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บทคัดย่อ 

                การศึกษาครัง้นีใ้ช้ข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODISบริเวณพืน้ท่ี

จงัหวดัก าแพงเพชรและตาก มาพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงต่อไฟป่า ด้วยเทคนิคดชันีพืชพรรณ (NDVI) 

และอณุหภมูิพืน้ผิว (LST)  

 จากพืน้ท่ีป่าทัง้หมด 9,033,763.12 ไร่ อัตราการเกิดไฟป่าโดยรวมจากปี 2555-25556 

สว่นใหญ่จะมีอตัราความเส่ียงลดลง มีเพียงพืน้ท่ีเส่ียงปานกลางเท่านัน้ท่ีพบวา่มีอตัราเส่ียงเพิ่มขึน้

กวา่ปี 2555 

 พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลจุดตรวจการความร้อน (Hotspots)ในพืน้ท่ีจริง ช่วง ปี 

2555 อยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงมากจ านวน 27 จุด เส่ียงปานกลางจ านวน 118 จุด เส่ียงน้อยจ านวน  128 

จุด และอยู่ในพืน้ท่ีไม่เส่ียงจ านวน 13 จุด ส าหรับข้อมูลจุดตรวจการความร้อน ในปี 2556 อยู่ใน

พืน้ท่ีเส่ียงมากจ านวน  42 จดุ(เพิ่มขึน้จากเดิม 15 จดุ)เส่ียงปานกลางจ านวน59 จดุ(ลดลงจากเดิม 

59 จุด)เส่ียงน้อยจ านวน32 จดุ(ลดลงจากเดิม 96 จดุ)พืน้ท่ีไม่เส่ียงจ านวน10 จดุ(ลดลงจากเดิม 3 

จดุ) 

 การศกึษาข้อมลูดาวเทียมระบบ MODISท่ีมีแถบการรับสญัญาณกว้าง สามารถครอบคลมุ

พืน้ท่ีได้มาก จึงเอือ้ประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางตรวจสอบและวางแผนความเหมาะสมของ

ต าแหนง่จดุควบคมุไฟป่าได้มากกวา่ท่ีใช้เพียงความคาดเดาของผู้ปฏิบตัใินพืน้ท่ีอยา่งเดียว 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

 ไฟป่าเป็นสาเหตหุลกัท่ีท าลายพืน้ท่ีป่าอย่างรวดเร็ว  และเป็นการท าลายสภาพสมดลุของ

ระบบนิเวศน์อย่างมหาศาล กล่าวคือไฟป่าท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตของสัตว์ป่า  ตลอดจน

โครงสร้างของป่า โดยไฟป่าแตล่ะครัง้จะท าลายลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆในป่า  ท าให้หมดโอกาสเติบโต

เป็นไม้ใหญ่  ส่วนต้นไม้ใหญ่หยดุการเจริญเติบโต เนือ้ไม้เส่ือมคณุภาพลง สภาพป่าท่ีอดุมสมบรูณ์

จะเปล่ียนสภาพเป็นพืน้ท่ีโล่งไปในท่ีสดุ นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบตอ่การท าลายป่าให้

เหลือลดน้อยลง  และเกิดมลภาวะทางอากาศ  แล้วยังเกิดผลกระทบในเร่ืองทรัพยากรน า้ตามมา 

(สนัต์และคณะ, 2549) คือ เกิดน า้ท่วม น า้ป่าไหลหลาก และเกิดการพงัทลายของดิน (Land slide) 

และภัยแล้งตามมาอีกด้วย นอกจากนีไ้ฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการท าลายแหล่งเก็บกักก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซท่ีท าให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก(Greenhouse effect) ท าให้

เกิดความผนัแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climatic change) อนัส่งผลตอ่มนุษยชาติโดยทัว่

กัน  ดงันัน้ไฟป่าจึงเป็นปัญหาท่ีทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา  เพ่ือลดผลกระทบต่างๆท่ี

เกิดขึน้  และลดผลกระทบท่ีมีตอ่มนษุย์โดยตรง  

จากรายงานของส่วนควบคมุไฟป่า กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช เก่ียวกบัสถิติ

ของการเกิดไฟป่าของประเทศไทยพบวา่เกิดจากสาเหตลุ้วนเกิดจากการกระท าของมนษุย์ทัง้สิน้ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย การเก็บของป่า  ลา่สตัว์  เผาไร่ ความประมาท และการแกล้งจดุของคนในพืน้ท่ี 

ตามหลักวิชาการแล้ว ไฟป่า จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 

เชือ้เพลิงความร้อน และออกซิเจนมารวมตัวกันในสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการเผาไหม้ 

(Combustion) และท าการเผาไหม้สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง  เราเรียกองค์ประกอบ

ดงักล่าวว่า “สามเหล่ียมไฟ” โดยเม่ือขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป หรืออยู่ในสดัส่วนท่ีไม่

เหมาะสมไฟก็จะไม่เกิดขึน้ หรือเม่ือเกิดไฟขึน้ก็สามารถดบัลงได้ ดงันัน้หลกัการในการควบคมุไฟ
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ป่า จึงได้พยายามท าการแยกองค์สามเหล่ียมไฟออกจากกัน  ส าหรับประเทศไทยในบรรดา

องค์ประกอบทัง้ 3 ประการนี ้ ความร้อนท่ีมีการจุดไฟของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นตัวแปรท่ีสามารถ

จดัการให้ลดลงได้ 

ปัจจบุนัพบว่าการเกิดไฟป่ามีอตัราเพิ่มขึน้ ( พีระศกัดิ์ , 2551 )  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขต

พืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย  ท่ีมีแนวเขตติดตอ่กบัประเทศพม่า และมีลกัษณะของภูมิประเทศ

เป็นเทือกเขาสลบัท่ีราบ ประชาชนบางส่วนยงัด ารงชีพด้วยการหาของป่า ล่าสัตว์  และมักจุดไฟ

เพ่ือล่าสัตว์อยู่เสมอ นอกจากนีย้ังมีการท าการเกษตรบนพืน้ท่ีสูง และมักใช้วิธีเผาเป็นการก าจัด

วชัพืชหลงัฤดเูก็บเก่ียว และก่อนการฤดเูพาะปลกูจึงท าให้ไฟลกุลามเป็นไฟป่าได้ จากการเก็บสถิติ

ไฟป่าในชว่งเดือนพฤศจิกายน - เมษายน เป็นช่วงท่ีมีสถิติการเกิดไฟป่าสงูกวา่ชว่งอ่ืนๆ  ผลกระทบ

ของไฟป่าเร่ิมใกล้ตวัประชาชนในพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้อนัจะเห็นได้จากการท่ีภาคเหนือของประเทศไทย

ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศขัน้รุนแรง ในปี พุทธศกัราช 2550  กล่าวคือ  เกิดหมอกควนัไฟ

และฝุ่ นละออง โดยมีปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศท่ีมีขนาดเล็ก กว่า 10 ไมครอน ซึ่งเกินค่า

มาตรฐานโดยมีสาเหตสุ่วนหนึ่งมาจากการจุดไฟเผาป่าเพ่ือการเตรียมพืน้ท่ีท าไร่บนท่ีสงู และเพ่ือ

หาของป่าของชาวบ้าน  จึงท าให้เกิดควันไฟและฝุ่ นละออง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนในพืน้ท่ี ท าให้ประชาชนล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและโรคอ่ืนๆท่ีเกิดจากปัจจัย

ดงักล่าว ประมาณ 800-1000 คนต่อเดือน ท าให้ทางจังหวัดต้องประกาศภาวะฉุกเฉินให้แต่ละ

จงัหวดัเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภัยเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศ อนัส่งผลกระทบให้จ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง 

ท าให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 
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พืน้ที่ป่ำถูกไฟไหม้ ปี 2555-56

ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคกลางและภาคตะวนัออก

ภาคใต้

 

ภำพ 1 สถติิพืน้ท่ีป่ำถูกไฟไหม้ ปี 2555-56จำกส่วนควบคุมไฟป่ำ ส ำนักป้องกัน

ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ 

 

รัฐบาลได้ก าหนดให้การดแูลไฟป่าอยู่ภายใต้การท างานของส านกัป้องกนัปราบปรามและ 

ควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  และภายในหน่วยงานดงักล่าวได้จดัตัง้ส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ซึ่งมีทัง้หมด 16 แห่ง

ซึ่งมีหน้าท่ี อนุรักษ์พืน้ท่ี ต้นน า้ล าธาร งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุก

ท าลายในพืน้ท่ีอนรัุกษ์ ส าหรับพืน้ท่ีเชียงรายอยู่ภายใต้การดแูลของส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 15 

โดยมาตรการด้านการจัดการไฟป่าส่วนการป้องกันและควบคุมไฟป่า ทางส านักบริหารพืน้ท่ี

อนุรักษ์ท่ี 15 ได้มีการรณรงค์เก่ียวกับการเกิดไฟป่า ผลกระทบ ตลอดจนการจัดการฝึกอบรม

เก่ียวกับการดับไฟให้แก่อาสาสมัครของหมู่บ้าน แต่ผลการด าเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบ

ผลส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากประชาชนยังขาดความตระหนัก และให้ความส าคญัเก่ียวกับไฟป่า

คอ่นข้างน้อย ประกอบกบัอตัราก าลงัของเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัจึงท าให้ขาดการติดตามผล

การด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง จงึท าให้การจดัการปัญหาไฟป่าไมส่มัฤทธ์ิผลเทา่ท่ีควร 

ปัจจบุนัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้รัฐกระจายอ านาจ ให้

ท้องถ่ินพึ่งตนเอง ตลอดจนการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ไปสู่ชุมชน โดยมีองค์กรส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดแูลและก าหนดให้ใช้งบประมาณอย่างน้อย 20% เป็น

คา่ใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดงันัน้ในส่วนของกรมป่าไม้ จึงได้ด าเนินการถ่ายโอน
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ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยในส่วนของการป้องกันไฟป่า และควบคมุไฟป่า ให้

ท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการก าหนดแผนด าเนินการ  ทัง้นีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท่ีจะจดัท า

แผนพฒันาได้โดยอาศยัประสบการณ์จากการท างาน ตลอดจนปัญหาความต้องการของพืน้ท่ี แต่

เน่ืองจากยงัขาดความเข้าใจในการด าเนินการ และขาดการตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงท าให้

ปัญหาไฟป่าในพืน้ท่ียังคงเกิดขึน้อยู่อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับงานควบคุมไฟป่าเป็นงานท่ีมี

ลกัษณะบริหารและการสร้างความเข้าใจร่วม และการใช้เทคนิคของการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 

ตลอดจนการกระตุ้น การมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุๆฝ่ายเข้ามาร่วมกนัในการแก้ปัญหา  

ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีการกระตุ้นให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้เก่ียวกับการวาง

แผนการจดัการทรัพยากรดิน ป่าไม้ และน า้ ในลกัษณะของการวางแผนการจดัการแบบผสมผสาน 

(Integrated management planning)  กับการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม (People 

participation) โดยให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi stakeholder) ในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการจดัท าแผนพฒันาต าบล จงึจะท าให้การแก้ปัญหาไฟป่าในพืน้ท่ีสมัฤทธ์ิผลขึน้ได้ 

 จงึท าการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองการพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตก าแพงเพชรและตาก ด้วย

เทคนิคดัชนีผลต่างพืชพรรณและอุณหภูมิพืน้ผิว แสดงให้เห็นถึงความส าคัญทัง้ในแง่ของการ

เสนอแนะแนวทาง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการด าเนินการท่ีเหมาะสมบริเวณท่ีมีลักษณะกายภาพ

คล้ายคลึงกนั และยงัสามารถน าผลการศกึษามาใช้เป็นข้อมลูเปรียบเทียบการตดัสินใจเก่ียวกบัไฟ

ป่า ซึ่งหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะสามารถน าไปเป็นข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือพฒันาแบบจ าลองความเส่ียงของ

ไฟป่าได้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

         1.ศึกษาเปรียบเทียบ ค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณNormalized Difference Vegetation Index

สมัพนัธ์กบัอณุหภูมิพืน้ผิวLand Surface Temperatureของสิ่งปกคลมุดินในพืน้ท่ีการศกึษา ช่วงปี

พ.ศ. 2555-56 

2.พิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษา 
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1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 

 การศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของการศกึษาไว้คือศกึษาเปรียบเทียบ คา่ดชันี

ผลตา่งพืชพรรณท่ีสมัพนัธ์กบัการเกิดไฟป่า เพ่ือพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษาในปี 

2555-56 ซึ่งประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดก าแพงเพชร และตากโดยเป็นการพิจารณา 

วิเคราะห์จากข้อมลูดาวเทียม และข้อมลูเอกสารเร่ืองไฟป่าท่ีเก่ียวข้อง 

 การเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ีป่าได้ศึกษาในเร่ืองของลกัษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์

จากพืน้ท่ีป่าและการตัง้ถ่ินฐาน โดยการศึกษาจากข้อมูลดาวเทียม และข้อมูลเอกสารอ่ืนๆ มีการ

พิจารณาหาปัจจัยท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง เหตุใดจึงเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้และรูปแบบการ

เปล่ียนแปลงเป็นอย่างไร รวมทัง้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์ในการศกึษาครัง้นีด้้วย 

 
1.4 พืน้ที่กำรศึกษำ 

 ศกึษาพืน้ท่ีป่าด้านตะวนัตกของภาคเหนือตอนล่างได้แก่จงัหวดัตาก และก าแพงเพชร (ตาราง 1) 

ตัง้อยู่ระหว่างพิกัดภูมิศาสตร์ท่ี 17 องศา 49 ลิปดาเหนือถึงพิกัดภูมิศาสตร์ท่ี 14 องศา 56 ลิปดา

เหนือและระหว่างพิกดัภูมิศาสตร์ท่ี 98 องศา 30 ลิปดาตะวนัออก ถึงพิกดัภูมิศาสตร์ท่ี 99 องศา 37 

ลิปดาการเลือกบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีการศกึษามีเหตผุล 2 ประการ คือ 

