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การศกึษา “การวิเคราะห์ไฟป่าท่ีสง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ 
น า้หนาว” มุ่งในการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าในพืน้ท่ีเขตอุทยานแห่งชาติน า้หนาว
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2557  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมิน
พืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าจากฐานข้อมูลต าแหน่งจุดท่ีเกิดไฟป่าในอดีต เพ่ือหาความสมัพนัธ์ท่ี
สง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียว ผลการศกึษาพบว่ามี 4 กลุ่มปัจจยัท่ีเก่ียวข้องและมีความส าคญัตอ่
การเกิดไฟป่าตา่งกนั อนัได้แก่ ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปริมาณและคณุภาพของเชือ้เพลิง ด้าน
ลกัษณะภมูิประเทศ และด้านสภาพภมูิอากาศ โดยจ าแนกพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าเป็น 4 ระดบั 
ได้แก่ พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู เส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง เล่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่า และ
ไม่มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า คิดเป็นพืน้ท่ีร้อยละ 4.87 0.57 0.04 และ 94.48  ตามล าดบั 
บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 หลม่สกั-ชมุแพ พบว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงูตอ่การเกิด
ไฟป่าและมีต าแหน่งของจุดเกิดไฟป่ามากท่ีสุด โดยไฟป่าจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคมของทกุปี ซึง่สอดคล้องกบัปัจจยัความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศ จากการประเมินผลกระทบ
ตอ่การท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอุทยาน โดยการใช้แบบสอบถามกับประชาชน และเจ้าหน้าท่ีในอุทยาน 
รวมทัง้วิเคราะห์ผลร่วมกับสถิติจ านวนนักท่องเท่ียว และรายได้ พบว่าไฟป่าไม่ได้มีผลกระทบ
โดยตรงตอ่การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีเขตอทุยาน  
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในประเทศไทยมีพืน้ท่ีป่าถกูไฟไหม้ทกุปี ส่วนใหญ่มกัจะเกิดขึน้ในช่วงฤดแูล้ง ประมาณ
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทกุปี ไฟป่ามกัเกิดในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนทุ่ง
หญ้าในไร่ร้าง และสวนป่าต่างๆ ไฟป่าสามารถท าลายพืน้ท่ีป่าได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ระบบนิเวศ
ของป่าไม้เสียสภาพสมดลุ ท าลายโครงสร้างของป่า ธาตอุาหารในดินจะลดลง สตัว์ป่าลดจ านวน
ลง มีการอพยพของสตัว์ป่า รวมทัง้ท าลายแหล่งอาหาร ท่ีอยู่อาศยั ท่ีหลบภัยและแหล่งน า้ ไฟป่า
ยงัท าให้เกิดหมอกควนับดบงัทศันวิสยัในการมองเห็น เป็นอปุสรรคตอ่การคมนาคมทัง้ทางบกและ
ทางอากาศอาจท าให้ผู้ ท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ และอาจท าให้เกิดอุบตัิเหตไุด้ 
เกิดเป็นมลพิษทางอากาศ เป็นผลเสียต่อสุขภาพตามมามากมาย หากไฟป่าลุกลามเข้าไปใน
หมู่บ้านอาจจะสร้างความเสียหายต่อท่ีอยู่อาศยั ทรัพย์สิน พืน้ท่ีการเกษตรถูกท าลาย สูญเสีย
ทศันีย์ภาพท่ีสวยงาม ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การท่องเท่ียวอนัเป็นรายได้ส าคญัของประเทศ รวมทัง้จะ
ท าให้ขาดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ  หมอกควนัยังเป็นมลพิษทางอากาศท่ีท าให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ท าให้อณุหภูมิของโลกสงูขึน้ มีผลให้ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ และลกุล า้เข้า
มาตามแมน่ า้ล าคลอง ท าให้น า้มีสภาพเป็นน า้กร่อย และอณุหภูมิท่ีสงูขึน้ ยงัท าให้ระบบนิเวศของ
โลก เสียสมดลุตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดการก่อตวัของพายุท่ีมีความรุนแรง ฝนตกไม่สม ่าเสมอไม่
เป็นไปตามฤดกูาล สร้างความเสียหายตอ่การเกษตร อตุสาหกรรมและบริเวณพืน้ท่ีอยู่อาศยั จากท่ี
กลา่วข้างต้นจะเป็นโทษของไฟป่า ซึง่ไฟป่าท่ีมีความรุนแรงน้อยอาจจะเป็นประโยชน์ เช่น ช่วยเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ดพืชท่ีมีเปลือกหุ้มแข็ง และยังช่วยลดการ
สะสมของเชือ้เพลิงบนพืน้ท่ีป่าให้ลดน้อยลง 

ไฟป่าจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ คือ เชือ้เพลิง ความร้อน 
และออกซิเจนรวมตวักนัในสดัส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการเผาไหม้ เรียกว่า “สามเหล่ียมไฟ” เม่ือ
ขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป หรือมีสดัส่วนท่ีไม่เหมาะสมไฟก็จะไม่เกิดขึน้ ไฟป่าเกิดขึ น้
ได้จากหลายสาเหต ุทัง้เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิและจากการกระท าของมนษุย์  โดยสาเหตขุองไฟ
ป่าท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ก่ิงไม้เสียดสีกันจนเกิดประกายไฟ ส่วนสาเหตุท่ีเกิดจากการ
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กระท าของมนษุย์ เชน่ การเก็บหาของป่า การเผาไร่ การแกล้งจดุ ความประมาทจากการท่องเท่ียว 
การจดุไฟลา่สตัว์เพ่ือให้สตัว์ออกมา การเผาหญ้าให้เป็นทุง่เลีย้งสตัว์ และจดุโดยความคกึคะนอง 
 อทุยานแห่งชาติน า้หนาวอุทยานแห่งชาติน า้หนาว มีพืน้ท่ีครอบคลมุอยู่ในอ าเภอเมือง 
อ าเภอหล่มสกั อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์และอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ เป็นอุทยาน
แหง่ชาติท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขตกัน้ระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็น
เทือกเขาสูง มีสภาพป่าอดุมสมบรูณ์เป็นป่าต้นน า้ล าธาร มีทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง 
อุทยานแห่งชาติน า้หนาวมีพืน้ท่ีประมาณ 975 ตารางกิโลเมตร มีพืน้ท่ีป่าไม้ 883.38 ตาราง
กิโลเมตร ซึง่ถือได้วา่มีพืน้ท่ีป่าไม้เกินคร่ึงของพืน้ท่ีอทุยาน อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวเป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ี
ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควนัอยูบ่อ่ยครัง้  ซึง่ไฟป่าท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะครัง้ ท าให้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ทัง้พืน้ท่ีการเกษตรเสียหายปัญหาสุขภาพท่ีเกิดมาจากการได้รับ
หมอกควัน และท่ีส าคัญคือส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียวในเขตอุทยานท่ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  จากข้อมูลการเกิดไฟป่าจากส่วนควบคมุไฟป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช สถิติท่ีพบในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติน า้หนาวปี พ.ศ.2547–พ.ศ.2557  
มีไฟป่าเกิดขึน้ 646 ครัง้ มีพืน้ท่ีถูกเผาไหม้ 12.35 ตารางกิโลเมตร โดยสาเหตท่ีุท าให้เกิดไฟป่า
อนัดบัหนึง่คือ หาของป่า รองลงมาคือ ลา่สตัว์ และเผาไร่ 

ตาราง 1.1 พืน้ท่ีเสียหายจากไฟไหม้ป่าในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาตนิ า้หนาว  
ปี พ.ศ.2547 - 2557 

ปี พ.ศ. พืน้ท่ีเสยีหาย(ตารางกิโลเมตร) 

2547 1.57 
2548 2.27 
2549 0.44 
2550 1.12 
2551 1.24 
2552 1.08 
2553 1.33 
2554 0.10 
2555 0.79 
2556 0.96 
2557 1.43 