1) เป็นบริเวณท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ีป่า  เน่ืองจากการเกิดไฟป่าท่ี

มีอตัราเพิ่มขึน้สาเหตมุาจากธรรมชาต ิและมนษุย์ 

 2) สอดคล้องกบันโยบายของรัฐของส านกัป้องกนัปราบปราม และควบคมุไฟป่า กรม

อทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ไฟป่ำ (Forest fire or wild fire) 

ไฟป่า (Forest fire หรือ Fild fire) ได้มีการให้ความหมายไว้หลากหลายท่าน ซึ่งในแต่ละ 

ความหมายก็จะใกล้เคียงกนัดงัตอ่ไปนี ้  

ค าจ ากดัความของไฟป่าท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายวา่ “ไฟท่ีปราศจากควบคมุ ลกุลามไปอยา่ง

อิสระ แล้วเผาพลาญเชือ้เพลิงธรรมชาติในป่า ได้แก่  ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า ก่ิง ก้านไม้แห้ง 

ท่อนไม้ ตอไม้ วชัพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สดและในระดบัหนึ่งสามารถเผาผลาญต้นไม้ท่ียงัมีชีวิตอยู่ ” Us 

Forest Service (1973) 

ไฟท่ีเกิดขึน้จากสาเหตใุดก็ตามแล้วลกุลาม ไปโดยอิสระโดย ปราศจากการควบคมุ ทัง้นีไ้ม่

ว่าไฟนัน้จะลุกลามในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า จากหลายๆ ความหมายท่ีได้ กล่าวมาไฟป่าจึง

หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากสาเหตใุดๆ ก็ตาม ในป่าธรรมชาติ หรือสวนป่า แล้วลกุลามไปได้โดย อิสระ

ปราศจากการควบคมุอภินนัท์ (2545) 

ไฟท่ีเกิดขึน้จากสาเหตใุดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจาก การควบคมุ ทัง้นีไ้ม่

วา่ไฟนัน้จะเกิดขึน้ในป่าธรรมชาตหิรือสวนป่า ศริิ (2543)   

“ไฟท่ีเกิดจากสาเหตใุดก็ตาม แล้วลกุลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคมุ ทัง้นีไ้ม่ว่า

ไฟนัน้จะเกิดขึน้ในป่าธรรมชาตหิรือสวนป่า ”กรมป่าไม้ (2550) 

“ไฟป่า” คือไฟท่ีเกิดขึน้จากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการ

ควบคมุ ทัง้นีไ้ม่ว่าไฟนัน้จะลุกลามเข้าป่าธรรมชาติหรือสวนป่าศูนย์ปฏิบตัิการไฟป่าฉะเชิงเทรา 

(2550) 

เป็นภัยท่ีร้ายแรงท าความสูญเสียแก่พืชไร่ และการเกษตรกรรม ตลอดจนชีวิตมนุษย์ มี

สาเหตจุากธรรมชาต ิและความประมาทของมนษุย์ ท าให้เกิดไฟป่า กรมอตุนุิยมวิทยา (2550) 

ไฟป่า คือ ภัยธรรมชาติซึ่ งเกิดจากมนุษย์เป็นส่วนมาก ได้แก่  การเผาหาของป่า

EnvironNET.in.th (2550) 
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"ไฟป่า" คือไฟท่ีเกิดขึน้จากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการ

ควบคมุ ทัง้นีไ้มว่า่ไฟนัน้จะลกุลามเข้าป่าธรรมชาตหิรือสวนป่าArthur Konze(2547) 

ดงันัน้เราจึงพอจะสรุปนิยามของไฟป่าได้ว่า  ไฟท่ีเกิดขึน้จากสาเหตใุดก็ตามแล้วลุกลาม 

ไปโดยอิสระปราศจากการควบคมุแล้วเผาพลาญเชือ้เพลิงธรรมชาติทัง้นีไ้ม่วา่ไฟนัน้จะเกิดขึน้ในป่า

ธรรมชาต ิหรือสวนป่า 

ระบบ MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 

           MODIS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีติดตัง้บนดาวเทียม TERRA และ AQUA ซึ่งสามารถ

ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคทุกวัน เน่ืองจากข้อมูลระบบ MODIS มีแถบการ

ถ่ายภาพท่ีกว้าง ท าให้ถ่ายภาพครอบคลมุทัว่โลก และสามารถถ่ายภาพได้วนัละ 2 ชว่ง คือ ชว่งเช้า 

(10:00 -11:00 น.) โดยดาวเทียม TERRA  และ ช่วงบ่าย (13:00-14:00 น.) โดยดาวเทียม AQUA  

รวมทัง้มีจ านวนชว่งคล่ืน 36 ชว่งคล่ืน (รายละเอียด 250 เมตร  2 ช่วงคล่ืน , รายละเอียด 500 เมตร  

5 ช่วงคล่ืน และรายละเอียด 1 ,000 เมตร  29 ช่วงคล่ืน) จึงท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

หลากหลายรูปแบบ และสามารถติดตามภัยพิบตัิทางธรรมชาติได้อย่างต่อเน่ืองส านกังานพฒันา

เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (2550) 

           MODIS เป็นเคร่ืองวัดคล่ืนเชิงสเปกตรัม ท่ีถูกติดตัง้บนดาวเทียม Terra ถูกออกแบบขึน้ 

เพ่ือใช้ในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลท่ีได้รับจาก MODIS 

ประกอบด้วย 36 ช่วงคล่ืน ระหว่าง 0.4 ถึง 14 ไมโครเมตร โดยมีความละเอียดเชิงพืน้ท่ีท่ีแตกตา่ง

กนัไปในแตล่ะชว่งคล่ืน ตัง้แต ่250 เมตร ถึง 1,000 เมตรวีระภาส คณุรัตนสิริน (2552) 

อุณหภูมิพืน้ผิว(Land surface temperature) 

            LST เป็นอณุหภูมิท่ีแสดงถึงคา่ความร้อนมาก หรือน้อย บนพืน้ผิวดนิ ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบั

เก่ียวกบัไฟป่า คือ เป็นตวัชีว้ดัระดบัความรุนแรงของการเกิดไฟไหม้ โดยการเปรียบเทียบอุณหภูมิ

เฉล่ีย สถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงค่าเฉล่ียจะเป็นสีแดง และสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิต ่าค่าเฉล่ียเป็นสีฟ้า  

NASA (2550) 
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สิ่งปกคลุมดนิ (Land cover) 

 สิ่งปกคลุมดินเป็นวสัดทุางกายภาพท่ีพืน้ผิวของโลก ครอบคลมุท่ีดิน ได้แก่ หญ้า , ยางมะ

ตอย, ต้นไม้ , เปลือยดิน น า้ ฯลฯ มีสองวิธีหลกัเพ่ือรวบรวมข้อมลูท่ีครอบคลมุท่ีดิน ได้แก่ 1)ส ารวจ 

และ 2)วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

 ปรับปรุงจากคูมื่อครู แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการของ GLOBE เร่ือง สิ่งปก

คลุมดิน(2540) ได้ศึกษาและหาความหมายของสิ่งปกคลุมดินในแต่ละพืน้ท่ีช่วยให้เราเข้าใจโลก

ประกอบด้วยระบบวฏัจกัรของพลงังาน วฏัจกัรของน า้ และวฏัจกัรของสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบ

ส าคญัของโลก เชน่ คาร์บอน ไนโตรเจน ซลัเฟอร์ และฟอสฟอรัส ในวฏัจกัรของพลงังาน สิ่งปกคลมุ

ดินมีผลตอ่การสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งการสะท้อนดงักล่าวมีผลตอ่อณุหภูมิของบรรยากาศ ผิว

ดนิ และลกัษณะภมูิอากาศในบริเวณนัน้ ในท้องถ่ิน และภมูิภาคนัน้ อณุหภมูิในแตล่ะท้องถ่ินก็จะมี

ผลตอ่ชนิดของพืชในแถบนัน้ด้วย กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช(2548) 

 สิ่งปกคลมุดนิมีคณุลกัษณะทางกายภาพของส่วนพืน้ผิวของโลก รวมถึงสิ่งมีชีวิตในดิน ภูมิ

ประเทศ และคุณสมบัติของมนุษย์ชาลี นาวานุเคราะห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2552) 

 สิ่งปกคลมุดิน หมายถึงการท่ีมนษุย์เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนอง

ความต้องการพืน้ฐานของตนเอง จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีต่างๆ เพ่ือกิจกรรมดงักล่าว

Turner et al. (2538) และคณะ 

 ได้ให้ค าจ ากัดความของสิ่งปกคลุมดินไว้ว่า เป็นสาเหตุหลักของการเปล่ียนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งสาเหตหุลกัของการเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่มาจาก

การใช้ทรัพยากรธรรมชาตขิองมนษุย์ Verburg et al. (2543) 

 ดงันัน้อาจสรุปได้ว่า สิ่งปกคลุมดิน คือการใช้สิ่งปกคลุมดินชนิดเดิม ซึ่งการแทนท่ีนีส้่วน

ใหญ่มาจากความต้องการใช้พืน้ท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน

ของตนเองเป็นหลกั เชน่ การเปล่ียนแปลงพืน้ป่าไม้เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
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ค่ำผลต่ำงดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 

 เป็นกระบวนการสังเคราะห์ชัน้ข้อมูลใหม่ โดยสร้างขึน้จากการน าภาพดาวเทียมในช่วง

คล่ืนท่ีเหมาะสมมาสร้างภาพใหม่โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วีระภาส คุณ

รัตนศริิ (2550) 

 คา่ท่ีใช้ในการประเมินการสะท้อนพลงังานของพืช โดยการหาความสมัพนัธ์ระหว่างความ

ยาวคล่ืนอินฟาเรด แสงสีแดงคมกฤษณ์   คีรีรมย์ (2554) 

 อตัราสว่นผลตา่งของปริมาณการสะท้อนพลงังานในชว่งคล่ืนอิน 

ฟาเรดใกล้( NIR) กับปริมาณการสะท้อพลังงานในช่วงคล่ืนแสงสีแดง  ( Red) ต่อผลรวมของ

ปริมาณการสะท้อนพลงังานอินฟราเรดใกล้ (NIR) กบัปริมาณการสะท้อนพลงังานในช่วงคล่ืนแสง

(Red)คมกฤษณ์   คีรีรมย์ (2554) 

จุดตรวจกำรควำมร้อน (Hot spot) 

 Hot spot คือการตรวจพบความร้อนมากผิดปกติของค่าความร้อนบนผิวโลก ส่วนใหญ่

กระจายอยูใ่นภาคเหนือซึง่ก าลงัเผชิญกบัปัญหาหมอกควนั 

            ท่ีมาของข้อมูล: ส่วนควบคมุไฟป่า ส านกัป้องกัน ปราบปราม และควบคมุไฟ (2546)การ

ตรวจหาจดุหรือบริเวณท่ีมีคา่ความร้อนมากผิดจากปกติบนผิวโลก (Hotspots) โดยใช้อปุกรณ์การ

ตรวจวดัค่าความร้อน (Thermal Sensor) ท่ีติดตัง้อยู่บนดาวเทียมส ารวจโลก (Earth Observation 

Satellite) 
 



บทที่2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศกึษาในแผนงานวิจยั  เร่ือง การพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตก าแพงเพชรและตาก 

ด้วยเทคนิคดชันีพืชพรรณและอณุหภมูิพืน้ผิว มีเอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้อง ดงันี ้

 
2.1 ความรู้เก่ียวกับไฟป่า 

  ไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเผาไหม้เชือ้เพลิงธรรมชาติในป่าแล้วลุกลาม โดยไม่มีการ

ควบคมุเชือ้เพลิงธรรมชาติบนพืน้ท่ีป่าท่ีถูกเผาไหม้ ได้แก่ อินทรียวตัถุท่ีสลายตวัแล้ว หรือท่ีก าลงั

สลายตวั ซากพืชท่ีร่วงหล่น หญ้าเครือเถาว์ ก่ิงไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นบางส่วน 

อย่างไรก็ตามไฟท่ีเกิดขึน้ในสวนป่า ทุ่งหญ้า และไร่ร้างตา่งๆ บนภูเขาโดยไม่มีการควบคมุ ก็เรียก

เป็นไฟป่าด้วย สนัต์ เกตปุราณี (2541) 

            ชนิดของไฟป่า 

  การแบง่ชนิดของไฟป่าท่ีได้รับการยอมรับและใช้กนัมายาวนานนัน้ ถือเอาการไหม้

เชือ้เพลิงในระดบัต่างๆในแนวดิ่ง ตัง้แตร่ะดบัชัน้ดินขึน้ไปจนถึงระดบัยอดไม้ เป็นเกณฑ์ การแบ่ง

ชนิดไฟป่าตามเกณฑ์ดงักล่าวท าให้แบง่ไฟป่าออกเป็น 3 ชนิด คือ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน และไฟเรือน

ยอด Brown and Davis (1973) 

            1. ไฟใต้ดิน (Ground fire) คือไฟท่ีไหม้อินทรียวตัถท่ีุอยู่ใต้ชัน้ผิวของพืน้ป่า เกิดขึน้

ในป่าบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าในเขตอบอุ่นท่ีมีระดบัความสงูมากๆ ซึ่งอากาศหนาวเย็น

ท าให้อตัราการย่อยสลายอินทรียวตัถตุ ่า จงึมีปริมาณอินทรียวตัถสุะสมอยู่บนหน้าดนิแท้ (Mineral 

soil) ในปริมาณมากและเป็นชัน้หนา โดยอินทรียวัตถุดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของ duff, muck, 

หรือ peat ในบริเวณท่ีชัน้อินทรียวตัถหุนามาก ไฟชนิดนีอ้าจไหม้แทรกลงไปใต้ผิวพืน้ป่า (Surface 

litter)ได้หลายฟุตและลุกลามไปเร่ือยๆใต้ผิวพืน้ป่าในลักษณะการครุกรุ่นอย่างช้าๆ ไม่มีเปลวไฟ 
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และมีควนัน้อยมาก จงึเป็นไฟท่ีตรวจพบหรือสงัเกตพบได้ยากท่ีสดุและเป็นไฟท่ีมีอตัราการลกุลาม

ช้าท่ีสุด แต่เป็นไฟท่ีสร้างความเสียหายให้แก่พืน้ท่ีป่าไม้มากท่ีสุด เพราะไฟจะไหม้ท าลายรากไม้ 

ท าให้ต้นไม้ใหญ่น้อยทัง้ป่าตายในเวลาตอ่มา ยิ่งไปกวา่นัน้ยงัเป็นไฟท่ีควบคมุได้ยากท่ีสดุอีกด้วย 

                       2. ไฟผิวดิน (Surface fire) คือไฟท่ีไหม้ลุกลามไปตามผิวดิน โดยเผาไหม้เชือ้เพลิง

บนพืน้ป่า ไฟชนิดนีเ้ป็นไฟท่ีพบมากท่ีสดุและพบโดยทัว่ไปในแทบทกุภูมิภาคของโลก ความรุนแรง

ของไฟจะขึน้อยู่กบัชนิดและประเภทของเชือ้เพลิง โดยทัว่ไปไฟชนิดนีจ้ะไม่ท าอนัตรายต้นไม้ใหญ่

ถึงตาย แต่จะท าให้เกิดรอยแผลไฟไหม้ ซึ่งมีผลให้อตัราการเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลง คณุภาพ

ของเนือ้ไม้ลดลง ไม้มีรอยต าหนิ และท าให้ต้นไม้อ่อนแอจนโรคและแมลงสามารถเข้าท าอนัตราย

ต้นไม้ได้โดยง่าย 

ส าหรับประเทศไทย ไฟป่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟชนิดนี ้โดยจะมีความสูงเปลวไฟ 

ตัง้แต่ 0.5 - 3 เมตร ในป่าเต็งรัง จนถึงความสูงเปลวไฟ 5 - 6 เมตร ในป่าเบญจพรรณท่ีมีกอไผ่

หนาแน่นไฟป่าชนิดนี ้หากสามารถตรวจพบได้ในขณะเพิ่งเกิด และส่งก าลังเข้าไปควบคมุอย่าง

รวดเร็ว ก็จะสามารถควบคมุไฟได้โดยไม่ยากล าบากนกั แตห่ากทอดเวลาให้ยืดยาวออกไปจนไฟ

สามารถแผข่ยายออกเป็นวงกว้างมากเทา่ไร การควบคมุก็จะยากขึน้มากเทา่นัน้ 

            3. ไฟเรือนยอด (Crown fire) คือไฟท่ีไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้น

หนึ่งไปยงัยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหนึ่ง ส่วนใหญ่เกิดในป่าสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนีมี้อตัรา

การลุกลามท่ีรวดเร็วมาก และเป็นอนัตรายอย่างยิ่งส าหรับพนกังานดบัไฟป่า ทัง้นีเ้น่ืองจากไฟมี

ความรุนแรงมากและมีความสงูเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร แตใ่นบางกรณีไฟอาจมีความสงูถึง 

40 - 50 เมตร โดยเท่าท่ีผ่านมาปรากฏว่ามีพนกังานดบัไฟป่า จ านวนไม่น้อยถูกไฟชนิดนีล้้อมจน

หมดทางหนีและถูกไฟครอกตายในท่ีสุด ไฟเรือนยอดโดยทัว่ไปอาจต้องอาศยัไฟผิวดินเป็นส่ือไม่

มากก็น้อย  
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            พฤตกิรรมของไฟป่า 

พฤติกรรมของไฟป่า (Forest fire behavior) เป็นค าท่ีใช้พรรณนาลักษณะการ

ลุกลามและขยายตัวของไฟป่าภายหลังจากการสันดาปซึ่งจะเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมใน

ขณะนัน้ ท าให้ไฟป่าท่ีเกิดขึน้แต่ละครัง้แสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมท่ี

แตกตา่งกนั การผนัแปรของพฤติกรรมไฟป่าดงักล่าว ท าให้พนกังานดบัไฟป่าท่ีมีประสบการณ์สูง

สว่นมากมกัจะกลา่ววา่ ไมมี่ไฟป่าใดๆท่ีแสดงพฤตกิรรมเหมือนกนัเลย 

พฤตกิรรมของไฟป่าท่ีส าคญั 

ได้แก่  อัตราการลุกลามของไฟ (Rate of spread) ความรุนแรงของไฟ (Fire 

intensity) และความยาวเปลวไฟ (Flame length) 

1. อตัราการลกุลามของไฟ วดัเป็นหน่วยระยะทางตอ่เวลา เชน่ เมตร/นาที หรือวดั
เป็นหนว่ยพืน้ท่ีท่ีถกูไฟไหม้ตอ่ระยะเวลา เชน่ ไร่/นาที 

2. ความรุนแรงของไฟ เป็นการวดัอตัราการปลดปล่อยพลงังานจากเชือ้เพลิงท่ีถกู
ไฟไหม้ โดยทัว่ไปนิยมค านวณคา่ความรุนแรงของไฟจากสตูรส าเร็จของ Byramซึ่งเป็นการวดัอตัรา
การปลดปล่อยพลังงานต่อหน่วยระยะทางการลุกลามของแนวหัวไฟ (Btu/ft/sec or kw/m) หรือ
สูตรส าเร็จของ Rothermel ซึ่งเป็นการวดัอตัราการปลดปล่อยพลงังานต่อหน่วยพืน้ท่ีท่ีถูกไฟไหม้ 
(Btu/ft2/sec or kj/m2/min) 

3. ความยาวเปลวไฟ คือระยะจากกึ่งกลางฐานของไฟซึ่งติดกบัผิวดินถึงยอดของ
เปลวไฟ มีหนว่ยวดัเป็นเมตรหรือฟตุ 

            ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมของไฟป่า 

ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่า มีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะ

เชือ้เพลิง ลกัษณะอากาศ และลกัษณะภมูิประเทศ 

ลกัษณะเชือ้เพลิง 

1. ขนาดของเชือ้เพลิง ขนาดของเชือ้เพลิงเป็นปัจจัยท่ีก าหนดอัตราการสนัดาป

ของเชือ้เพลิง โดยถ้าเชือ้เพลิงมีพืน้ท่ีผิวตอ่หน่วยปริมาตรมาก อตัราการสนัดาปจะช้ากวา่เชือ้เพลิง
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ท่ีมีพืน้ท่ีผิวต่อหน่วยปริมาตรน้อย ดงันัน้เชือ้เพลิงท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ใบไม้แห้ง ก่ิงก้านไม้แห้ง และ

หญ้าจะตดิไฟง่ายกว่าและลกุลามได้รวดเร็วกวา่ ในทางตรงข้ามเชือ้เพลิงขนาดใหญ่ เชน่ ก่ิงก้านไม้

ขนาดใหญ่ ท่อนไม้ ตอไม้ ไม้ยืนตาย จะติดไฟยากกว่า และลกุลามไปอย่างช้าๆ แต่มีความรุนแรง

มากกวา่  

2. ปริมาณหรือน า้หนกัของเชือ้เพลิง ปริมาณหรือน า้หนักของเชือ้เพลิงต่อหน่วย

พืน้ท่ีมีผลโดยตรงต่อความรุนแรงของไฟ โดยหากมีเชือ้เพลิงต่อหน่วยพืน้ท่ีมาก ไฟก็จะมีความ

รุนแรงมาก และปลดปล่อยพลงังานความร้อนออกมามากด้วยเช่นกนั ปริมาณของเชือ้เพลิงมีการ

ผันแปรอย่างมากตามความแตกต่างของชนิดป่า และความแตกต่างของพืน้ท่ี เช่น ปริมาณ

เชือ้เพลิงในป่าเต็งรัง จงัหวดัสกลนคร เท่ากับ 4,133 กิโลกรัม/เฮกแตร์ (ศภุรัตน์, 2535) ในขณะท่ี

ป่าเต็งรัง จงัหวดัเชียงใหม่ มีปริมาณเชือ้เพลิง ถึง 5,190กิโลกรัม/เฮกแตร์ (ศิริ และ สานิตย์, 2535) 

(ภาพท่ี 1.5) และในป่าเบญจพรรณ จงัหวดันครราชสีมา พบว่ามีปริมาณเชือ้เพลิง 5,490 กิโลกรัม/

เฮกแตร์ศริิ (2537) 

3. ความหนาของชัน้เชือ้เพลิง หากเชือ้เพลิงมีการสะสมตัวกันมาก ชัน้ของ

เชือ้เพลิงจะมีความหนามาก ท าให้เกิดน า้หนักกดทับให้เชือ้เพลิงเกิดการอัดแน่นตัว มีปริมาณ

เชือ้เพลิงต่อหน่วยพืน้ท่ีมาก ท าให้ไฟท่ีเกิดขึน้มีความรุนแรงมากตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าชัน้

ของเชือ้เพลิงหนาเกินไปมีการอัดแน่นจนไม่มีช่องให้ออกซิเจนแทรกตวัเข้าไป การลุกลามก็จะ

เป็นไปได้ยากและเป็นไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกัน ความหนาของชัน้เชือ้เพลิงมีผลโดยตรงต่อ

ความยาวเปลวไฟ คือถ้าชัน้เชือ้เพลิงหนามาก ความยาวเปลวไฟก็จะยาวมากตามไปด้วย 

4. การจดัเรียงตวัและความตอ่เน่ืองของเชือ้เพลิง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดอตัรา

การลุกลามและความต่อเน่ืองของการลุกลามของไฟ หากเชือ้เพลิงมีการกระจายตัวอยู่อย่าง

สม ่าเสมอและตอ่เน่ืองกนัทัว่พืน้ท่ี ไฟก็จะสามารถลกุลามไปได้อย่างตอ่เน่ืองด้วยความรวดเร็ว แต่

ถ้าหากเชือ้เพลิงมีการกระจายตวัไม่สม ่าเสมอ กระจดักระจายเป็นหย่อมๆ การลุกลามของไฟก็จะ

หยดุชะงกัเป็นชว่งๆ และไฟเคล่ือนท่ีไปได้คอ่นข้างช้า 
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  ความชืน้ของเชือ้เพลิง มีอิทธิพลต่อการติดไฟและการลุกลามของไฟ คือถ้า

เชือ้เพลิงมีความชืน้สงูจะติดไฟยากและการลุกลามเป็นไปอย่างช้าๆ ในทางตรงข้ามถ้าเชือ้เพลิงมี

ความชืน้ต ่าก็จะติดไฟง่ายและลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Heikkila et.al. (1993) 

พบว่าถ้าความชืน้ของเชือ้เพลิงต ่ากว่า 5 % ไฟท่ีไหม้เชือ้เพลิงนัน้ไม่ว่าจะเป็นเชือ้เพลิงขนาดใหญ่

หรือขนาดเล็กก็จะมีอตัราการลกุลามเท่ากนั แตท่ี่ถ้าเชือ้เพลิงมีความชืน้อยู่ระหว่าง 5 - 15 % ไฟท่ี

ไหม้เชือ้เพลิงนัน้ท่ีมีขนาดเล็กจะมีอตัราการลกุลามรวดเร็วกว่าเชือ้เพลิงขนาดใหญ่ ส าหรับท่ีระดบั

ความชืน้ของเชือ้เพลิงมากกว่า 15 % ไฟท่ีไหม้เชือ้เพลิงขนาดใหญ่จะยังคงลุกไหม้และลุกลาม

ตอ่ไปได้ ในขณะท่ีไฟท่ีไหม้เชือ้เพลิงขนาดเล็กจะดบัลงด้วยตวัเองในป่าเตง็รัง ศริิ (2538) 

 ลักษณะอากาศ 

 ลกัษณะอากาศเป็นปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าให้พฤติกรรมของไฟป่าผนั

แปรอยู่ตลอดเวลาตามไปด้วย ดังนัน้ในการคาดคะเนพฤติกรรมไฟป่า จะต้องมีการตรวจวัด

ลกัษณะอากาศอย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมไฟป่าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง

ถกูต้องแม่นย า นอกจากนีพ้ฤติกรรมของไฟป่ายงัเป็นผลลพัธ์จากปฏิกิริยาร่วมของปัจจยัลกัษณะ

อากาศหลายๆ ปัจจยั ดงันัน้ การคาดคะเนพฤติกรรมไฟป่าจะใช้เกณฑ์จากปัจจยัลกัษณะอากาศ

เพียงปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งไม่ได้ ปัจจยัลกัษณะอากาศท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของไฟป่าเป็นอย่าง

มาก  

            1. ความชืน้สมัพทัธ์ โดยทัว่ไปแล้วความชืน้สมัพทัธ์จะมีความสมัพนัธ์เป็นปฏิภาค

ตรงกบัความชืน้ของเชือ้เพลิง ถ้าความชืน้สมัพทัธ์สงู ความชืน้ของเชือ้เพลิงก็จะสงูตามไปด้วย จึง

ติดไฟยาก การลุกลามไปได้ช้า และมีความรุนแรงน้อย แต่ถ้าความชืน้สมัพัทธ์ต ่า ความชืน้ของ

เชือ้เพลิงก็จะต ่าตามไปด้วย ท าให้เชือ้เพลิงนัน้ติดไฟง่าย การลุกลามรวดเร็ว และมีความรุนแรง

มาก โดยศิริ และ สานิตย์ (2535) พบว่าความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลง

ความชืน้ของเชือ้เพลิงในป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่ถึงร้อยละ 54.31 ในขณะท่ีพบว่าความชืน้

สัมพัทธ์ของอากาศมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความชืน้ของเชือ้เพลิงในป่าเต็งรัง จังหวัด

สกลนครถึงร้อยละ 89.00 ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัพบว่าในทุ่งหญ้าซึ่งเชือ้เพลิงส่วนใหญ่เป็นเชือ้เพลิงเบา
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นัน้ ความชืน้สมัพทัธ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความรุนแรงของไฟมากท่ีสดุ คือมีอิทธิพลถึงร้อยละ 

82.98 ศริิ (2534) 

            2. อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลโดยตรงต่อความชืน้ของเชือ้เพลิง อุณหภูมิยิ่งสูง 

เชือ้เพลิงยิ่งแห้งและยิ่งติดไฟง่ายขึน้ การศึกษาท่ีป่าเต็งรัง จังหวัดสกลนครพบว่า อุณหภูมิมี