ที่มา : ส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 11 (พิษณโุลก) 
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 เน่ืองจากอุทยานแห่งชาติน า้หนาวตัง้อยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ จึงมีสภาพภูมิ
ประเทศสว่นใหญ่เป็นเทือกเขาสงู ประชาชนบางส่วนท่ีอาศยัอยู่ในเขตอทุยานและพืน้ท่ีโดยรอบยงั
ด ารงชีพด้วยการหาของป่า ล่าสัตว์ และมักจุดไฟเพ่ือล่าสัตว์อยู่เสมอ นอกจากนีย้ังมีการท า 
การเกษตรบนพืน้ท่ีสูง และมักใช้วิธีเผาเป็นการก าจัดวัชพืชหลังการเก็บเก่ียว และก่อนการ
เพาะปลูกจึงท าให้ไฟลุกลามเป็นไฟป่าได้  จึงหลีกเล่ียงได้ยากท่ีจะให้ประชาชนไม่เข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่า 
 ผู้ศกึษามีความสนใจท่ีจะศกึษาสภาพทางพืน้ท่ีของอทุยานแห่งชาติน า้หนาวว่าการเกิด
ไฟป่าและความรุนแรงในแต่ละครัง้นัน้มีพืน้ท่ีเสียหายจากไฟป่าเพิ่มขึน้หรือลดลง การเกิดไฟป่า
ขึน้อยูก่บัปัจจยัใดบ้าง อีกทัง้พืน้ท่ีของอทุยานแหง่ชาติน า้หนาวเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของประเทศไทย หากเกิดไฟป่าจะส่งผลกระทบตอ่การท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใด 
โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์การกระจายตวัของไฟป่าและหาพืน้ท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดไฟป่าออกมาในรูปของแผนท่ี และวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการท่องเท่ียวจากไฟป่าท่ี
เกิดขึน้ในอดีตถึงปัจจบุนั  
 
2.จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1.เพ่ือศกึษาปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การกระจายตวัของ
จดุเกิดไฟป่า 
 2.เพ่ือวิเคราะห์หาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 
 3.เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของไฟป่าตอ่การทอ่งเท่ียวในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 
 
3. สมมุตฐิานของการวิจัย  

1.กลุม่ปัจจยัทางด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่า 
2.ปัญหาจากไฟป่าสง่ผลกระทบตอ่การท่องเท่ียว 

 
4.ความส าคัญของการวิจัย 

ได้ทราบถึงปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การกระจายตวัของจดุ
เกิดไฟป่า พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า และผลกระทบของไฟป่าตอ่การท่องเท่ียวในเขตอทุยาน
แหง่ชาตนิ า้หนาว อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ตอ่เจ้าหน้าท่ีสว่นควบคมุไฟป่าท่ีจะน าข้อมลูไปใช้
ประโยชน์ในการเฝ้าระวงัพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าในระดบัตา่งกนั 
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5.พืน้ท่ีศึกษา 

อทุยานแหง่ชาติน า้หนาว ครอบคลมุพืน้ท่ี อ าเภอเมือง อ าเภอหลม่สกั อ าเภอน า้หนาว 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ และอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ มีพืน้ท่ีประมาณ  975  ตารางกิโลเมตร 

 

 

ภาพ 1.1 แผนที่ขอบเขตอุทยานแห่งชาตนิ า้หนาว 



5 
 

6.ขอบเขตการวิจัย 

6.1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
การศกึษาครัง้นีเ้ลือกพืน้ท่ีศกึษา คือ อทุยานแห่งชาติน า้หนาว ครอบคลมุพืน้ท่ีบางส่วน

ของ 4 อ าเภอ คือต าบลบ้านโคก อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์ ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านติว้ ต าบล 
ห้วยไร่ อ าเภอหล่มสัก ต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และต าบลห้วยยาง 
อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ มีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 975 ตารางกิโลเมตร 

และหมู่บ้านท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้เลือก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านวังยาว และบ้านห้วยระ
หงส์ ซึง่มีพืน้ท่ีหมูบ้่านอยูใ่กล้กบัพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติน า้หนาว 

บ้านวงัยาว หมู่ท่ี 6 ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตัง้อยู่ห่างจาก
ทางเข้าอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว ประมาณ 6 กิโลเมตร  

บ้านห้วยระหงส์ หมูท่ี่ 7 ต าบลปากชอ่ง อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ตัง้อยู่ห่างจาก
ทางเข้าอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว ประมาณ 2 กิโลเมตร 

เหตผุลท่ีเลือกศึกษาในอุทยานแห่งชาติน า้หนาวเน่ืองจาก มีไฟป่าเกิดขึน้ทุกปี และยงั
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาเป็นประจ าในเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ท่ีมี
อากาศหนาวเย็นมาก และมีเส้นทางท่ีเป็นประตไูปสู่ภาคอีสานตดัผ่านกลางพืน้ท่ีอุทยานฯ และ
หมู่บ้านท่ีเลือกเก็บข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้เน่ืองจากทัง้สองหมู่บ้านนี ้อยู่ใกล้กับพืน้ท่ีอุทยานฯ 
พืน้ท่ีโดยรอบของหมู่บ้านเป็นพืน้ท่ีป่า และประชาชนมีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่า
ในอทุยานฯ อยูเ่ป็นประจ า 

 

6.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการหาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า และประเมินผลกระทบจากไฟป่า

ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะครัง้ตอ่การท่องเท่ียว ศกึษาโดยใช้ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปริมาณ
และคณุภาพของเชือ้เพลิง ด้านลกัษณะภูมิประเทศ และด้านสภาพภูมิอากาศ และการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายตวัของจุดเกิดไฟป่าและหาพืน้ท่ีเส่ียง จากสถิติ
การเกิดไฟป่า ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557  เพ่ือน าไปใช้ในวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเกิดไฟป่า 
ใช้จ านวนรายได้ สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2557 และแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินผลกระทบตอ่ไป 
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7.นิยามศัพท์เฉพาะ  
ไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเผาไหม้เชือ้เพลิงตามธรรมชาติในป่าหรือทุ่งหญ้า หรือ ไร่ร้างหรือ

ในสวนป่า แล้วลุกลามอย่างอิสระ ปราศจากการควบคมุ โดยเชือ้เพลิงท่ีถูกเผาไหม้ ได้แก่ อินทรี
วัตถุท่ีก า ลังย่อยสลายซากพืชท่ีร่วงหล่น หญ้า ก่ิงไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น
บางสว่น (สนัต์ และคณะ, 2534) 

พืน้ท่ีเส่ียง หมายถึง สถานท่ีตัง้ท่ีมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตกุารณ์ใด เหตกุารณ์
หนึง่จะเกิดขึน้ และน ามาซึง่ผลกระทบทางลบตา่งๆ ตอ่วิถีชมุชนและทรัพย์สินของประชาชน 

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดนิทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์
แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนัน้ เป็นการเดินทางเพียงชัว่คราว ผู้ เดินทางจะต้องไม่ถูก
บงัคบัให้เดนิทาง( ส านกังานพฒันาการทอ่งเท่ียว, 2546) 

ผลกระทบ คือ ผลท่ีเกิดขึน้จากการกระท าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอาจเป็นผล ท่ีเกิดขึน้ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต เป็นได้ทัง้ทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึน้กับกลุ่มเป้าหมาย และมิใช่
กลุม่เป้าหมาย หรือกระทบตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม (ชวลิต โภชพนัธ์, 2543) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
น าเข้า จดัเก็บ จดัเตรียม ดดัแปลง แก้ไข จดัการ และวิเคราะห์ พร้อมทัง้แสดงผลข้อมูลเชิงพืน้ท่ี 
ตามวัตถุประสง ค์ต่างๆ  ท่ี ไ ด้ก าหนดไ ว้  (ศูน ย์ เทคโนโลยีสารสน เทศและการ ส่ือสาร 
กระทรวงมหาดไทย) 
 ไฮซีซ่ัน คือ ฤดูท่ีเหมาะจะท่องเท่ียวส าหรับพืน้ท่ีนัน้ๆ ท าให้คนมาท่องเท่ียวกันเยอะ
(ฉนัทชั วรรณถนอม, 2544) 
 โลว์ซีซ่ัน คือ ฤดท่ีูไมเ่หมาะจะเท่ียวคนมาทอ่งเท่ียวกนัน้อย (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2544) 

 
8.แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 การศกึษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ไฟป่าท่ีมีผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวในเขตอทุยาน
แหง่ชาตนิ า้หนาว ผู้ศกึษาได้ท าการทบทวนทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
เพ่ือให้สอดคล้องและง่ายตอ่การท าความเข้าใจในการศกึษา โดยท าการทบทวนทฤษฎีและแนวคดิ
ท่ีเก่ียวข้อง 3 แนวคดิ คือ 
 1)แนวความคิดเก่ียวกบัไฟป่า 
 2)แนวความคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
 3)แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการซ้อนทบัข้อมลู  
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 8.1 แนวความคิดเก่ียวกับไฟป่า 
 ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหต ุคือ  

1. เกิดจากธรรมชาติ  
ไฟป่าท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติเกิดขึน้จากหลายสาเหต ุเช่นฟ้าผ่า ก่ิงไม้เสียดสีกนั ภูเขา

ไฟระเบดิ ก้อนหินกระทบกนั แสงแดดตกกระทบผลกึหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน า้ ปฏิกิริยาเคมีใน
ดนิป่าพรุ การลกุไหม้ในตวัเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous Combustion) แตส่าเหตท่ีุส าคญั คือ  