ความสมัพนัธ์กบัปริมาณความชืน้ของเชือ้เพลิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และจากการศกึษาของ

ชนะชยั (2538) พบวา่อณุหภมูิเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความรุนแรงของไฟในป่าเตง็รัง จงัหวดัเชียงใหม่

มากท่ีสดุ นอกจากนัน้อณุหภมูิยงัมีความสมัพนัธ์เป็นปฏิภาคผกผนักบัความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศ

อีกด้วย ศภุรัตน์(2535) 

  ลม ลมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของไฟป่าในหลายทางคือ เป็นตวัช่วยเพิ่มปริมาณ

ออกซิเจนให้แก่ไฟป่า เป็นตวัการท าให้เชือ้เพลิงแห้งอย่างรวดเร็ว พัดลูกไฟไปตกหน้าแนวไฟเดิม 

เกิดเป็นไฟป่าขึน้ใหม่ และเป็นตวัก าหนดและเปล่ียนแปลงทิศทางและอตัราการลุกลามของไฟไป

ตามทิศทางและความเร็วของลม ในกรณีของไฟเรือนยอด หรือไฟในทุ่งหญ้า หรือไฟผิวดินในป่าท่ี

คอ่นข้างโล่ง ลมโดยเฉพาะลมบนจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของไฟ

เป็นอย่างมาก แต่ส าหรับไฟผิวดินในป่าท่ีมีต้นไม้ค่อนข้างแน่นทึบ ลมบนแทบจะไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของไฟป่าเลย ทัง้นีเ้น่ืองจากเม่ือลมพดัผ่านเข้าไปในป่า จะถูกต้นไม้ปะทะเอาไว้ท าให้

ความเร็วของลมท่ีพดัผา่นป่าท่ีระดบัใกล้ผิวดนิลดลงมาก และมีคา่คอ่นข้างสม ่าเสมอ  

            3. ปฏิกิริยาร่วมของปัจจยัลกัษณะอากาศ ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้นว่าพฤตกิรรม

ของไฟป่าเป็นผลลพัธ์จากปฏิกิริยาร่วมของปัจจยัลักษณะอากาศหลายๆ ปัจจยัรวมกัน จึงท าให้

สรุปได้วา่ 

  (1) ไฟป่าจะมีอันตรายมากท่ีสุดในช่วงเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 

18.00 น. เพราะเป็นชว่งท่ีความเร็วลมสงู ความชืน้สมัพทัธ์ต ่า และอณุหภมูิสงู 

  (2) ไฟป่าจะมีอนัตรายน้อยท่ีสุดในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 02.00น. ถึง 

06.00 น. เพราะเป็นชว่งท่ีความเร็วลมต ่า ความชืน้สมัพทัธ์สงู และอณุหภมูิต ่า 



16 
 
             ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด จึงเป็นปัจจัยท่ี

คอ่นข้างคงท่ี ลกัษณะภูมิประเทศมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่พฤติกรรมของไฟป่า โดยมีผลต่อเชือ้เพลิง

และลกัษณะอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีส าคญัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าเป็นอย่าง

มาก ได้แก่ 

            1. ความลาดชนั (Slope) ความลาดชนัมีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทางและอตัราการ

ลกุลามของไฟ ไฟท่ีลุกลามขึน้ไปตามลาดเขาจะมีอตัราการลุกลามรวดเร็วและมีความรุนแรงกว่า

ไฟบนท่ีราบเป็นอย่างมาก ยิ่งความลาดชนัมากเท่าไร อตัราการลกุลามของไฟก็ยิ่งมากตามไปด้วย 

ทัง้นีเ้น่ืองจากมีการพาความร้อนผ่านอากาศขึน้ไปท าให้เชือ้เพลิงด้านบนแห้งไว้ก่อนแล้วจึงติดไฟ

ได้รวดเร็ว และแนวของเปลวไฟก็อยู่ใกล้เชือ้เพลิงท่ีอยู่ข้างหน้ามากกว่า พบว่า ท่ีความลาดชนั 15-

17 % ถ้าความลาดชนัเพิ่มขึน้ทุกๆ 10 % อตัราการลุกลามของไฟจะเพิ่มขึน้อีก 1 เท่าตวัของอตัรา

การลกุลามท่ีความลาดชนั 15-17 % นัน้ศริิ (2532) 

            2. ทิศด้านลาด (Aspect) คือการบอกทิศทางของพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนันัน้ๆ ว่าหนั

ไปทางทิศใด พืน้ท่ีลาดชนัท่ีหนัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้จะรับแสงอาทิตย์ในเวลากลางวนัท าให้

พืน้ท่ีมีความแห้งแล้งกว่าพืน้ท่ีในทิศด้านลาดอ่ืนๆ เชือ้เพลิงจึงแห้ง ติดไฟง่ายและไฟลุกลามได้

รวดเร็วกวา่บนทิศด้านลาดอ่ืนๆ 

             สาเหตุของการเกิดไฟป่า 

  ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหต ุคือ 

 1. เกิดจากธรรมชาต ิ

             ไฟป่าท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติเกิดขึน้จากหลายสาเหต ุเช่นฟ้าผ่า ก่ิงไม้เสียดสีกนั ภูเขา

ไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกนั แสงแดดตกกระทบผลกึหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน า้ ปฏิกิริยาเคมีใน

ดนิป่าพรุ การลกุไหม้ในตวัเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous combustion) แตส่าเหตท่ีุส าคญั คือ 
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  ฟ้าผ่า เป็นสาเหตสุ าคญัของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และประเทศแคนาดา (ภาพท่ี 1.7) พบวา่กวา่คร่ึงหนึ่งของไฟป่าท่ีเกิดขึน้มีสาเหตมุาจากฟ้าผ่า ทัง้นี ้

โดยท่ีฟ้าผา่แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   (1) ฟ้าผา่แห้ง (Dry or red lightning) คือฟ้าผ่าท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีไม่มีฝน

ตก มกัเกิดในชว่งฤดแูล้ง สายฟ้าจะเป็นสีแดง เกิดจากเมฆท่ีเรียกวา่เมฆฟ้าผ่า ซึ่งเมฆดงักลา่วจะมี

แนวการเคล่ือนตวัท่ีแนน่อนเป็นประจ าทกุปี ฟ้าผา่แห้งเป็นสาเหตสุ าคญัของไฟป่าในเขตอบอุน่ 

 

   (2) ฟ้าผ่าเปียก (Wet or blue lightning) คือฟ้าผ่าท่ีเกิดควบคู่ไปกับการ

เกิดพายฝุนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) ดงันัน้ประกายไฟท่ีเกิดจากฟ้าผา่จงึมกัไม่ท าให้เกิดไฟไหม้ 

หรืออาจเกิดได้บ้างแต่ไม่ลุกลามไปไกล เน่ืองจากความชืน้สัมพัทธ์และความชืน้ของเชือ้เพลิงสูง 

ฟ้าผา่ในเขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมกัจะเป็นฟ้าผา่เปียก จงึแทบจะไม่เป็นสาเหตขุองไฟป่าในเขต

ร้อนนีเ้ลย 

            ก่ิงไม้เสียดสีกัน อาจเกิดขึน้ได้ในพืน้ท่ีป่าท่ีมีไม้ขึน้อยู่อย่างหนาแน่นและมีสภาพ

อากาศแห้งจดั เชน่ ในป่าไผห่รือป่าสน 

           2. สาเหตจุากมนษุย์ 

  ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศก าลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก

กิจกรรมของมนษุย์ ส าหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซึ่งมีสถิติ

ไฟป่าทัง้สิน้ 73,630 ครัง้ พบว่าเกิดจากสาเหตตุามธรรมชาตคืิอฟ้าผา่เพียง 4 ครัง้ เท่านัน้ คือเกิดท่ี

ภูกระดึง จงัหวดัเลย ท่ีห้วยน า้ดงั จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท่าแซะ จงัหวดัชุมพร และท่ีเขาใหญ่ จงัหวดั

นครราชสีมา แห่งละหนึ่งครัง้ ดงันัน้จึงถือได้ว่าไฟป่าในประเทศไทยทัง้หมดเกิดจากการกระท าของ

คน โดยมีสาเหตตุา่งๆ กนัไป ได้แก่ 

  เก็บหาของป่า เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดไฟป่ามากท่ีสุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่

ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตงึ ไม้ไผ่ น า้ผึง้ ผกัหวาน และไม้ฟืน การจดุไฟส่วนใหญ่เพ่ือให้พืน้ป่า
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โลง่ เดนิสะดวก หรือให้แสงสวา่งในระหว่างการเดินทางผา่นป่าในเวลากลางคืน หรือจดุเพ่ือกระตุ้น

การงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผกัหวานและใบตองตึง หรือจุดเพ่ือไล่ตวัมดแดง

ออกจากรัง รมควนัไลผ่ึง้ หรือไลแ่มลงตา่งๆ ในขณะท่ีอยูใ่นป่า 

  เผาไร่ เป็นสาเหตท่ีุส าคญัรองลงมา การเผาไร่ก็เพ่ือก าจดัวชัพืชหรือเศษซากพืชท่ี

เหลืออยู่ภายหลงัการเก็บเก่ียว ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมพืน้ท่ีเพาะปลกูในรอบตอ่ไป ทัง้นีโ้ดยปราศจากการ

ท าแนวกนัไฟและปราศจากการควบคมุ ไฟจงึลามเข้าป่าท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 

  แกล้งจดุ ในกรณีท่ีประชาชนในพืน้ท่ีมีปัญหาความขดัแย้งกบัหน่วยงานของรัฐใน

พืน้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเร่ืองท่ีท ากินหรือถกูจบักมุจากการกระท าผิดในเร่ืองป่าไม้ ก็มกัจะ

หาทางแก้แค้นเจ้าหน้าท่ีด้วยการเผาป่า 

  ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพกัแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดบั หรือทิง้ก้น

บหุร่ีลงบนพืน้ป่า เป็นต้น 

  ล่าสตัว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจดุไฟไล่ให้สตัว์หนีออกจากท่ีซ่อน หรือจุดไฟเพ่ือให้

แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่างๆ จะบินมากินแมลง แล้วดกัยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจดุไฟเผาทุ่งหญ้า 

เพ่ือให้หญ้าใหม่แตกระบดั ล่อให้สตัว์ชนิดตา่งๆ เช่น กระทิง กวาง กระตา่ย มากินหญ้า แล้วดกัรอ

ยิงสตัว์นัน้ๆ 

  เลีย้งปศสุัตว์ ประชาชนท่ีเลีย้งปศสุตัว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มัก

ลกัลอบจดุไฟเผาป่าให้โลง่มีสภาพเป็นทุง่หญ้าเพ่ือเป็นแหลง่อาหารสตัว์ 

  ความคกึคะนอง บางครัง้การจดุไฟเผาป่าเกิดจากความคกึคะนองของผู้จดุ โดยไม่

มีวตัถปุระสงค์ใดๆ แตจ่ดุเลน่เพ่ือความสนกุสนาน เทา่นัน้ 
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         ผลกระทบของไฟป่า 

  1. ผลกระทบจากไฟป่าตอ่สงัคมพืช 

   (1) ขาดชว่งการสืบพนัธุ์ทดแทนตามธรรมชาต ิ 

   (2) เปล่ียนแปลงโครงสร้างป่า  

   (3)ลดการเจริญเตบิโตและคณุภาพของเนือ้ไม้  

  ทันทีท่ีเกิด"ไฟป่า"ขึน้ความร้อนและเปลวไฟจากไฟป่า จะท าลายลูกไม้ กล้าไม้

เล็กๆในป่า หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่หยุดการเจริญเติบโต เนือ้ไม้เส่ือม

คณุภาพลง เป็นแผลเกิดเชือ้โรคและแมลงเข้ากัดท าลายเนือ้ไม้ สภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เปล่ียน

สภาพเป็นทุง่หญ้าไปในท่ีสดุ 

  2. ผลกระทบจากไฟป่าตอ่สตัว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในป่า  

   (1) ท าอนัตรายตอ่ชีวิตของสตัว์ป่า  

   (2) ท าลายแหลง่อาหารและท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า  

   (3) ท าอนัตรายตอ่ชีวิตของสตัว์เล็กๆ และจลุินทรีย์ในดนิ  

  "ไฟป่า" สง่ผลให้สตัว์ป่าได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย เพราะหนีไฟไมท่นัโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งลูกอ่อนและสตัว์ท่ีเคล่ือนไหวช้า ท่ีหนีรอดก็ขาดท่ีอยู่อาศยัรวมไปถึงแหล่งอาหาร ในท่ีสุดก็อาจ

ต้องตายเชน่เดียวกนั 

  3. ผลกระทบจากไฟป่าตอ่สภาวะอากาศโลก  

   (1) การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เน่ืองจากอณุหภมูิของโลกท่ีสงูขึน้  

   (2) การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  
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  หมอกควนัท่ีเกิดจาก"ไฟป่า" ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทัง้สภาวะอากาศเป็น

พิษท าลายสุขภาพของคน เกิดทศันวิสยัไม่ดีตอ่การบินเคร่ืองบินบางครัง้ไม่สามารถขึน้บินหรือลง

จอดได้ส่งผลให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงสญูเสียสภาพความสวยงามตามธรรมชาต ิ

ท าให้สภาพไมเ่หมาะในการทอ่งเท่ียวอีกตอ่ไป 

  4. ผลกระทบจากไฟป่าตอ่ดนิป่าไม้  

   (1) เกิดการสญูเสียหน้าดนิโดยการกดัชะและการพงัทลาย  

   (2) เปล่ียนแปลงคณุสมบตัขิองดนิ  

  Y คณุสมบตัทิางกายภาพ  

  Y คณุสมบตัทิางเคมี  

  "ไฟป่า" เผาท าลายสิ่งปกคลุมดิน หน้าดินจึงเปิดโล่ง เม่ือฝนตกลงมาเม็ดฝนก็จะ

ตกกระแทกกบัหน้าดินโดยตรง เกิดการชะล้างพงัทลายของดนิได้ง่าย ท าให้น า้ท่ีไหลบา่ไปตามหน้า

ดิน พดัพาหน้าดินอนัอดุมสมบรูณ์ไปด้วย และดินอดัตวัแน่นทึบขึน้การซึมน า้ไม่ดี ท าให้การอุ้มน า้

หรือดดูซบัความชืน้ของดนิลดลงไมส่ามารถเก็บกกัน า้และธาตอุาหารท่ีจ าเป็นตอ่พืชได้ 

  5. ผลกระทบจากไฟป่าตอ่น า้  

   (1) สมดลุของน า้เปล่ียนแปลงท าให้เกิดอทุกภยัและภยัแล้ง  

   (2) เปล่ียนแปลงคณุสมบตัขิองน า้  

  น า้ท่ีเต็มไปด้วยตะกอนและขีเ้ถ้าจากผลของ"ไฟป่า"จะไหลสู่ล าห้วยล าธาร ท าให้

ล าห้วยขุน่ข้นมีสภาพไม่เหมาะตอ่การใช้อีกตอ่ไป เม่ือดินตะกอนไปถบัถมในแม่น า้มากขึน้ ล าน า้ก็

จะตืน้เขิน จนุ า้ได้น้อยลง เม่ือฝนตกลงมาน า้ก็จะเอ่อล้นท่วมสองฝ่ังเกิดเป็นอุทกภัย ท่ีสร้างความ

เสียหายในด้านการเกษตรการเพาะปลูก การเลีย้งสัตว์ และสร้างความเสียหายเม่ือน า้ทะลักเข้า

ทว่มบ้านเรือนท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย  
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  หน้าแล้งพืน้ดนิท่ีมีแตก่รวดทรายและชัน้ดนิแนน่ทึบจากผลของ"ไฟป่า" ไม่สามารถ

เก็บกักน า้ในช่วงฤดูฝนเอาไว้ได้ ท าให้ล าน า้แห้งขอดเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน า้เพ่ือการ

อปุโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร 

  6. ผลกระทบจากไฟป่าตอ่การนนัทนาการ  

  ผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากไฟป่านัน้ มีส่วนในการท าลายธรรมชาติ  ซึ่งเป็น

สถานท่ี และแหล่งท่องเท่ียวอันเป็นรายได้ส าคญัของประเทศ รวมทัง้จะท าให้ขาดแหล่งพักผ่อน

หยอ่นใจตามธรรมชาต ิ 

  7. ผลกระทบจากไฟป่าตอ่ทรัพย์สิน สขุภาพ และชีวิตของมนษุย์  

  ในพืน้ท่ีท่ีเกิดไฟป่า ส่วนใหญ่จะท าความเสียหายให้กับบ้านเรือนของราษฎรท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณชายป่า ทัง้บ้านเรือนท่ีถกูไฟไหม้ พืชผลทางการเกษตร หรือแม้แตชี่วิต  

หมอกควันท่ีเกิดจากไฟป่า มีผลกระทบโดยตรงท่ีจะสร้างความเสียหายให้กับการเดินอากาศ 

รวมทัง้มีผลท าให้ประชาชนในบริเวณดบักลา่วจ านวนมาก ป่วยเป็นโรคระบบทางเดนิหายใจ 

 

 การควบคุมไฟป่า 

  การควบคุมไฟป่า (Forest Fire Control) หมายถึงระบบการจัดการและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าอย่างครบวงจร กล่าวคือเร่ิมต้นตัง้แต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่า โดยศึกษาถึงสาเหตุ

ของการเกิดไฟป่าในแตล่ะท้องท่ี แล้ววางแผนป้องกนัหรือก าจดัต้นตอของสาเหตนุัน้เสีย หากได้ผล

ไฟป่าก็จะไม่เกิด แต่ในทางปฏิบัติแล้ว แม้จะมีการป้องกันไฟป่าได้ดีเพียงใด ก็ยังไม่สามารถ

ป้องกนัได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไฟป่ายงัมีโอกาสเกิดขึน้ได้อีก ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการอ่ืนๆรองรับ

ตามมา ได้แก่การเตรียมการดบัไฟป่า การตรวจหาไฟ การดบัไฟป่า และการประเมินผลปฏิบตังิาน 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไฟก็มีประโยชน์ในการจดัการป่าไม้ ในหลายๆด้าน ดงันัน้จึงต้องมีการใช้

ประโยชน์จากไฟควบคูก่นัไปด้วย กิจกรรมในระบบการควบคมุไฟป่า มีดงันี ้

 



22 
 
  1. การป้องไฟป่า (Prevention) 

  คือความพยายามในทุกวิถีทางท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึน้ ในทางทฤษฎีคือ

การแยกองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ออกจากสามเหล่ียมไฟ ในทางปฏิบตัดิ าเนินการได้ ดงันี ้

   แยกความร้อน ความร้อนท่ีท าให้เกิดไฟป่ามาจาก 2 แหล่ง คือจากธรรมชาต ิและ

จากมนุษย์ แหล่งความร้อนท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น จากฟ้าผ่า สามารถป้องกันได้ยาก แต่แหล่ง

ความ ร้อน ท่ีมาจากมนุษย์สามารถป้องกันได้  คือป้องกันมิ ให้คนจุดไฟ เผาป่า โดยการ

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องในเร่ืองไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัถึงผลกระทบ

และอันตรายท่ีเกิดจากไฟป่า เพ่ือให้เลิกจุดไฟเผาป่า หรือใช้มาตรการทางกฎหมายบังคบัมิให้

ประชาชนจดุไฟเผาป่า เป็นต้น 

  แยกเชือ้เพลิง เชือ้เพลิงท่ีท าให้เกิดไฟป่า ได้แก่ ใบไม้ ก่ิงก้านไม้แห้งท่ีหล่นทบัถม

อยู่บนพืน้ป่า หญ้า ไม้พุ่ม ท่อนไม้ ตอไม้ รวมไปถึงต้นไม้ท่ีมีอยู่ในป่า การแยกเชือ้เพลิงในป่าออก

จากสามเหล่ียมไฟ สามารถท าได้ในระดบัหนึ่ง โดยการชิงเผาเพ่ือก าจดัหรือลดปริมาณเชือ้เพลิง 

และท าแนวกนัไฟ เพ่ือตดัชว่งความตอ่เน่ืองของเชือ้เพลิง 

  แยกอากาศ คือแยกออกซิเจนออกจากสามเหล่ียมไฟ แต่โดยทางปฏิบัติแล้ว

เป็นไปได้ยากมาก เพราะออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลกัของอากาศท่ีฟุ้ งกระจายอยู่ทัว่ไป จึงไม่

สามารถท่ีจะควบคมุหรือก าจดัออกไปจากบริเวณใดบริเวณหนึง่ตามท่ีต้องการได้ 

 2. การเตรียมการดบัไฟป่า (Pre-suppression) 

แม้จะมีมาตรการป้องกันไฟป่าท่ีดีเพียงใด แต่ไฟป่าก็ยังมีโอกาสเกิดขึน้ได้ ดังนัน้จึงต้องมีการ

เตรียมความพร้อมส าหรับดบัไฟท่ีเกิดขึน้ให้ดบัลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือลดความสูญเสียของป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมให้มีน้อยท่ีสดุ การเตรียมการดบัไฟป่า จะต้องเสร็จสมบรูณ์ก่อนท่ีจะถึงฤดไูฟป่า โดยมี

ขัน้ตอน ดงันี ้
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  เตรียมพนกังานดบัไฟป่า โดยการเกณฑ์ก าลงัพลเพ่ือการดบัไฟป่า จดัฝึกอบรมให้

มีความรู้และทกัษะในการดบัไฟป่า เพ่ือให้มีความพร้อมและมีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบตัิงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

  จดัองค์กรดบัไฟป่า โดยการจดัหมวดหมู่ของพนกังานดบัไฟป่า แบ่งหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และจัดสายการบังคับบัญชา เพ่ือประสิทธิภาพและป้องกันความ

สบัสนในระหวา่งปฏิบตังิาน 

  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดบัไฟป่า โดยการจดัหา หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ดบัไฟป่าทกุชนิด รวมไปถึงเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น อปุกรณ์การส่ือสาร ยานพาหนะ 

อปุกรณ์การยงัชีพในป่า อปุกรณ์การปฐมพยาบาล ให้เพียงพอและอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้

ทนัที 

  เตรียมแผนการควบคุมไฟป่า ซึ่งประกอบด้วยแผนดบัไฟป่า แผนส่งก าลังบ ารุง 

แผนรักษาความปลอดภยัในขณะปฏิบตังิาน เป็นต้น 

 3. การตรวจหาไฟ (Detection) 

  เม่ือถึงฤดไูฟป่า จะต้องจดัระบบการตรวจหาไฟ เพ่ือให้ทราบว่ามีไฟไหม้ป่าขึน้ท่ี

ใดการตรวจหาไฟมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะยิ่งตรวจพบไฟเร็วเทา่ใดโอกาสท่ีจะควบคมุไฟนัน้ไว้

ได้ยิ่งมีมากขึน้เทา่นัน้ 

 4. การดบัไฟป่า (Suppression) 

  การดบัไฟป่าเป็นขัน้ตอนของงานควบคมุไฟป่าท่ีหนกัท่ีสดุ และเส่ียงอนัตรายท่ีสดุ 

การดบัไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั ถือว่าเป็นศลิปะชัน้สงูมากกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ 

เน่ืองจากไม่สามารถจะเขียนหรือก าหนดเทคนิควิธีการดบัไฟป่าท่ีแน่นอนตายตวัได้ หากแต่ทุก

อย่างจะต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์และพฤติกรรมของไฟท่ีสามารถผันแปรและ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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 5. การใช้ประโยชน์จากไฟ (Use of fire) 

ได้แก่การใช้ไฟเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการจัดการป่าไม้ ได้แก่ การก าจัดชนิดพรรณไม้ท่ีไม่

ต้องการ การส่งเสริมการงอกของเมล็ดไม้บางชนิด การลดปริมาณโรคและแมลง และการจดัการ

สตัว์ป่า เป็นต้น แตก่ารใช้ไฟดงักลา่วจะต้องอยูภ่ายใต้แผนการควบคมุท่ีถกูต้องและรัดกมุตามหลกั

วิชาการ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหายตอ่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมากเกินขอบเขตท่ียอมรับได้ 

 6. การประเมินผลการปฏิบตังิาน (Evaluation) 

โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานในทุกๆ ขัน้ตอน รวมถึงการประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากไฟ

ไหม้ป่าด้วย ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงานควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภยัย่ิงๆ ขึน้ 

2.2 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

 1. จังหวัดตาก 

 ท่ีตัง้และอาณาเขต 

  จงัหวดัตาก ตัง้อยู่ในภาคเหนือคอ่นไปทางตะวนัตกของประเทศไทย ระหว่างเส้น

รุ้งท่ี 15 องศา 50 ลิปดา 36ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศา 7 ลิปดา 22ฟิลิปดาตะวนัออก 

สูงกว่าระดับน า้ทะเล 116.2 เมตร (ท่ีตัง้ศาลากลางจังหวัดตาก) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตาม

ระยะทางทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 426 กม. มีเนือ้ท่ีประมาณ 16,406.65

ตร.กม. หรือประมาณ 10,324,156.25 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับท่ี 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัด

เชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นป่าไม้และภูเขา มีทิวเขาถนนธงชัย เป็นตัวแบ่งพืน้ท่ี

ออกเป็น 2 ฝ่ัง ตากฝ่ังตะวันออก คือ อ.เมือง อ.บ้านตาก อ.สามเงา ก่ิง อ.วังเจ้า และตากฝ่ัง

ตะวนัตก คือ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ อ.ท่าสองยาง อ.อุ้มผาง แบง่การปกครองออกเป็น 

8 อ าเภอ 1 ก่ิงอ าเภอ คือ อ.เมือง อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.พบพระ อ.ท่า

สองยาง อ.อุ้ งผาง และก่ิง อ.วงัเจ้า มีอาณาเขตติดต่อกับจงัหวดัต่างๆ 9 จังหวดั และ 1 ประเทศ 

ดงันี ้
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           ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัเชียงใหม ่จงัหวดัล าพนูและจงัหวดัล าปาง 

 ทิศใต้  ตดิตอ่กบั จงัหวดัอทุยัธานี และจงัหวดักาญจนบรีุ 

 ทิศตะวนัออกตดิตอ่กบั จงัหวดัสโุขทยั จงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค์  

   และจงัหวดัอทุยัธานี 

 ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมแหง่สหภาพพมา่ 

 ลกัษณะภมูิประเทศ 

  สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปของจงัหวดัตาก ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสงู มีพืน้ท่ี

ราบส าหรับการเกษตรน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้ปิงเป็นทิวเขาถนนธงชยั

สงูสลบัซบัซ้อน จงัหวดัตากแบง่ออกได้เป็น 2 สว่น คือ 

  ด้านตะวนัออก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ เมืองตาก บ้านตาก สามเงา 

และก่ิงอ าเภอวงัเจ้า มีพืน้ท่ีรวม ทัง้สิน้ 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 34.70 ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั ลกัษณะภูมิภาคด้านนี ้ประกอบด้วยภูเขาสูง ประมาณร้อยละ 65 

ของพืน้ท่ี ซึง่ปกคลมุไปด้วยป่าโปร่ง และป่าเบญจพรรณ 

  ด้านตะวนัตก ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง 

พบพระ และอ าเภออุ้มผาง มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,696,231.25 ไร่ คิด

เป็น ร้อยละ 65.30 ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั ลกัษณะภูมิภาคด้านนีป้ระกอบด้วยภูเขาสูงประมาณร้อย

ละ 80 ของพืน้ท่ี ปกคลมุไปด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดบิ และป่าสน 

  ภูเขาท่ีส าคญั ได้แก่ ภูเขาถนนธงชัย เขาหลวงและเขาพะเมิน แหล่งน า้ท่ีส าคญั 

ได้แก่ แม่น า้ปิง แม่น า้วงั แม่น า้กลอง แม่น า้เมย คลองวงัเจ้า และ ห้วยแม่ละเมา พืน้ท่ีป่าไม้ รวม 