1.1 ฟ้าผา่ เป็นสาเหตสุ าคญัของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศแคนาดา พบวา่กว่าคร่ึงหนึ่งของไฟป่าท่ีเกิดขึน้มีสาเหตมุาจากฟ้าผ่า ทัง้นีโ้ดยท่ีฟ้าผ่าแบง่
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

(1) ฟ้าผา่แห้ง (Dry or Red Lightning) คือฟ้าผา่ท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีไม่มีฝนตก มกั
เกิดในชว่งฤดแูล้ง สายฟ้าจะเป็นสีแดง เกิดจากเมฆท่ีเรียกวา่เมฆฟ้าผา่ ซึง่เมฆดงักล่าวจะ
มีแนวการเคล่ือนตวัท่ีแน่นอนเป็นประจ าทุกปี ฟ้าผ่าแห้งเป็นสาเหตสุ าคญัของไฟป่าใน
เขตอบอุน่  

(2) ฟ้าผา่เปียก (Wet or Blue Lightning) คือฟ้าผ่าท่ีเกิดควบคูไ่ปกบัการเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) ดงันัน้ประกายไฟท่ีเกิดจากฟ้าผ่าจึงมกัไม่ท าให้เกิดไฟ
ไหม้ หรืออาจเกิดได้บ้างแตไ่ม่ลกุลามไปไกล เน่ืองจากความชืน้สมัพทัธ์และความชืน้ของ
เชือ้เพลิงสงู ฟ้าผ่าในเขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมกัจะเป็นฟ้าผ่าเปียก จึงแทบจะไม่เป็น
สาเหตขุองไฟป่าในเขตร้อนนีเ้ลย  
1.2 ก่ิงไม้เสียดสีกัน อาจเกิดขึน้ได้ในพืน้ท่ีป่าท่ีมีไม้ขึน้อยู่อย่างหนาแน่นและมีสภาพ

อากาศแห้งจดั เชน่ ในป่าไผห่รือป่าสน  
2.สาเหตจุากมนษุย์ 
ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศก าลงัพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของ

มนุษย์ ส าหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซึ่งมีสถิติไฟป่าทัง้สิน้ 
73,630 ครัง้ พบว่าเกิดจากสาเหตตุามธรรมชาติคือฟ้าผ่าเพียง 4 ครัง้เท่านัน้ ดงันัน้จึงถือได้ว่าไฟ
ป่าในประเทศไทยทัง้หมดเกิดจากการกระท าของคน โดยมีสาเหตตุา่งๆ กนัไป ได้แก่ 

2.1 เก็บหาของป่า เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดไฟป่ามากท่ีสดุ การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ได้แก่ 
ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น า้ผึง้ ผกัหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพ่ือให้พืน้ป่าโล่ง 
เดนิสะดวก หรือให้แสงสวา่งในระหวา่งการเดนิทางผา่นป่าในเวลากลางคืน หรือจดุเพ่ือกระตุ้นการ
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งอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผกัหวานและใบตองตงึ หรือจดุเพ่ือไล่ตวัมดแดงออก
จากรัง รมควนัไลผ่ึง้ หรือไลแ่มลงตา่งๆ ในขณะท่ีอยูใ่นป่า  

2.2 เผาไร่ เป็นสาเหตุท่ีส าคญัรองลงมา การเผาไร่ก็เพ่ือก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชท่ี
เหลืออยูภ่ายหลงัการเก็บเก่ียว ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมพืน้ท่ีเพาะปลกูในรอบตอ่ไป ทัง้นีโ้ดยปราศจากการ
ท าแนวกนัไฟและปราศจากการควบคมุ ไฟจงึลามเข้าป่าท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง  

2.3 แกล้งจุด ในกรณีท่ีประชาชนในพืน้ท่ีมีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐใน
พืน้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเร่ืองท่ีท ากินหรือถกูจบักมุจากการกระท าผิดในเร่ืองป่าไม้ ก็มกัจะ
หาทางแก้แค้นเจ้าหน้าท่ีด้วยการเผาป่า  

2.4 ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพกัแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดบั หรือทิง้ก้นบหุร่ี
ลงบนพืน้ป่า เป็นต้น  

2.5 ลา่สตัว์ โดยใช้วิธีไลเ่หลา่ คือจดุไฟไลใ่ห้สตัว์หนีออกจากท่ีซอ่น หรือจดุไฟเพ่ือให้แมลง
บนิหนีไฟ นกชนิดตา่งๆ จะบนิมากินแมลง แล้วดกัยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจดุไฟเผาทุ่งหญ้า เพ่ือให้
หญ้าใหมแ่ตกระบดั ลอ่ให้สตัว์ชนิดตา่งๆ เชน่ กระทิง กวาง กระตา่ย มากินหญ้า แล้วดกัรอยิงสตัว์
นัน้ๆ  

2.6 เลีย้งปศุสัตว์ ประชาชนท่ีเลีย้งปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มัก
ลกัลอบจดุไฟเผาป่าให้โลง่มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพ่ือเป็นแหลง่อาหารสตัว์ 

2.7 ความคกึคะนอง บางครัง้การจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคกึคะนองของผู้จดุ โดยไม่มี
วตัถปุระสงค์ใดๆ แตจ่ดุเลน่เพ่ือความสนกุสนาน เทา่นัน้ (ศริิ อคัคะอคัร, 2543) 
 
องค์ประกอบของไฟป่า 

ไฟป่าเกิดจากการเผาไหม้ ซึง่ในการเผาไหม้จะต้องมีองค์ประกอบ 3 สิ่ง มารวมกนั ได้แก่ 
1.เชือ้เพลิง เชือ้เพลิงต้องมีปริมาณพอเพียงท่ีก่อให้เกิดไฟป่า ได้แก่ ต้นไม้ ไม้พุ่ม ก่ิงไม้ 

ใบไม้ กอไผ ่ลกูไม้เล็ก ๆ หญ้า และวชัพืชอ่ืน ๆ 
2.ออกซิเจน มีปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับการเผาไหม้เชือ้เพลิง 
3.ความร้อน แหลง่ของความร้อนท่ีท าให้เกิดไฟป่า แบง่เป็น 2 ประเภท คือแหล่งความร้อน

ตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า หรือการเสียดสีของก่ิงไม้ และแหล่งความร้อนจากมนุษย์ซึ่งจุดไฟเพ่ือ
ปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ (ศริิ อคัคะอคัร, 2543) 
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พฤตกิรรมของไฟป่า 
พฤติกรรมของไฟป่า หมายถึง เม่ือไฟเกิดขึน้แล้วมีอตัราการลามเท่าใด ปลดปล่อยความ

ร้อนมากน้อยเพียงใด มีเปลวไฟยาวขนาดไหน มีทิศทางการลามไปทางไหนนัน้ขึน้อยู่กับไฟและ
ปัจจยัสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพภมูิประเทศ สภาพอากาศ และสมบตัิของแหล่งเชือ้เพลิง (สนัต์และ
คณะ, 2534) พฤตกิรรมของไฟป่าจะผนัแปรไปตามปัจจยัสิ่งแวดล้อม มี 3 ปัจจยั คือ 

1.เชือ้เพลิง สมบตัเิชือ้เพลิงแตกตา่งกนั จะมีผลให้พฤติกรรมไฟป่าแตกตา่งกนัด้วยเช่นกนั 
ทัง้นีส้ามารถแยกสมบตัขิองเชือ้เพลิงท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมของไฟได้ดงันี ้

1.1ความชืน้ของเชือ้เพลิง หากเชือ้เพลิงมีความชืน้สูง ย่อมยากต่อการติดไฟและการ
ลกุลามก็เป็นไปได้ช้า ในทางตรงกนัข้าม เชือ้เพลิงท่ีมีความชืน้ต ่า หรือเชือ้เพลิงแห้งย่อมติดไฟได้
ง่าย ลกุลามรวดเร็ว และให้ความร้อนสงู 

1.2 ขนาดของเชือ้เพลิง เชือ้เพลิงขนาดเล็ก เช่น ก่ิงไม้ ๆ ใบไม้ หญ้าแห้งจะไหม้และการ
ลุกลามได้รวดเร็วกว่าเชือ้เพลิงขนาดใหญ่ เช่น ก่ิงไม้ขนาดใหญ่ ท่อนไม้ ไม้ยืนตายแต่มีความ
รุนแรงน้อยกวา่ 

1.3 ปริมาณของเชือ้เพลิงขนาดเล็กต่อหน่วยถ้ามีเชือ้เพลิงปริมาณมาก เม่ือติดไฟจะ
ลกุลามรวดเร็ว และเป็นอนัตรายมาก 