7,182,562 ไร่ หรือร้อยละ 70.05 ของพืน้ท่ีจังหวัด มีป่าสงวนแห่ง ชาติ 15 ป่า แร่ธาตุท่ีส าคัญ 

ได้แก่ แร่แกรนิต สงักะสี และหินปนู 
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 ลกัษณะภมูิอากาศ  

  เน่ืองจากจงัหวดัตากมีสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองซีก คือ ตะวนัออกและ

ตะวนัตก โดยมีเทือกเขาถนนธงชยัแบ่งกลาง ท าให้ลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดัแตกต่างกันไป

ด้วย เน่ืองจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดมาจากมหาสมุทร

อินเดีย และทะเลอนัดามัน ท าให้ซีกตะวนัออกจะได้รับความชืน้จากลมมรสุมไม่เต็มท่ี ขณะท่ีฝ่ัง

ตะวนัตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุมากกว่า ท าให้ปริมาณฝนตกในซีกตะวนัตกโดยเฉพาะในท่ี

ท่ีอยู่ในเขตภูเขา เช่น อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอพบพระ และอ าเภออุ้มผาง อากาศจะหนาวเย็น

มากกวา่ซีกตะวนัออก 

 สภาพอากาศโดยทัว่ไปแบง่ออกเป็น 3 ฤด ูคือ  

 ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนกมุภาพนัธ์เป็นต้นไป จนถึง กลางเดือนพฤษภาคม  

 ฤดูฝน เร่ิมตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึง เดือนตุลาคม โดยฝนจะตก

ทางด้านตะวันตกมากกว่าด้านตะวันออก เน่ืองจากอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมและดีเปรสชั่น 

นอกจากนีด้้านตะวนัตกมีพืน้ท่ีป่าไม้สงูกวา่ด้วย ท าให้เก็บความชุม่ช่ืนได้เป็นอยา่งดี  

 ฤดูหนาว เร่ิมตัง้แต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัด

ในชว่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม 

ทรัพยากรป่าไม้ 

 ในปี 2528 จังหวัดตากมีเนือ้ท่ีป่าไม้ 7,839,375 ไร่ หรือประมาณ 76.45 % ของเนือ้ท่ี

ทัง้หมดของจงัหวดั เนือ้ท่ีป่าถกูท าลายไปเร่ือยๆ จนเหลือ 7,760,325 ไร่ ในปี 2543 หรือประมาณ 

75.68 % ของเนือ้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั ในปี 2530 มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า เนือ้ท่ี (ตามประกาศ

กฎกระทรวง) 7,567,768 ไร่ คดิเป็น 73.80 % ของเนือ้ท่ีจงัหวดั 
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ตาราง 1 จ านวนและพืน้ท่ีของป่าไม้จ าแนกตามประเภทของป่า (ส านักงานจังหวัดตาก) 

ประเภทป่า จ านวน (แห่ง) พืน้ท่ี (ไร่) 

1. อุทยานแห่งชาติ 6 560,625 

2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 5 3,798,967 

3. ป่าสงวนแห่งชาต ิ 15 7,567,768 

 

         2. จังหวัดก าแพงเพชร 

 ท่ีตัง้และอาณาเขต   

  จังห วัด ก าแพ ง เพ ชรตั ง้ อยู่ ใน เขตภ าค เห นื อตอนล่ าง  โดยอยู่ ห่ า งจ า

กรุงเทพมหานคร ๓๕๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้

ทิศเหนือ         ตดิตอ่กบั อ าเภอวงัเจ้า จงัหวดัตาก  และอ าเภอคีรีมาศ  

                     จงัหวดัสโุขทยั 

  ทิศใต้             ตดิตอ่กบั อ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ 

                        ทิศตะวนัออก   ตดิตอ่กบั อ าเภอบางระก า  จงัหวดัพิษณโุลก  และอ าเภอโพธ์ิทะเล        

                                              จงัหวดัพิจิตร อ าเภอวชิรบารมี   

  ทิศตะวนัตก     ตดิตอ่กบั อ าเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก 

 

 ขนาดพืน้ท่ี   

  จังหวัดก าแพงเพชรมีพืน้ท่ี  8,607.5 ตารางกิโลเมตร  (5 ,379,687.5  ไร่)  เป็น

พืน้ท่ีการเกษตรประมาณ  5,120 ตารางกิโลเมตร (3 ,200,000  ไร่)  ป่าไม้  1,899.85  ตาราง

กิโลเมตร  (1,187,406 ไร่) พืน้ท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีอ่ืนๆ อีกประมาณ 1,587.65 ตารางกิโลเมตร 

(992,281.25 ไร่) 
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 ลกัษณะภมูิประเทศ  

  จังหวัดก าแพงเพชร  มีแม่น า้ปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ  104  

กิโลเมตร  มีลกัษณะภมูิประเทศ แบง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

   ลกัษณะท่ี 1  เป็นท่ีราบลุ่มแม่น า้ปิงตอนล่างแบบตะพกัลุ่มน า้  (Alluviallterrace)  

มีระดบัความสูงประมาณ  43 - 107  เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง   อยู่บริเวณทางด้านทิศ

ตะวนัออกและใต้ของจงัหวดั 

     ลักษณะท่ี 2  เป็นเนินเขาเตีย้ๆ สลับท่ีราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และ

ตอนกลางของจงัหวดั 

   ลกัษณะท่ี 3  เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุและต้นน า้ล าธารต่างๆ ท่ี

ส าคญั เชน่ คลองวงัเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลงุ และคลองวงัไทรไหลลงสูแ่มน่ า้ปิง 

  โดยสรุป ลกัษณะพืน้ท่ีของจงัหวดัก าแพงเพชร ด้านตะวนัตกเป็นภูเขาสูงลาดลง

มา ทางด้านตะวนัออก ลกัษณะดนิเป็นดนิปนทรายเหมาะแก่การท านาแลปลกูพืชไร่ 

 ทรัพยากรป่าไม้         

  ทรัพยากรป่าไม้ท่ีสามารถพบได้ในจงัหวดัก าแพงเพชร  มีทัง้ป่าเบญจพรรณ ป่า

เต็งรัง และป่าดิบแล้ง  โดยอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของพืน้ท่ี  กระจายอยูใ่น เขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ป่าไม้

ประเภทตา่งๆ ปัจจุบนัมีการบุกรุกท าลายพืน้ท่ีป่า ส่งผลท าให้เนือ้ท่ีป่ามีปริมาณลดลงกว่าในอดีต

มากจากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  Landsat-5 (TM) มาตราส่วน 1: 50,000  ของกรม

อทุยาน แห่งชาติ สตัว์ป่า  และพนัธุ์พืช  พบว่า ในปี 2549 จงัหวดัก าแพงเพชรมีเนือ้ท่ีป่าไม้จ านวน  

1,899.85 ตารางกิโลเมตร หรือ    1,187,406 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  22.07  ของพืน้ท่ีจงัหวดั  และ

ในปี 2552 พบว่า จังหวัดก าแพงเพชร มีเนือ้ท่ีป่าไม้จ านวน 2 ,098.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,311,681.2 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.38  ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี2549 จ านวน 124 ,275 ไร่ หรือร้อยละ 

10.47 (เนือ้ท่ีป่าไม้  หมายถึงเนือ้ท่ีป่าชนิดตา่งๆ  เช่น ป่าดิบ  ป่าสน  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่า

เต็งรังแคระแกร็น   ป่าพรุ  ป่าชายเลน  และป่าชายหาด  เป็นต้น  ไม่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
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อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า  ป่าโครงการ และพืน้ท่ีท่ีใหญ่กว่า 5เฮกแตร์ (31.25 ไร่)  

โดยมีเรือนยอดต้นไม้สงูอยา่งน้อย  5  เมตร  ปกคลมุมากกว่า 10 %)  มีพืน้ท่ีป่าตามกฎหมาย โดย

ออกตามกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นป่าสงวนแหง่ชาตจิ านวน 9 แหง่ ได้แก่ 

  ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

อ าเภอคลองลาน และอ าเภอโกสมัพีนคร  

  ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

อ าเภอคลองลาน และอ าเภอคลองขลงุ 

  ป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี อ าเภอคลองข

ลงุ และอ าเภอ ปางศลิาทอง 

  ป่าไตรตรึงษ์ อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

  ป่าหนองเสือโฮกและป่าหนองแขม อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอ าเภอพรานกระตา่ย 

  ป่าหนองหลวง อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอ าเภอพรานกระตา่ยและอ าเภอลานกระบือ 

  ป่าเขาเขียว-เขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง

ก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระตา่ย 

  ป่าแม่ระกา อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่ายและ

อ าเภอโกสมัพีนคร 

  ป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอลานกระบือ อ าเภอไทรงาม 

อ าเภอพรานกระตา่ย อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอขาณวุรลกัษบรีุ และอ าเภอคลองขลงุ 

(ส านกังานจงัหวดัก าแพงเพชร) 

 

2.3 ระบบ MODIS (Normalized Difference Vegetation Index) 

 MODIS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพท่ีติดตัง้บนดาวเทียม TERRA และ AQUA ซึ่งสามารถติดตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในระดบัภูมิภาคทุกวัน เน่ืองจากข้อมูลระบบ MODIS มีแถบการถ่ายภาพท่ี

กว้าง ท าให้ถ่ายภาพครอบคลมุทัว่โลก และสามารถถ่ายภาพได้วนัละ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า (10:00 -

11:00 น.) โดยดาวเทียม TERRA  และ ช่วงบา่ย (13:00-14:00 น.) โดยดาวเทียม AQUA  รวมทัง้มี
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จ านวนช่วงคล่ืน 36 ช่วงคล่ืน (รายละเอียด 250 เมตร  2 ช่วงคล่ืน , รายละเอียด 500 เมตร  5 ช่วง

คล่ืน และรายละเอียด 1,000 เมตร  29 ช่วงคล่ืน) จึงท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย

รูปแบบ และสามารถติดตามภัยพิบตัิทางธรรมชาติได้อย่างต่อเน่ืองส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศ (2550) 

     MODIS เป็นเคร่ืองวดัคล่ืนเชิงสเปกตรัม ท่ีถกูติดตัง้บนดาวเทียม Terra ถกูออกแบบขึน้ เพ่ือใช้

ในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลท่ีได้รับจาก MODIS ประกอบด้วย 

36 ช่วงคล่ืน ระหว่าง 0.4 ถึง 14 ไมโครเมตร โดยมีความละเอียดเชิงพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ

ชว่งคล่ืน ตัง้แต ่250 เมตร ถึง 1,000 เมตร วีระภาส คณุรัตนสิริน (2552) 

 
2.4 แนวคิดค่าดัชนีผลต่างพืชพรรณ 

 ค่าดชันีผลต่างพืชพรรณ (Vegetation index) คือ ค่าท่ีบอกถึงสดัส่วนของพืชพรรณท่ีปก

คลมุพืน้ดินโดยค านวณจากการน าช่วงคล่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัพืชพรรณมาท าสดัส่วนซึ่ งกนัและกนั ซึ่ง

วิธีท่ีนิยมใช้งานมากวิธีหนึ่งเรียกว่า Normalized difference vegetation Index (NDVI) เป็นการ

น าค่าความแตกต่างของการสะท้อนของพืน้ผิว ระหว่างช่วงคล่ืนใกล้อินฟราเรดกับช่วงคล่ืนตา

มองเห็นสีแดงมาท าสดัส่วนกบัคา่ผลบวกของทัง้สองช่วงคล่ืนเพ่ือปรับให้เป็นลกัษณะการกระจาย

แบบปกติดงัสมการ (1) ท าให้ NDVI มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งจะช่วยให้การแปลผลได้ง่ายขึน้

กลา่วคือ คา่ 0 หมายถึงไม่มีพืชพรรณใบเขียวอยูใ่นพืน้ท่ีส ารวจ ในขณะท่ีคา่ 0.8 หรือ 0.9 หมายถึง 

มีพวกพืชพรรณหนาแน่นมากในพืน้ท่ีดงักล่าว กรณีพืน้ผิวมีพืชพรรณปกคลุมจะมีค่าการสะท้อน

ในช่วงคล่ืนใกล้อินฟราเรดสูงกว่าช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดงท าให้ NDVI มีค่าเป็นบวก ในขณะท่ี

พืน้ผิวเป็นดินจะมีค่าการสะท้อนระหว่างสองช่วงคล่ืนใกล้เคียงกันท าให้ NDVI มีค่าใกล้เคียงกับ

ศนูย์ สว่นกรณีท่ีพืน้ผิวน า้จะมีคา่การ สะท้อนในช่วงคล่ืนใกล้อินฟราเรดต ่ากวา่ชว่งคล่ืนตามองเห็น

สีแดง ท าให้ NDVI มีคา่ตดิลบ ทัง้นีโ้ดยปกตคิา่นีจ้ะมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.1 ถึง 0.7 เทา่นัน้ 
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โดย  NIR = การสะท้อนในช่วงคล่ืนใกล้อินฟราเรด (%) 

RED = การสะท้อนในชว่งคล่ืนตามองเห็นสีแดง 

สตูร  NDVI = NIR-RED / NIR+RED 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 2 ข้อมูลจุดภาพใน Feature space ของค่าการสะท้อนในช่วงคล่ืนตามองเหน็สีแดง

และช่วงใกล้อินฟราเรด 

ตาราง 2 แสดงช่วงชัน้ของค่าความต่างดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) 

ค่า NDVI ความหมาย 

0.60 – 1.00 มีพนัธุ์พืชอยูห่นาแนน่มาก เชน่พืน้ท่ีป่าไม้ 

0.30 – 0.59 มีพนัธุ์พืชอยูน้่อย เชน่ พืน้ท่ีเกษตรกรรม 

-1.00 – 0.29 พืน้ท่ี ท่ีมีพืชปกคลุมอยู่น้อยมากหรือไม่มีอยู่เลย เช่น 

ทะเล 
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ประโยชน์ท่ีส าคญัของคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ 

   1. ศกึษาการกระจายตวัและความสมบรูณ์ของพืชพรรณโดยรวม 

   2. จ าแนกประเภทของพืชพรรณ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงไปตามเวลาของปริมาณพืชพรรณ 

   3. ศกึษาสภาวะความแห้งแล้งและความสมบรูณ์ของพืน้ท่ีในชว่งเวลา 

   4. ใช้ในการค านวณคา่มวลชีวภาพสมัพนัธ์ (Relative biomass) 

2.5 แนวคิดค่าอุณหภูมิพืน้ผิว (Land Surface Temperature) 

        LST เป็นอุณหภูมิท่ีแสดงถึงค่าความร้อนมาก หรือน้อย บนพืน้ผิวดิน ซึ่งมีความสมัพนัธ์กับ

เก่ียวกบัไฟป่า คือ เป็นตวัชีว้ดัระดบัความรุนแรงของการเกิดไฟไหม้  โดยการเปรียบเทียบอณุหภูมิ

เฉล่ีย สถานท่ีท่ีมีอณุหภมูิสงูคา่เฉล่ียจะเป็นสีแดง และสถานท่ีท่ีมีอณุหภมูิต ่าคา่เฉล่ียเป็นสีฟ้า 

LST Day ชว่งกลางวนัจะจบัพลงังานไมช่ดัเจนเพราะมีทัง้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และพลงังานท่ี

มนษุย์ใช้งาน ดงันัน้ LST Night จะมีประสิทธิภาพมากกวา่ LST Day  

โดย LST_Night = อณุหภมูิพืน้ผิว ตอนกลางคืน 

สตูร = (LST_Night) * 0.02 

2.6 แนวคิดจุดตรวจการความร้อน (Hot spot) 

 Hot spot คือการตรวจพบความร้อนมากผิดปกติของค่าความร้อนบนผิวโลก ส่วนใหญ่

กระจายอยูใ่นภาคเหนือซึง่ก าลงัเผชิญกบัปัญหาหมอกควนั 

 การตรวจหาจดุหรือบริเวณท่ีมีคา่ความร้อนมากผิดจากปกติบนผิวโลก (Hot spot) โดยใช้

อุปกรณ์การตรวจวดัค่าความร้อน (Thermal Sensor) ท่ีติดตัง้อยู่บนดาวเทียมส ารวจโลก (Earth 

Observation Satellite)หลายคนคิดว่า Hot spotท่ีปรากฏอยู่บนภาพถ่ายดาวเทียมทุกจุดคือจุดท่ี

เกิดไฟ ซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไป ทัง้นีเ้น่ืองจาก Hot spotเป็นเพียงจดุท่ีตรวจพบความร้อนมาก

ผิดปกติของคา่ความร้อนบนผิวโลก ซึ่งเกิดได้จากสาเหตท่ีุหลากหลาย ได้แก่ บริเวณท่ีเกิดไฟไหม้  

ภเูขาไฟ บริเวณท่ีโลง่แจ้ง ลานหิน ผิวน า้ กองขยะ ปลอ่งโรงงาน หลงัคาสงักะสี เป็นต้น   
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2.7 แนวคิดของความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์เชิงพืน้ท่ี 

 แนวคดิเชิงผลย้อนกลบั (Feedback concept) 

  ในปัจจุบันนี ้เป็นท่ีเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าการท่ีมนุษย์ได้เพิ่มปริมาณการใช้
ประโยชน์บริเวณตา่งๆมากขึน้เร่ือยๆ เป็นตวัการส าคญัท่ีส่งผลสภาพธรรมชาติดัง้เดมิเปล่ียนไปเกิด
ภยัพิบตัไิฟป่ามากขึน้  อีกทัง้ยงัมีการเพิ่มความรุนแรงขึน้  จนถึงกบัมีการสรุปสาระส าคญักนัขึน้มา
วา่ หากมนษุย์ผู้ ใดพบปรากฏการณ์ท่ีเป็นภยั  (Hazard) เกิดขึน้มาแล้ว แต ่ยงัขาดความตระหนกัท่ี
จะระแวดระวังภัยเหล่านัน้ อีกทัง้ไม่ หามาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม  เม่ือ  “ภัย”  เหล่านัน้ทวี
ศกัยภาพแห่งความรุนแรงมากขึน้จกลายเป็น  “ภัยพิบตัิ”  มนุษย์กลุ่มนัน้ก็จะจบกบัความสญูเสีย
ในพืน้ท่ีซึง่ตนเองอยูอ่าศยัหรือท ามาหากินจนถึงกบักลายเป็นวินาศภยัขึน้มาได้ 

 
 
 
 
 
 
          ภาพ 3 แบบจ าลองเชิงระบบ ของภัยธรรมชาต ิแสดงถงึปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ และผลกระทบจากภัย 
 
 

 

 

 

 

          ภาพ 4 แบบจ าลองเชิงระบบของภัยธรรมชาติ แสดงถึงการตัดสินใจเพื่อปรับปรุง
พืน้ท่ีไปในแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดขึน้ 
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          สาระส าคญัเชน่นี ้คือการให้ความส าคญัเก่ียวกบัอนัตรายของไฟป่า ท่ีสง่ผลกระทบตอ่
มนษุย์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพ่ือให้มนษุย์ตระหนกัผลกระทบท่ีเกิดขึน้ภายในอนาคต ทัง้ยงั
ต้องมองไปยงั “ภารกิจท่ีเราควรท าเพ่ือลดความสญูเสียอีกด้วย”   
 - การด ารงชีวิตของมนษุย์ท าให้เกิดทศันวิสยัไมดี่ เป็นอปุสรรคตอ่การคมนาคมเกิด
อบุตัเิหตไุด้ง่าย ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจ สง่ผลเสียตอ่สขุภาพและจิตใจ  
 - ต้นไม้ นอกจากได้รับอนัตรายหรือถกูท าลายแล้วโดยตรง ยงัมีผลกระทบทางอ้อม เช่น ท า
ให้เกิดโรค และแมลงบางชนิดมีความรุนแรงยิ่งขึน้  
- สงัคมพืชเปล่ียนแปลง พืชบางชนิดจะหายไปมีชนิดอ่ืนมาทดแทน เชน่ บริเวณท่ีเกิดไฟไหม้ซ า้ ๆ 

หลายครัง้ หญ้าคายิ่งขึน้หนาแนน่  

 - โครงสร้างของป่าเปล่ียนแปลง เชน่ ไฟป่าจะเป็นตวัจดัชัน้อายขุองลกูไม้ ให้กระจดั

กระจายกนัอย่างมีระเบียบ  

 - สตัว์ป่าลดลงมีการอพยพของสตัว์ป่า รวมทัง้ท าลายแหลง่อาหารท่ีอยู่อาศยั ท่ีหลบภยั

และแหลง่น า้ 

 - มีคณุสมบตัขิองดนิเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา เชน่ ดินมีอณุหภมูิ

สงูขึน้ ความชืน้ลดลง อินทรียวตัถ ุและจลุินทรีย์ในดินเปล่ียนแปลงความสามารถในการดดูซมึน า้

ของดนิลดลง  

 - แหลง่น า้ถกูท าลาย คณุภาพของน า้เปล่ียนแปลงเน่ืองจากเถ้าถ่าน  

 - ภมูิอากาศท้องถ่ินเปล่ียนแปลง เชน่ อณุหภมูิสงูสดุต ่าสดุ การหมนุเวียนของอากาศ 

ความชืน้ในอากาศ เป็นต้น รวมทัง้องค์ประกอบของอากาศเปล่ียนไป เชน่ คาร์บอนมอนอกไซด์ 

ไฮโดรคาร์บอน เขมา่และควนัไฟเพิ่มขึน้ สง่ผลเสียตอ่ร่างกายมนษุย์  

 - สญูเสียทศันีย์ภาพท่ีสวยงาม ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียว 
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2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 1.  The application of remote sensing and GIS in modeling forest fire hazard in 

Mongolia.    

 Yousif Ali Hussin,  MutumwaMatakala,  NarangeralZagdaa, 2008. 

  มองโกเลียมีการเพิ่มขึน้อย่างรุนแรงในไฟป่า  ตามสถิติส่วนใหญ่ไฟป่ามกัเกิดใน

ส่วนกลางและส่วนตะวันออกของพืน้ท่ีป่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2524 ไฟไหม้ท่ีเกิดขึน้และสร้างความ

เสียหายหลายร้อยหลายพนัไร่ท่ีป่าไม้ถกูท าลาย ดงันัน้จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะต้องมีความรู้ท่ีถกูต้อง

เก่ียวกบัไฟป่า  การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถมีบทบาทส าคญัใน

การพัฒนาแบบจ าลองพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าท่ีมีศักยภาพ การศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพในการใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เป็นแหล่งหลกัของข้อมลูท่ีเก่ียวกบัไฟ การศกึษา

นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาแบบจ าลองความเส่ียงไฟป่ามองโกเลีย เป้าหมายสูงสดุคือการจดัการ

และป้องกนัไมใ่ห้ไฟท่ีเกิดขึน้ในป่ามองโกเลีย  

 2.  Using MODIS data to evaluate forest fire risk of East Asia 

ZeyuZheng, EijiNunohiro, Kazuko Yamasaki, Kenneth J, 2009. 

                          ในบทความนีท่ี้มีต่อการประเมินพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่า โดยได้น าข้อมูลค่าดัชนีพืช

พรรณ (NDVI) และอุณหภูมิพืน้ผิว (LST) โดยมหาวิทยาลัยโตเกียวคณะวิทยาศาสตร์ท่ีได้ข้อมูล

จากสองสถานีดาวเทียมใหม่ท่ีได้ก่อตัง้ขึน้ในเมืองฮอกไกโดและ เมืองมิยาจิม่า ดังนัน้เราจึง

สามารถได้รับข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS ท าให้ตรวจจับในพืน้ท่ีกว้าง

มากขึน้ สามารถท าให้ตรวจสอบไฟป่าท่ีเกิดจากสภาพในเกือบทุกพืน้ท่ีทัง้หมดของป่าด้านเอเชีย

ตะวนัออก  
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         3 .   A method for mapping fire hazard and risk across multiple scales and its 

application in fire management. 

  Robert E. Keanea , Stacy A. Drurya, Eva C. Karaua, Paul F. Hessburgb, Keith M. 

Reynolds 

    บทความนีน้ าเสนอวิธีการสร้างแบบจ าลองแผนท่ีเส่ียงตอ่ไฟป่าโดยใช้รูปแบบท่ี

ค านวณร่วมกนักบัพฤตกิรรมไฟป่าและผลกระทบไฟไหม้ และสามารถค านวณตวัชีว้ดัของความ

เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการกระจายตวัของมาตรการเหลา่นีโ้ดยใช้เวลา 18 ปีเพ่ือหา ข้อมลูสภาพ

อากาศประจ าวนัท่ีใช้ในการจ าลองความชืน้ของป่าในการค านวณรายละเอียดของไฟป่า การ

ตรวจสอบแล้วน าเสนอท่ีเผยให้เห็นอตัราความถกูต้องตัง้แต ่20-80% ต้องขึน้อยูก่บั คณุภาพของ

การป้อนข้อมลูและการจ าลองพฤตกิรรมของไฟ ความถกูต้องโดยรวมปรากฏเป็นท่ียอมรับส าหรับ

การวิเคราะห์จดัล าดบัความส าคญัและการหารือเก่ียวกบัข้อดีและข้อเสียของการเกิดไฟไหม้และ

วิธีการความเส่ียงและเป็นไปได้ส าหรับการพฒันาในอนาคตขอพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่า 



 

 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

ในการศกึษาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษา  มีวีการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 แหล่งข้อมูล 

 ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาเทคนิคการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพ่ือ

พิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษา ได้แก่ 

 

1. ข้อมลูปฐมภมูิ 

ข้อมลูและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการศกึษา  ได้แก่ 

             1) ข้อมูลดาวเทียม TERRAและ AQUAช่วงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันท่ี 1 

เมษายน พ.ศ. 2555 / วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556   

2. ข้อมลูทตุยิภมูิ 

 1) ข้อมลูสถิตกิารเกิดไปไหม้ทัว่ประเทศ แยกเป็นจงัหวดั ระหวา่งปี 2555-56 

 2) ข้อมูลจุดตรวจการความร้อน(Hot spot)  ปี 2555-56จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศ องค์กรมหาชน (GISTDA) 

 3) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี2555-56 จากส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (จังหวดั

ตาก)  
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3.2 วิธีการศึกษา 

            1. วิธีการศกึษาเปรียบเทียบ และพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงภยัไฟป่ามีรายละเอียด ดงันี ้

 1) เตรียมข้อมลูจดุตรวจการความร้อน (Hot spot)โดยใช้ข้อมลูปี พ.ศ. 2555 – 56 

 2)  การแปลงข้อมูลก่อนการน าเข้าโปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ต้องอยู่ในรูปแบบของ

WGS 1984 UTM Zone 47 Nอยูร่ะบบพิกดั (Coordinate System) เดียวกนั 

            2. การค านวณคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ (NDVI) ในบริเวณพืน้ท่ีป่า  เป็นขัน้ตอนท่ีน า

ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ความละเอียดถกูต้อง 250 ม. ชว่งคล่ืนสีแดง (RED) และชว่ง

คล่ืนอินฟราเรด (NIR) ท่ีถกูปรับเทียบมาตรฐานแล้ว มาหาคา่ ดงัสมการตอ่ไปนี ้ 

NDVI = 
REDNIR

REDNIR



  

           3. ค านวณอณุหภมูิพืน้ผิว (LST) ในบริเวณพืน้ท่ีป่า เป็นขัน้ตอนท่ีน าข้อมลูภาพถ่าย

ดาวเทียม TERRAและ AQUAความละเอียด 1000ม.  ดงัสมการตอ่ไปนี ้ 

LST = (LST_Night) * 0.02 

           4. ใช้กระบวนการ Geoprocessing ระหวา่งคา่ความตา่งดชันีพืชพรรณ (NDVI) กบั 

อณุหภมูิพืน้ผิว (LST) จากนัน้น ามาReclassifyจะได้พืน้ท่ีแตล่ะเส่ียงออกมา  ได้แก่ เส่ียงมาก  