1.4 ความต่อเน่ืองของเชือ้เพลิง เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ไฟลุกลามได้เ ร็วหรือช้าหาก
ระยะหา่งระหวา่งเชือ้เพลิงกลุ่มหนึ่งไปยงัอีกกลุ่มหนึ่งห่างกนัมาก ไฟก็ยากจะลกุลามข้ามไปได้แต่
หากเชือ้เพลิงอยูต่ดิชิดกนัอยา่งตอ่เน่ือง ไฟก็สามารถลกุลามไปได้รวดเร็วและตอ่เน่ืองด้วยเชน่กนั 

2.ลกัษณะอากาศ ลกัษณะอากาศท่ีส าคญัและมีผลตอ่พฤตกิรรมของไฟป่า ได้แก่ 
2.1 อณุหภูมิ มีผลตอ่ความช้าเร็ว ในการแห้งของเชือ้เพลิง อุณหภูมิสงูเชือ้เพลิงย่อมแห้ง

การเกิดไฟก็จะรุนแรง ลกุลามได้รวดเร็ว 
2.2 ลม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พฤติกรรมของไฟเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชดัทัง้ทิศทาง

และอตัราความเร็วของไฟขึน้อยู่กับทิศทางและความเร็วของลม นอกจากนีล้มยงัเป็นตวัช่วยเพิ่ม
แลออกซิเจนให้แก่กองไฟ ท าให้การลกุไหม้รุนแรงเพิ่มขึน้ ไฟท่ีจวนจะดบัอยู่แล้ว อาจลกุขึน้มาได้
อีกหากมีลมชว่ย 

2.3 ความชืน้สมัพทัธ์ (relative humidity) มีผลตอ่การติดไฟของเชือ้เพลิง ถ้าอณุหภูมิสงู
ความชืน้สมัพทัธ์จะต ่า เชือ้เพลิงขนาดเล็กมีความชืน้น้อยซึง่จะตดิไฟง่ายและลามเร็ว 
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3.ภมูิประเทศ ลกัษณะภมูิประเทศท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของไฟ ได้แก่ 
3.1 ความลาดชนั (slope) เป็นตวัก าหนดความเร็วของทิศทางไฟ โดยปกติไฟจะลกุลาม
ขึน้ไปตามความลาดชนัของภูเขาอยู่เสมอในเวลากลางวนั และการลุกลามจะเป็นไปได้
รวดเร็วกว่าไหม้ลงเขาหรือไหม้ไปตามท่ีราบ ทัง้นีเ้พราะยอดของเปลวไฟจะพุ่งขึน้ไปก่อน 
ท าให้เชือ้เพลิงด้านบนแห้ง และตดิไฟได้ง่าย 
3.2 ทิศด้านลาด (aspect) ด้านลาดชนัของภูเขาท่ีรับแสงและลมเชือ้เพลิงจะแห้งและจะ

ลกุไหม้ได้เร็วกวา่โดยเฉพาะหากเป็นด้านรับลมด้วยแล้วการลกุลามของไฟก็จะเร็วมากขึน้ 
3.3 ความสงู ไฟไหม้บนพืน้ท่ีสงูลมมกัพดัแรง ไฟจะลามเร็วในเวลากลางวนัซึ่งยากแก่การ

ควบคมุ 
3.4 รูปร่างภูมิประเทศ  ยอดเขา  สนัเขา แอ่งเขาและหบุเขายอดเขา สนัเขา แอ่งเขาและ

หบุเขามกัเกิดลมพดัแปรปรวนป่ันป่วน (turbulence and eddy) ลมพดัม่ีทิศทางไม่แน่นอน จะเกิด
พฤตกิรรมไฟท่ีไมแ่นน่อน (irratic fire behavior) 
 
ชนิดของไฟป่า 

ในประเทศไทยได้ยึดเอาวิธีการแบง่ชนิดของไฟป่าตามวิธีของ Brown และ Davis (1973) 
โดยได้จ าแนกไฟป่าออกเป็น 3 ชนิด ตามลกัษณะเชือ้เพลิงท่ีถูกเผาไหม้ โดยเร่ิมตัง้แตใ่นดินจนถึง
เรือนยอดของต้นไม้ คือ 

1.ไฟใต้ดิน (ground fire) คือ ไฟป่าท่ีเผาไหม้เชือ้เพลิงท่ียังทับถมอยู่ในดินอันได้แก่
อินทรียวตัถท่ีุสลายตวัแล้ว และก าลงัสลายตวัอยู่ภายใต้เศษของพืช ไฟใต้ดินอาจจะเกิดภายหลงั
ไฟ 
ผิวดินและเผาไหม้อย่างช้าๆ ไม่มีเปลวไฟให้เห็นหรือมีควันเพียงเล็กน้อย เป็นไฟท่ีลุกลามได้ช้า
ท่ีสุด แต่มีอ านาจการท าลายสูงโดยจะไหม้แม้กระทัง่รากไม้ ไฟชนิดนีม้กัจะเกิดในประเทศในเขต
อบอุ่นหรือท่ีสูงจากระดับน า้ทะเลมากๆ ซึ่งอากาศหนาวเย็นท าให้อัตราการย่อยสลายอินทรี ย์
คอ่นข้างต ่า ท าให้มีการสะสมอินทรียวตัถุเป็นชัน้หนาบนหน้าดิน ไฟชนิดนีอ้าจเป็นสาเหตขุองไฟ
ป่าชนิดอ่ืนต่อไปได้และยากต่อการด าเนินการดับไฟ ในประเทศไทยอาจจะพบไฟใต้ดินเป็น
บางครัง้บางคราวในป่าพรุทางภาคใต้ (ส านกัควบคมุไฟป่า, 2543) 

2.ไฟผิวดิน (surface fire) ไฟท่ีเผาไหม้เชือ้เพลิงบนผิวดิน ซึ่งเรียกเชือ้เพลิงเหล่านี ้ได้แก่ 
เศษซากพืชท่ีร่วงลงสูผ่ิวดนิ และพืชชัน้ล่าง เช่น เครือเถา ไม้พุ่ม ลกูไม้ และวชัพืช ไฟชนิดนีอ้าจจะ
มีการลกุลามได้รวดเร็วและรุนแรง ขึน้อยูก่บัลกัษณะของเชือ้เพลิงและความหนาแน่นของเชือ้เพลิง
บนพืน้ท่ีป่าบางครัง้ไฟผิวดนิจะลกุลามไปสูเ่รือนยอด 
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3.ไฟเรือนยอด (crown fire) คือ ไฟป่าท่ีเผาไหม้และลกุลามไปตามเรือนยอดของต้นไม้ จะ
พบมากในเขตป่าสน โดยเฉพาะป่าสนในเขตอบอุ่น เศษไม้จ า พวกนีมี้ยางช่วยในการลกุไหม้ของ
ไฟได้ดี ไฟเรือนยอดมักจะรุนแรงมาก และยากต่อการดบัไฟ จึงเป็นไฟป่าท่ีสามารถสร้างความ
เสียหายให้แก่ป่าเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้กรมป่าไม้ (2539) ยงัได้แบ่งไฟเรือนยอดออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

3.1 ไฟเรือนยอดท่ีต้องอาศยัไฟผิวดินเป็นส่ือ คือ ไฟป่าท่ีลุกลามไปตามเรือนยอดของไม้
ชัน้บน แต่ต้องอาศัยไฟท่ีลุกลามไปตามพืน้ป่าเป็นตัวน าเชือ้เพลิงไปสู่เรือนยอดต้นอ่ืนท่ีอยู่
ใกล้เคียง ไฟชนิดนีม้กัจะเกิดในป่าท่ีต้นไม้เรือนยอดอยู่ห่างกนัและพืน้ท่ีป่าประกอบด้วยหญ้าหรือ
วชัพืชอ่ืนๆ ท่ีเป็นเชือ้เพลิงได้ดี การลกุลามจากเรือนยอดไม้ต้นหนึ่งไปสู่ยอดไม้ อีกต้นหนึ่งจะต้อง
อาศยัการลุกลามของหญ้าหรือเชือ้เพลิงอ่ืนบนพืน้ท่ีป่าเป็นตวัน าเปลวไฟ และให้ความร้อนจน
ต้นไม้ท่ีไฟผิวดินลุกลามไปถึงแห้งและร้อนจนถึงจุดลุกไหม้ ลกัษณะไฟป่าชนิดนีจ้ะเห็นไฟผิวดิน
ลกุลามไปก่อน และตามด้วยไฟเรือนยอด 

3.2 ไฟเรือนยอดท่ีไม่ต้องอาศยัไฟผิวดิน เกิดในป่าท่ีมีต้นไม้ยืนต้นท่ีติดไฟง่ายมีเรือนยอด
แน่นทึบติดต่อกนั เช่น ป่าในเขตอบอุ่น การลุกไหม้จะเป็นไปอย่างรุนแรงเรือนยอดของต้นไม้ท่ีถูก
ไฟไหม้จะให้ความร้อนและจุดเพลิงให้แก่ต้นข้างเคียงก่อให้เกิดการลุกลามไปเร่ือยๆ ลูกไฟจาก
เรือนยอดจะตกลงบนพืน้ดินและลกุไหม้พืน้ท่ีป่าไม้ ตามไปด้วยท าให้ป่าเผาไหม้อย่างมากยากแก่
การดบั ไฟป่าดบัได้ยากและอนัตรายมาก 
 

8.2 แนวความคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการน าเข้า จดัเก็บ จดัเตรียม ดดัแปลง แก้ไข จดัการ และ
วิเคราะห์ พร้อมทัง้แสดงผลข้อมลูเชิงพืน้ท่ี ตามวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ท่ีได้ก าหนดไว้  
(ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย) 
 
องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือสว่นเช่ือมตอ่ ซึง่ท าหน้าท่ีหลกั 2 ประการคือ    
1)การน าเข้าข้อมลู (Data Input) 
2)การแสดงผลลพัธ์(Data Output)ท่ีได้จากการวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวาง

ไว้ 
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ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้เพ่ือการน าเข้าสูข้่อมลูท่ีส าคญั ได้แก่ เคร่ืองกราดภาพ (scanner) เคร่ือง 
digitizer หรือเคร่ืองอ่านพิกดั และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (keyboard) ส่วนฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในการ
แสดงผลลพัธ์ท่ีส าคญั ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์ (printer) เคร่ืองวาด (plotter) และส่ือส าหรับจดัเก็บหรือ
บนัทึกข้อมูลเชิงเลข (digital data) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ซึ่งมีทัง้แบบท่ีใช้ภายในและ
ภายนอกคอมพิวเตอร์ และ CD-ROM หรือ DVD-ROM 

2.ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าหน้าท่ีออกค าสั่งเพ่ือ
จดัการควบคมุการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 

1)ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการ (operating software) ท าหน้าท่ีควบคมุการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่ม จะใช้ระบบปฏิบตัิการท่ี
แตกต่างกัน เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบตัิการยูนิกซ์ (Unix) หรือ
ระบบปฏิบตักิารลินกุซ์ (Linux) 

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึน้มา เพ่ือให้
ควบคมุการท างานด้านการประยกุต์เฉพาะเร่ือง เช่น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical 
Package for Social Science: SPSS) ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมลูจากระยะไกล (Remote 
Sensing Software) และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS 
Software)  

3.ข้อมลู (data) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
ข้อมลูเหล่านีไ้ด้รับการรวบรวม จดัเก็บ ปรับปรุง แก้ไข และจดัการไว้ในฐานข้อมลู เพ่ือให้พร้อมท่ี
จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ หรือท าแบบจ าลองต่างๆ โดยจดัเก็บอย่างเป็นระบบตามวตัถปุระสงค์
ท่ีต้องการ 

1)แหล่งของข้อมูล มาจากข้อมูลในอดีตและจดัเก็บจริงจากสนาม ได้แก่ แผนท่ีประเภท
ตา่งๆ ท่ีได้ท าไว้แล้ว ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เอกสาร ภาพ การจดัเก็บข้อมูล
ด้วยเคร่ืองวดัพิกัดจากดาวเทียมในพืน้ท่ี และมีข้อมูลท่ีรายงานต่อเน่ือง ทุกช่วงเวลา เช่น ข้อมูล
สภาพภมูิอากาศ การรายงานต าแหนง่อบุตัเิหตแุละการจราจร 

2)องค์ประกอบของข้อมลูภมูิศาสตร์ มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 สว่น ได้แก่ 
-ลกัษณะทางกายภาพของสิ่งท่ีศึกษา เช่น แม่น า้ นาข้าว ป่าไม้ โดยมีการบอก

ลกัษณะตา่งๆ ได้ เชน่ ขนาด ชนิด และรายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็น 
-ต าแหนง่หรือพิกดัทางภมูิศาสตร์ของสิ่งท่ีศกึษา 
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-เวลาท่ีเกิดขึน้ของสิ่ง ท่ีศึกษา ปัจจุบันเวลามีส่วนส าคัญต่อการวิเคราะห์
เปรียบเทียบของสิ่งท่ีศกึษานัน้ 
3)ประเภทของข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
3.1) ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial data) คือ ข้อมลูท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของสิ่งตา่งๆ ท่ี

ปรากฏอยู่บนโลก โดยสามารถถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบการแสดงผลบนแผนท่ี ได้จากการ
วิเคราะห์ในลกัษณะของสญัลกัษณ์ ประกอบด้วย จุด เส้น และพืน้ท่ี ซึ่งข้อมูลพืน้ท่ีดงักล่าว ต้อง
สามารถอ้างอิงกับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ข้อมูลเชิงพืน้ท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยัง
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 แบบยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

ราสเตอร์ (Raster) เป็นข้อมลูท่ีเกิดจากการกราดภาพ (scan) แผนท่ีชนิดตา่งๆ ภาพถ่าย
จากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เม่ือขยายภาพจนเห็นโครงสร้างของภาพเป็นช่องส่ีเหล่ียม ท่ี
เรียกว่า จดุภาพ หรือกริดเซลล์ (grid cell) เรียงต่อเน่ืองกนัเป็นแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งจดุภาพท่ี
เรียงตวัตามแนวราบและแนวดิ่งคือลกัษณะของข้อมลูแบบแรสเตอร์ ทัง้นีแ้ตล่ะจดุภาพมีค่าได้ 1 
คา่ ท่ีอาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้ และสามารถน ามาใช้ในการจดักลุ่มจ าแนกวตัถุท่ีปรากฏบน
ภาพ เชน่ แนวของถนนคอนกรีตกบัถนนลกูรัง จ าแนกตามคา่จดุภาพท่ีไมเ่ทา่กนั 

เวกเตอร์ (Vector) เป็นข้อมูลท่ีสร้างขึน้โดยการอ้างอิงกับข้อมูลแบบแรสเตอร์ หรือเป็น
ข้อมลูท่ีได้จากระบบเคร่ืองวดัพิกัดจากดาวเทียม หรือจากการสร้างขึน้มา เพ่ือใช้เป็นตวัแทนของ
สิ่งท่ีปรากฏอยู่บนพืน้ท่ีจริง โดยแสดงในรูปแบบของจุด เส้น และพืน้ท่ี จะมีมาตราส่วนเป็น
ตวัก าหนดขนาด เช่น ถ้ามาตราส่วน 1 : 50,000 แนวถนนมองเห็นเป็นเส้น แตถ้่ามาตราส่วน 1 : 
1,000 แนวถนนนัน้สามารถแสดงเป็นพืน้ท่ีถนนหรือช่องจราจรได้ ซึ่งในทางคณิตศาสตร์ 
คณุสมบตัขิองเวกเตอร์ต้องประกอบด้วย จดุเร่ิมต้น ขนาด และทิศทาง   

3.2) ข้อมลูเชิงลกัษณะ (Attribute data) คือ ข้อมลูท่ีบอกถึงรายละเอียดเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ 
ในพืน้ท่ี เช่น ประเภทของหิน ชนิดของดิน ระบบการระบายน า้ ชนิดของแหล่งน า้ ลกัษณะของป่า 
เส้นทางคมนาคม จ านวนประชากรในเขตการปกครอง วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

4. กระบวนการวิเคราะห์ จัดเป็นส่วนส าคญัของระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
กระบวนการวิเคราะห์สามารถน าข้อมลูเชิงพืน้ท่ี และข้อมลูเชิงลกัษณะมารวมเข้าด้วยกนั ด้วยการ
ผนวกชัน้ข้อมลู (data layer) เชน่ การน าแผนท่ีดินมาซ้อนทบักบัแผนท่ีธรณีวิทยา และชัน้ความสงู
ท่ีแปลงค่าเป็นความลาดชนั เม่ือน ามารวมกัน ท าให้ทราบว่า ดินบริเวณท่ีศึกษานัน้อยู่บนชัน้หิน
อะไร สภาพความลาดชนัและความคงทนของพืน้ท่ีมีภูมิประเทศอย่างไร โดยสามารถสร้างเป็น 3 
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มิตไิด้ ในการวิเคราะห์ขัน้สงูจ าแนกข้อมลูเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมลูท่ีมีการเปล่ียนแปลง เวลาและ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