เส่ียงปานกลาง เส่ียงน้อย และไมเ่ส่ียง 

           5. น าจดุตรวจการความร้อน (Hot spot) ท าการ Select จดุExport Map ออกมาแตล่ะเส่ียง 

วา่มีจ านวนจดุตรวจการความร้อนก่ีจดุ  

           6. วิเคราะห์ผลการศกึษาในแตล่ะกลุม่ปัจจยั โดยจดัระดบัชัน้ความเส่ียงในการเกิดไฟป่าใน 

4 ระดบัคือ เส่ียงมาก เส่ียงปานกลาง เส่ียงน้อย และไม่เส่ียง เพ่ือสร้างเป็นแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงภยั

ตอ่การเกิดไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษา 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. โปรแกรม Arcgis 10 

  ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลเชิงพืน้ท่ีท่ีมี

ต าแหน่งอ้างอิงบนพืน้ผิวโลก (Geospatial data) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องคือ การรับรู้จาก

ระยะไกล (Remote sensing) ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS):Global positioning system 

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการบริหารจดัการฐานข้อมลูอนัประกอบด้วย การรวบรวมข้อมลู 

การจดัการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสาสนเทศเชิงพืน้ท่ี 

(Geospatial information) ท่ีน าไปใช้ประกอบการวางแผน และการตดัสินใจในการบริหารจดัการ

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 2. โปรแกรม Erdas imagine 2013 

  Erdas imagine เป็นโปรแกรมหนึง่ ซึง่ราคาคอ่นข้างสงู และได้ มีการใช้งานในเชิง

การศกึษาวิจยัโดยกลุม่ของนกัศกึษาในระดบัหนึง่ จงึได้น าความรู้พืน้ฐานการใช้ โปรแกรมเบือ้งต้น 

ตามทฤษฎีและหลกัการทางด้าน Digital image processing ท่ีอาจจะต้องหาพืน้ฐานอา่นเพิ่มเตมิ

ได้ในภายหลงัและการท างานบนโปรแกรม Erdas imagine ยงัเป็นโปรแกรมทางด้านรีโมทเซนซิ่

งเบือ้งต้นอีกด้วย 

3.4 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

การหาค่า NDVI ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลัก ได้แก่ 

            1) การรวบรวมและจดัการข้อมลูดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODISเพ่ือหาคา่ 

NDVI คือ MOD13Q1ความละเอียดถกูต้อง 250 ม.  

            2) การสร้างความแตกตา่งของคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ (NDVI) 

            3) การศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งความแตกตา่งของมาตรฐานดชันีผลตา่งพืช

พรรณ (NDVI) กบัไฟป่า  
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         4) การเปรียบเทียบความแตกตา่งของมาตรฐานคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ (NDVI) จากข้อมลู

ดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODISความละเอียดถกูต้อง 250 ม. 

การหาค่าLSTประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลัก ได้แก่  

            1) การรวบรวมและจดัการข้อมลูดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODISเพ่ือหาคา่ 

LSTคือ MOD11A1 ความละเอียดถกูต้อง 1000ม.  

            2) การสร้างความแตกตา่งของคา่อณุหภมูิพืน้ผิว (LST) 

            3) การศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งความแตกตา่งของมาตรฐานอณุหภูมิพืน้ผิว 

(LST) กบัไฟป่า 

            4) การเปรียบเทียบความแตกตา่งของมาตรฐานอณุหภมูิพืน้ผิว (LST)  จากข้อมลู MODIS 

ความละเอียดถกูต้อง 1000 ม.  

3.5 การน าเสนอข้อมูล 

 การศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการ

รับรู้ระยะไกลสามารถมีบทบาทส าคญัในการจัดการศึกษาข้อมูลไฟป่า และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษาเป้าหมายสงูสุดคือการจดัการและป้องกนัไม่ให้ไฟท่ี

เกิดขึน้การศกึษาด าเนินการโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS ภาพท่ีใช้

ในการศึกษาครัง้นีจ้ะมุ่งเน้นการท าแผนท่ีประเภทสิ่งปกคลุมดินและพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตพืน้ท่ี

ศกึษา 

 



 
 

 

บทที่4 

ผลการวิจัย 

   ในการวิจยัการประยุกต์ใช้งานระบบการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพ่ือพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษา จ.ก าแพงเพชร และตาก เปรียบเทียบว่าพืน้ท่ีใด

มีความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า โดยการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของพืน้ท่ีท่ีเปล่ียนไปจากดาวเทียม

ดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODISความละเอียด 250 เมตร ปี2555-56 ข้อมูล LST ปี 

2555-56 

 โดยการน าข้อมลูดงักล่าวมาจดัท าเป็นข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์พืน้ท่ี

การเกิดไฟป่าจากข้อมูลท่ีได้รับมา ศึกษาว่าสถานท่ีใดมีการเกิดไฟป่ามากหรือน้อยเพียงใด เ พ่ือ

ป้องกันและแก้ไขการเกิดไฟป่า และน าเสนอออกมาเป็นแผนท่ีและตารางการเปรียบเทียบข้อมูล 

NDVI ข้อมลู LST ในแตล่ะ่ชว่งปี 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการแบง่วิเคราะห์เป็นดงันี ้

            1. เปรียบเทียบข้อมลูคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ (NDVI)ความละเอียด 250 เมตร ปี 2555-56  

            2. เปรียบเทียบข้อมลูคา่อณุหภมูิพืน้ผิว (LST)ความละเอียด 1000 เมตร ปี 2555-56 

3. เปรียบเทียบข้อมลูจดุตรวจการความร้อน (Hot spot)ปี 255-56 

4. เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศกึษาระหวา่งปี2555-56 
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ภาพ 5 การจ าแนกการใช้ท่ีดนิ และ พืน้ท่ีป่าสมบูรณ์ ปี 2555-56
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ตาราง 3 การจ าแนกการใช้ที่ดนิ ปี2555-56 

ประเภทของการใช้ที่ดิน ปี 2555-56 (ไร่) ร้อยละของพืน้ท่ีทัง้หมด 

สิ่งปลกูสร้าง 291,887 1.4 

ไร่เล่ือยลอย 988,085 4.7 

พืน้ท่ีเบด็เตล็ด 110,392 0.5 

พืน้ท่ีน า้ 185,657 0.9 

พืน้ท่ีเกษตร 1,800,533 8.6 

ป่าไมส่มบรูณ์ 8,605,011 40.9 

ป่าสมบรูณ์ 9,033,763.13 43.0 

รวม 21,015,328 100 
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  ภาพ 6 เปรียบเทียบดัชนีผลต่างพืชพรรณ(NDVI) ระหว่างปี 2555-56  
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ภาพ 7 เปรียบเทียบดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) ของพืน้ที่ป่า ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 8 เปรียบเทียบอุณหภูมิพืน้ผิว (LST) เดือนกุมภาพันธ์ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 9 เปรียบเทียบอุณหภูมิพืน้ผิว (LST) เดือนมีนาคมระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 10 เปรียบเทียบอุณหภูมิพืน้ผิว (LST) เดือนเมษายนระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 11 เปรียบเทียบอุณหภูมิพืน้ผิว (LST)ของพืน้ที่ป่าเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 12 เปรียบเทียบอุณหภูมิพืน้ผิว (LST)ของพืน้ที่ป่าเดือนมีนาคมระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 13 เปรียบเทียบอุณหภูมิพืน้ผิว (LST)ของพืน้ที่ป่าเดือนเมษายนระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 14 เปรียบเทียบจุดตรวจการความร้อน(Hot spot)ของพืน้ท่ีป่าเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 15 เปรียบเทียบจุดตรวจการความร้อน (Hot spot)ของพืน้ท่ีป่าเดือนมีนาคมระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 16 เปรียบเทียบจุดตรวจการความร้อน (Hot spot)ของพืน้ท่ีป่าเดือนเมษายนระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 17 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าของดัชนีผลต่างพืชพรรณ(NDVI) ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 18 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าของอุณหภูมิพืน้ผิว(LST) เดือนกุมภาพันธ์ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 19 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าของอุณหภูมิพืน้ผิว (LST) เดือนมีนาคมระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 20 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าของอุณหภูมิพืน้ผิว (LST) เดือนเมษายนระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 21 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงต่อไฟป่าของอุณหภูมิพืน้ผิว(LST) ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 22 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงมากต่อการเกิดไฟป่า ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 23 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงปานกลางต่อการเกิดไฟป่า ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 24 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงน้อยต่อการเกิดไฟป่า ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 25 เปรียบเทียบพืน้ท่ีไม่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า ระหว่างปี 2555-56 
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ภาพ 26 เปรียบเทียบพืน้ท่ีเส่ียงต่อไฟป่า ระหว่างปี 2555-56 
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ประเภทความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า

ปี 2555

ปี 2556

               จากการพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2555 – 56 สามารถ

จ าแนกประเภทความเส่ียงได้ 4 ระดบั ดงันี ้

 

ตาราง 4 แสดงพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศึกษาโดยเฉล่ียในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 56 

 

ภาพ 27 กราฟแสดงพืน้ท่ีความเส่ียง(ล้านไร่) 

ประเภทความ

เสี่ยง ปี 2555  ปี 2556 

การเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง ร้อยละของพืน้ที่ทัง้หมด 

(ไร่) ปี 2555 ปี 2556 

เสีย่งมาก 1,420,605.03 1,344,915.74 75,689.29 33.21 31.59 

เสีย่งปานกลาง 964,151.59 1,042,515.58 -78,363.99 22.54 24.49 

เสีย่งน้อย 959,696.21 936,699.27 22,996.94 22.44 22.00 

ไมเ่สีย่ง 933,115.37 932,867.31 248.06 21.81 21.91 

รวม 4,277,568.20 4,256,997.90 20,570.30 100.00 100.00 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผล 

              ศกึษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสิ่งปกคลุมดินและคา่ดชันีผลตา่งท่ีส าคญัจากข้อมูล

ดาวเทียมใน จ.ก าแพงเพชร และ จ.ตาก 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

              การพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตก าแพงเพชรและตาก ด้วยเทคนิคดัชนีผลต่างพืช

พรรณและอุณหภูมิพืน้ผิว  จากตารางแสดงพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในเขตพืน้ท่ีศึกษาโดยเฉล่ียในช่วงปี 

พ.ศ.2555 – 56 และกราฟแสดงพืน้ท่ีความเส่ียง สามารถสรุปผลการศกึษาดงันี ้

 

ชว่งปี พ.ศ. 2555 

  จากการพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่า ก าหนดระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าไว้เป็น4 ระดบั 

ได้แก่ ระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่ามาก มีพืน้ท่ี 1,420,605.03 ไร่ (33.21%) ระดบัความเส่ียง

ต่อการเกิดไฟป่าปานกลาง มีพืน้ท่ี 964,151.59ไร่ (22.54%) ระดบัความเส่ียงต่อการเกิด ไฟป่า

น้อย มีพืน้ท่ี 933,115.37ไร่ (21.81%) และระดับไม่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 933,115.37 ไร่ 

(21.81%) 

  

ชว่งปี พ.ศ. 2556 

 จากการพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่า ก าหนดระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าไว้เป็น4 ระดบั 

ได้แก่ ระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่ามาก มีพืน้ท่ี 1,344,915.74ไร่ (31.59%) ระดบัความเส่ียง

ต่อการเกิดไฟป่าปานกลาง มีพืน้ท่ี -78,363.99 ไร่ (24.49%) ระดบัความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า

น้อย มีพืน้ท่ี 936,699.27 ไร่ (22.00%) และระดับไม่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 932,867.31 ไร่ 

(21.91%)  
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  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงความเส่ียง โดยน าพืน้ท่ีเส่ียงช่วง ปี2555 – 56  ก าหนด

ระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าไว้เป็น4 ระดบั ได้แก่ ระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่ามาก มีการ

เปล่ียนแปลงความเส่ียง 75 ,689.29 ไร่ระดับความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าปานกลางมีการ

เปล่ียนแปลงความเส่ียง -78,363.99 ไร่ระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าน้อย  มีการเปล่ียนแปลง

ความเส่ียง  22,996.94 ไร่และระดับไม่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า มีการเปล่ียนแปลงความเส่ียง 

248.06 ไร่จากผลการศกึษาจึงแสดงให้เห็นว่า ปี 2556 ส่วนใหญ่จะมีการเปล่ียนแปลงความเส่ียง

ลดลง มีเพียงพืน้ท่ีเส่ียงปานกลางเท่านัน้ท่ีพบว่าการเปล่ียนแปลงความเส่ียงเพิ่มขึน้กว่าปี 2555 

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงภัยไฟป่ามีความน่าเช่ือถือได้ในระดบัหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับจุดตรวจการ

ความร้อน (Hot spot)ในพืน้ท่ี 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

          เน่ืองจากการพิจารณาพืน้ท่ีเส่ียงไฟป่าในแตล่ะ่ปีพืน้ท่ีท่ีเกิดไฟป่าจะแตกตา่งกนัออกไป

ดงันัน้การเก็บข้อมลูการศกึษาครัง้ตอ่ไปเพ่ือเพิ่มความถกูต้องในงานวิจยัผู้ศกึษาขอแนะแนวทางไว้

ดงันี ้

          1. ควรเก็บข้อมลูตวัอยา่งเพิ่มมากขึน้เพ่ือความนา่เช่ือถือของงานวิจยั 

          2. ควรเก็บข้อมลูช่วงเวลาเพิ่มมากขึน้ เพราะจะท าให้ข้อมลูมีความถกูต้องมากยิ่งขึน้ 

          3. ควรหาวิธีป้องกนัและการเข้าถึงพืน้ท่ีเสียงไฟป่า 

          4. ในการน าดชันีทางสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการศกึษาการเปล่ียนแปลงของพืชพรรณ ท่ีเกิดขึน้ 

ภายใน 1 ปีหรือระหวา่งปี เน่ืองจากสาเหตสุภาพอากาศท่ีผนัแปรหรือผิดปกต ิควรใช้ข้อมลูทตุิยภมูิ 

ท่ีมีความละเอียดสงูมาตรวจสอบความสมเหตสุมผลของผลท่ีได้รับจากดชันีทางสิ่งแวดล้อมข้างต้น 
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