5.บุคลากร ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบคุลากรท่ีแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตา่งๆ 
ตัง้แตเ่ร่ิมต้นไปจนถึงได้ผลลพัธ์ออกมา บคุลากรแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้สร้างข้อมลู 
และกลุ่มผู้ ใช้ข้อมูล กลุ่มผู้ สร้างข้อมูลเป็นผู้ มีหน้าท่ีจัดท า รวบรวมข้อมูล น าเข้าข้อมูล จัดเก็บ
ข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนัท่ีสดุส าหรับการวิเคราะห์ในด้านตา่งๆ โดยมีนกั
ออกแบบระบบฐานข้อมูลท าหน้าท่ีออกแบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ท่ี เพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีนกัพฒันาโปรแกรมเป็นผู้สร้างรูปแบบการท างาน เพ่ือให้กลุ่มผู้ ใช้ข้อมูลท่ีมี
ความช านาญงานแตล่ะประเภท ได้น าข้อมลูท่ีกลุม่ผู้สร้างข้อมลูท าไว้นัน้ไปวิเคราะห์และสร้างแผน
ท่ีในรูปแบบต่างๆ กลุ่มผู้ สร้างข้อมูลอาจไม่มีความช านาญ ในการสร้างข้อมูลใหม่ แต่กลุ่มผู้ ใช้
สามารถบอกว่าต้องการวิเคราะห์อะไร หรืออธิบายความต้องการสุดท้ายให้ผู้สร้างข้อมลูจดัสร้าง 
ตามรูปแบบตา่งๆ ท่ีต้องการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ เช่น ถ้าต้องการแผนท่ีภัยพิบตัิ ต้องใช้แผนท่ีภูมิ
ประเทศพืน้ฐาน ร่วมกับแผนท่ีแสดงรอยเล่ือนของแผ่นดิน และพืน้ท่ีท่ีเกิดแผ่นดินไหวเป็นประจ า 
การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มผู้ สร้างข้อมูลและผู้ ใช้ข้อมูลต้องท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูแผนท่ี (map data) ท่ีถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ตอ่การวางแผน และสิ่งท่ีส าคญัของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ บุคลากรผู้ สร้างข้อมูลท่ีต้องสามารถปรับเปล่ียนข้อมูลให้เป็น
ปัจจบุนัมากท่ีสดุ เพราะข้อมลูท่ีได้มาถ้าไมมี่การรายงานจากสนามท่ีเป็นปัจจบุัน หากส่งข้อมลูเข้า
มารวมกนั ข้อมูลท่ีติดตามอยู่ อาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น แผนท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงภาวะ
น า้ท่วม แผนท่ีการระบาดของโรค ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล ท่ีมีการเคล่ือนไหว และรายงานผลทุก
ชว่งเวลา (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลม่ท่ี 37 เร่ืองท่ี 6 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์) 
 
การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.การจดัเก็บข้อมลู 
รูปแบบท่ี 1 การจัดเก็บข้อมูลแบบเวกเตอร์ เป็นการจดัเก็บข้อมูลแบบท่ีมีโครงสร้างเป็น

รูปทรงเรขาคณิตแบบตา่งๆ  คือ จดุ เส้น และรูปหลายเหล่ียม ท่ีแสดงลกัษณะของพืน้ท่ีบริเวณนัน้ 
และมีพิกดัก าหนดต าแหนง่ให้ทราบว่าอยู่ ณ ท่ีใด หรือมีรูปทรงอย่างไร ข้อมลูแบบนี ้เม่ือท าส าเร็จ
เตม็พืน้ท่ี จะปรากฏเหมือนแผนท่ีโดยทัว่ไป 
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รูปแบบท่ี 2 การจดัเก็บข้อมูลแบบแรสเตอร์ เป็นการจดัเก็บข้อมูลแบบแบ่งพืน้ท่ีจริงเป็น
ตารางรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสเล็กๆ หรือกริด (grid) เต็มพืน้ท่ี แตล่ะกริดมีคา่ข้อมลูของพืน้ท่ีจริง เรียกว่า 
พิกเซล (pixel) โดยมีพิกัดก าหนดต าแหน่งไว้ด้วยเช่นกนั ข้อมูลแบบนีเ้ม่ือท าส าเร็จเต็มพืน้ท่ี จะ
ปรากฏเป็นภาพเหมือนถ่ายจากเคร่ืองบนิ 

2. การสร้างฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 
ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีสามารถแสดงรูปลกัษณ์ได้เป็น 3 แบบ คือ แสดงเป็น จดุ เส้น และรูปหลาย

เหล่ียมหรือพืน้ท่ี ซึ่งรูปลกัษณ์แบบท่ีแสดงด้วยจดุ มักจะมีขนาดเล็กมากในพืน้ท่ี เช่น ท่ีตัง้ของบ่อ
น า้ บ้านเรือน โรงเรียน ส่วนรูปลกัษณ์แบบท่ีแสดงด้วยเส้น มกัเกิดจากการโยงระหว่างจุด 2 จุด 
หรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เช่น ถนน แม่น า้ เส้นแนวสายไฟแรงสูง ในกรณีของข้อมูลท่ีแสดง
รูปลกัษณ์ ด้วยรูปหลายเหล่ียม หรือเกิดจากการลากเส้นปิดล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีพบมาก 
คือ บริเวณแหลง่น า้ บริเวณป่าไม้ เขตการใช้ท่ีดนิทางการเกษตร และเขตการปกครอง เช่น เขตของ
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล เทศบาล 

เม่ือทราบลกัษณะของข้อมูลเชิงพืน้ท่ี ในขัน้ตอนตอ่ไปคือ การแปลงให้เป็นข้อมลูเชิงเลข
เพ่ือจดัเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ กระบวนการน าเข้าข้อมลูต้องอาศยัวิธีการ คือ 

1)การดจิิไทซ์ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ เคร่ืองอา่นพิกดั (digitizer)  
2)การกราดภาพ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ เคร่ืองกราดภาพ (scanner) และ  
3)การใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ น าเข้าข้อมลูท่ีเป็นเอกสารตา่งๆ ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ทัง้ 3 วิธีการมีความส าคญัมากในการสร้างฐานข้อมูลให้แก่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เพราะคุณภาพของข้อมูล ท่ีจัดเก็บเข้าไว้ในระบบ ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพท่ีจะรับได้ เม่ือน า
ข้อมลูนัน้ๆ มาใช้กบัการวิเคราะห์ในล าดบัตอ่ไป 

สารสนเทศภมูิศาสตร์ท่ีรวมทัง้ชนิดข้อมลูเชิงพืน้ท่ีและข้อมลูเชิงลกัษณะเม่ือน าเข้าสู่ระบบ
การจดัเก็บในคอมพิวเตอร์แล้ว เรียกวา่ ฐานข้อมลู (database) ซึ่งฐานข้อมลูของระบบสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัความต้องการของระบบ ข้อมลูท่ีจดัเก็บไว้ในฐานข้อมลู
จะแสดงสมบตัิและความสัมพันธ์ คือ สามารถอ้างอิงกับระบบพิกัดท่ีเป็นมาตรฐาน  สามารถ
บรรยายลักษณะและสมบตัิของข้อมูลเชิงพืน้ท่ีได้อย่างละเอียด อันจะน า ไปสู่ความเข้าใจของ
ลกัษณะข้อมลูสามารถแสดงความสมัพนัธ์เชิงต าแหนง่ของข้อมลูและสิ่งท่ีอยูใ่กล้เคียง 

3.การแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้อมลูท่ีเกิดขึน้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เม่ือผ่านกระบวนการน าเข้า ในรูปแบบของ

ข้อมูลเชิงพืน้ท่ี ท่ีเช่ือมโยงกับรายละเอียดของข้อมลูเชิงลกัษณะ จะเกิดเป็นชัน้ข้อมลู ( layer) ซึ่ง
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สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมลูเฉพาะกลุ่มท่ีแยกประเภทออกได้ เช่น ชัน้ข้อมลูของกลุ่มถนน 
ซึ่ง เป็นข้อมูลเส้น ในรายละเอียดของข้อมูลเชิงลักษณะแยกประเภทเป็น ถนนคอนกรีต 
ถนนลาดยาง ถนนลกูรัง และทางคนเดิน พร้อมทัง้แสดงรายละเอียดของถนนว่ามีช่องจราจรก่ีช่อง
จราจร เช่น มีถนนคอนกรีต 4 ช่องจราจร 2 ช่องจราจร ข้อมลูท่ีแสดงเชิงพืน้ท่ีนีส้ามารถแยกสีและ
ขนาดของเส้นได้ แม้แต่การแสดงผลข้อมูล พืน้ท่ีประชากร ก็สามารถท าได้เช่นกัน การวิเคราะห์
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถให้ค าตอบใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ ค าตอบท่ีเป็นปัจจุบนั 
(จากการค้นคืนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในฐานข้อมูล) ค าตอบเก่ียวกับรูปแบบของข้อมูลปัจจุบัน (ตอบ
ค าถามท่ีมีเง่ือนไข)การคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต (โดยการจ าลองเหตกุารณ์ภายใต้สภาพ
ปัจจบุนัท่ีก าหนด) 
 

8.3 แนวคิดเก่ียวกับวิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlays) 

การซ้อนทบัข้อมลู เป็นการน าข้อมลูเฉพาะเร่ืองหลายๆชัน้ข้อมลู (Layers) มาซ้อนทบัเพ่ือ
ประมวลผลร่วมกนั เพ่ือหาค าตอบในสิ่งท่ีเหมือนหรือสิ่งท่ีแตกตา่งกนัในพืน้ท่ี 
 
รูปแบบของการซ้อนทับข้อมูล 

1.การท า Buffer 
เป็นการหาระยะทางให้หา่งจากรูปแบบภมูิศาสตร์ (Featues) ท่ีก าหนด โดยท่ีการจดัท า 

Buffer เป็นการวิเคราะห์พืน้ท่ีเพียง 1 Theme และเป็นการสร้างพืน้ท่ีล้อมรอบ Graphic Features 
(point, line and polygon) ของ 1 theme ท่ีได้คดัเลือกไว้บางสว่น หากไมไ่ด้เลือกจะท า buffer ทัง้ 
theme ผลท่ีได้รับคือ theme ใหม ่ท่ีมีขนาดความกว้างของพืน้ท่ีจากต าแหนง่ท่ีเลือก เทา่กบัขนาด
ของ Buffer ท่ีได้ก าหนดมีหน่วยเป็นเมตร 

2.การตดัข้อมลู (Clip) 
เป็นการตดัข้อมลูแผนท่ีออกจาก Theme เป้าหมาย (Theme to be clipped) กบั แผนท่ี

หรือพืน้ท่ีท่ีใช้ตดั เชน่ พืน้ท่ีอ าเภอเดียว ท่ีต้องการใช้เป็นขอบเขตในการตดั (Theme to clip) 
3.การเช่ือมตอ่แผนท่ี (MapJoin และ Merge) 
เป็นการรวม Graphic Features จากหลาย theme เข้าเป็น Theme เดียว Mapjoin 

สามารถด าเนินการทัง้ข้อมลูท่ีเป็น point, line และ polygon เพ่ือเป็นการเช่ือมตอ่แผนท่ีท่ีมีพิกดั
ภมูิศาสตร์อยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั หรือตอ่กนั 
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4.การรวมขอบเขตข้อมลู (Dissolve) 
ใช้เพ่ือรวมข้อมลูพืน้ท่ี (polygon) ท่ีมีคณุสมบตัิหรือ attribute เหมือนกนัท่ีอยู่ติดกันเข้า

ด้วยกัน เพ่ือลดความซ า้ซ้อนของ Theme ให้น้อยลง ซึ่งเป็นการเอาเส้นขอบเขตของพืน้ท่ีท่ีมีค่า
เหมือนกนัในหนึง่หรือหลาย Fields ออกไป 

5.การขจดัข้อมลู (Eliminate) 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้รวม Polygon ท่ีได้ถูกเลือกไว้แล้ว โดยการเรียกค้น (Query) หรือเลือก

โดยตรง เข้ากบั Polygon ข้างเคียง ในระยะ snap tolerance ท่ีก าหนดไว้ โดยการลบเส้นท่ียาว
ท่ีสดุของ Polygon ท่ีถกูเลือก ส่วนใหญ่ใช้ในการลบข้อมลูท่ีได้จากการจ าแนกประเภทการใช้ท่ีดิน 
ในส่วนของ noise หรือ ส่วนท่ีมีเนือ้ท่ีน้อย ออกไปแล้วท าการรวมให้เ ป็นเนือ้ท่ีส่วนใหญ่ 
(Dominant) 

6.การลบข้อมลู (Erase) 
การลบข้อมลูจากแผนท่ี (Graphic feature) จากแผนท่ีหนึ่ง (in-theme) โดยการใช้อีก

แผนท่ีหนึ่งเป็นกรอบ (The erase-theme) ท่ีมีพืน้ท่ีซ้อนทบักนั ซึ่งอาจเป็น Polygon, line, point 
หรือ multi-point คล้ายกบัการ Clip แตก่าร Erase cover เป็นการเหลือข้อมลูท่ีอยู่นอก erase-
theme 

7.การซ้อนทบัข้อมลูแบบ Identity 
การซ้อนทบั (Overlay) ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 2 themes โดยยึดขอบเขตของแผนท่ีต้นฉบบั (In-

Theme) เป็นหลกั และจะรักษาข้อมลูเชิงคณุลกัษณะของทัง้ 2 themes เข้าไว้ด้วยกนั ข้อมูลจาก
แผนท่ีต้นฉบบั (In-Theme) เป็นได้ทัง้ point, line, polygon และ multi-point แต ่identity-theme 
จะต้องเป็นเฉพาะ polygon theme เทา่นัน้ 

8.การซ้อนทบัข้อมลูแบบ Intersect 
เป็นการซ้อนทบั (Overlay) ข้อมลูระหว่าง theme 2 themes โดย Theme ผลลพัธ์จะอยู่

ในทัง้ขอบเขตพืน้ท่ี (map extent) ของทัง้ 2 theme ไม่เกินจากข้อมลูทัง้ 2 Theme ทัง้นี ้in-theme 
เป็นได้ทัง้ point, line และ polygon สว่น Intersect-Theme จะต้องเป็น polygon เทา่นัน้ 

9.การซ้อนทบัข้อมลูแบบ Union 
เป็นฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดจากการสนใจในพืน้ท่ีของวัตถุท่ีซ้อนกัน มากกว่า 2 

พืน้ท่ี โดยท่ีเป็นการรวมแผนท่ีจ านวน 2 พืน้ท่ีขึน้ไปเข้าด้วยกนั โดยสร้างขึน้มาเป็นแผนท่ีชดุใหม่ 
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10.การหาระยะทางระหว่างข้อมลู 2 Theme (Near) 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการค านวณระยะทางจากแตล่ะ Feature ใน 1 theme ไปยงั feature ท่ี

ใกล้ท่ีสดุใน Theme อ่ืน ระยะทางจะถกูบนัทกึไว้ใน field ช่ือ called_distance 
11.การปรับแก้ข้อมลูพืน้ท่ีบางสว่น (Update) 
เป็นการแทนท่ีพืน้ท่ีใน Theme หนึง่โดย Theme อ่ืนๆ โดยการซ้อนทบัระหวา่ง in-Theme 

กบั Update-theme (เฉพาะข้อมลูท่ีเป็นพืน้ท่ี polygon) out-theme จะประกอบด้วย Field 
ทัง้หมดของ 2 Theme (สญัญา พนัธุ์พิทยตุม์, 2554) 
 
9.ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สนัต์ เกตปุราณี (2541) ได้กล่าวไว้ว่าสาเหตขุองการเกิดไฟป่าในประเทศไทยว่ามาจาก
มีคนจดุโดยเจตนาและความประมาท รวมทัง้วิธีการการจดัการไฟป่าท่ีไม่ปฏิบตัิตามหลกัวิชาการ 
ท าให้เกิดความล้มเหลว โดยสาเหตกุารเกิดไฟป่าท่ีพบมากท่ีสดุเกิดจากฝีมือมนษุย์โดยการหาของ
ป่า ร้อยละ 25.75 การเผาไร่ร้อยละ 17.75 แกล้งจดุร้อยละ 17 และล่าสตัว์ร้อยละ 12.50 และท่ี
เหลือเป็นสาเหตยุอ่ยๆ เชน่ การเลีย้งสตัว์ การท าไร่ การทอ่งเท่ียว บหุร่ี เป็นต้น 
 

ศิริ อคัคะอคัร (2546) ในอดีตท่ีผ่านมาการเกิดไฟป่าในเขตป่าดิบชืน้เขตร้อนถือว่าเป็น
เร่ืองท่ีเป็นไปได้ยาก แต่หากเกิดขึน้ไฟก็จะไม่ลุกลามเป็นไฟขนาดใหญ่ได้  ในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ี
ผ่านมามีการเพิ่มขึน้ของประชากรคอ่นข้างมาก มีความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากป่าเพ่ือการ
ยงัชีพและเกษตรกรรม พืน้ท่ีการเกษตรในเขตป่าดิบชืน้ถกูแผ้วถางเพ่ือเป็นพืน้ท่ีการเกษตร โดยใช้
วิธีการแผ้วถางแล้วเผา และใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีมีธาตุอาหาร ซึ่งในปี 
พ.ศ.2540-2541ในประเทศไทยปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างกว้างขวางเข้าไปในป่าดิบเขา
ของอทุยานแหง่ชาตดิอยอินทนนท์ ป่าดบิชืน้ของอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ และป่าพรุโต๊ะแดง 

ประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย เป็นทวีปท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า เพราะเป็นทวีป
ท่ีคอ่นข้างแห้งแล้ง เกิดทัง้ในป่าดิบชืน้และในเขตทะเลทราย ในฤดรู้อนก็มีอตัราการระเหยของน า้
สงู ในประเทศบราซิล มีโอกาสเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าในป่าดิบชืน้ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการถางป่า
เพ่ือท าการเกษตร เลีย้งสตัว์ ท าให้มีโอกาสลกุลามเข้าไปในป่าดบิชืน้ท่ีอยูใ่กล้เคียง 
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ศนูย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554) นบัตัง้แต่พ.ศ. 
2550 เป็นต้นมา พืน้ท่ีภาคเหนือ ประสบกบัปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศท่ีมีระดบัของ
อนภุาคฝุ่ นละอองขนาดเล็กทัง้ PM10 และ PM2.5 มากเกินระดบัท่ีปลอดภยั รวมถึงก๊าซพิษตา่งๆ 
ท าให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว สขุภาพ และคณุภาพชีวิต
ของประชาชน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเผาจากพืน้ท่ีท า
การเกษตร การเผาหญ้าข้างทาง การเผาก่ิงไม้แห้ง หญ้าแห้ง ควันพิษจากไอเสียรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ การปลอ่ยควนัจากโรงงานอตุสาหกรรม การเผาขยะมูลฝอยในครัวเรือน และจาก
ไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดหมอกควนัมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์สาเหตขุองไฟป่าท่ีส่วนใหญ่มา
จากการกระท าโดยไม่ตัง้ใจ นัน่คือ ชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ใกล้พืน้ท่ีป่า มีการด ารงชีพด้วยการพึ่งพิง
พืน้ท่ีป่าไม้ในรูปแบบของการประกอบอาชีพ และเก็บของป่าเพ่ือน ามาประกอบอาหาร ซึ่งท าให้
ชาวบ้านสามารถด ารงชีพอยูไ่ด้จนถึงปัจจบุนั 
 

 

 ภาพ 1.2 แผนที่แสดงพืน้ที่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่าในประเทศไทย 
(ศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554) 
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Eric S. Kasischke (1995) เทคนิคการค้นหาและประเมินผลของการเกิดไฟไหม้ในป่า
ทางเหนือของอลาสก้าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสงู Radiometer (AVHRR) เทคนิค
เหล่านีเ้ป็นการหาดชันีพืชพรรณความแตกตา่งปกติ (NDVI) ท่ีได้มาจากข้อมูล  AVHRR  ซึ่งจะ
ลดลงตามความเสียหายในช่วงท่ีเกิดไฟไหม้ ข้อมลู AVHRR เก็บรวบรวมระหว่างปี 1990  1991 
และ 1992 ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบสถานท่ีและประเมินขอบเขตของการเกิดไฟไหม้ท่ี
เกิดขึน้ในปี 1990 และ 1991 โดยท่ีดิน 2 ล้านไร่ในอลาสก้าได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ ซึ่งไฟไหม้
ในอลาสกามีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้มากกว่า 96%  ของพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในการเผาไหม้มากกว่า 
20,000  ไร่ เทคนิคการวิเคราะห์การพฒันาในบทความนีส้่งผลให้มีการตรวจสอบมากกว่า  83% 
ของการเกิดเพลิงไหม้ทัง้หมด ในสองปีตรวจพบว่าในพืน้ท่ี 20,000 ไร่ มีมากกว่า 78% ของพืน้ท่ีท่ี
ถกูเผา 

Galina A. Ivanova (1997) ผลกระทบของการปล่อยคาร์บอนไดร์ออกไซด์ ใน
บรรยากาศมุ่งเน้นไปท่ีการปล่อยก๊าซจากการเกิดเพลิงไหม้จากเชือ้เพลิง  อย่างไรก็ตามในระบบ
นิเวศป่าสนในเขตอบอุ่นและทางเหนือ เกิดไฟพืน้ผิวท่ีแตกต่างกันความเข้มและความรุนแรงเป็น
ส่วนส าคญัของการป้องกนัไฟไหม้  ในรัสเซียพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีการเผาไหม้ในปีปกติอยู่ท่ีพืน้ผิวดิน 
การเกิดไฟไหม้ป่าเหนือในรัสเซียจะแพร่กระจายความรุนแรงแตกต่างกนัในภูมิประเทศท่ีแตกตา่ง
กันอาจจะก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนแตกต่างกัน นอกจากนีห้ากต้นไม้ตายหลังจากท่ีไฟไหม้
พืน้ผิวอย่างกว้างขวางมากจะน าไปสู่การปล่อยคาร์บอนท่ีมากขึน้ เชือ้เพลิงอ่ืน ๆ ปรับลดลงไปท่ี
พืน้ดนิและยอ่ยสลาย ต้นไม้ตายท าให้การกกัเก็บคาร์บอนลดลง คาดว่าเป็นเวลาหลายปีกว่าต้นไม้
จะมีการสงัเคราะห์แสง บางทีอาจจะเป็นแหล่งท่ีมีศกัยภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดของข้อผิดพลาดในการ
ประมาณการของการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเกิดเพลิงไหม้ชีวมวลในรัสเซียเป็นความไม่
ถกูต้องในการประเมินพืน้ท่ีท่ีถกูเผา การประมาณการในหลายพืน้ท่ีท่ีถกูเผาประจ าทกุปีในรัสเซีย
อาจจะต ่ามาก บนพืน้ฐานของข้อมลูเก่ียวกับช่วงเวลาท่ีเกิดไฟและพืน้ท่ีเหนือป่า 12 ล้านไร่ตอ่ปี
อาจจะเป็นการประมาณการการอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมของพืน้ท่ีท่ีถูกเผาจนมีข้อมูลท่ีดีกว่าท่ีมีอยู่  
ขึน้อยู่กับการประมาณการนีโ้ดยตรงและโดยอ้อมไฟไหม้สร้างการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากป่าทาง
เหนือทัว่โลกอาจเกิน 20% ของการปล่อยก๊าซทัว่โลกท่ีเกิดจากการเผาชีวมวลท าให้พวกเขาเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการท าความเข้าใจเคมีในชัน้บรรยากาศระดับโลก  ในการพิจารณา
ผลกระทบของไฟป่า บรรยากาศทัว่โลกก็เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะรวมถึงผลกระทบของความรุนแรงไฟ
ไหม้อตัรากาสลายตวัของเชือ้เพลิงท่ีดีและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของพืชเป็นส่วนประกอบของ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดไฟไหม้ท่ีเกิดขึน้ในระดบัท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม   แต่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
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อาจจะเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องในพืน้ท่ีท่ีถกูเผาประจ าทกุปี ระดบัของการเก็บรักษาคาร์บอนมีแนวโน้ม
ท่ีจะมีความไวตอ่การเปล่ียนแปลงสงู ในช่วงเวลาท่ีเกิดไฟไหม้จากกิจกรรมของมนษุย์โดยตรงและ
จากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีท าให้การประเมินผลท่ีถกูต้องของพืน้ท่ีและความรุนแรงท่ีถกูเผา
ไฟท่ีส าคญั ดงันัน้การจดัการไฟท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจส าคญัในการจดัการไฟในอนาคต
และการกกัเก็บคาร์บอนในป่าทางเหนือของรัสเซีย 

 
เทียนชยั ตระกลูอุดมศรี (2550) ได้มีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้

ในการช่วยในการประเมินและหาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า ในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–
ปยุ จงัหวดัเชียงใหม่โดยน าปัจจยัทางด้านกายภาพ  ได้แก่ ดชันีพืชพรรณ ความลาดชนั ทิศด้าน
ลาด และความยากง่ายตอ่การเข้าถึง และทางด้านสถิติมาวิเคราะห์ร่วมกัน น าสถิติไฟป่าปี พ.ศ.
2547 ถึง พ.ศ.2550 มาวิเคราะห์และก าหนดคา่คะแนนของแตล่ะปัจจยั โดยก าหนดให้สมัพนัธ์กบั
พิกัดไฟป่าท่ีเกิดขึน้ในอดีต แล้วแบ่งล าดบัความส าคญัออกเป็นช่วงๆ และน าข้อมูลท่ีได้มาสร้าง
เป็นแผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า โดยจ าแนกพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าเป็น 4 ระดบั คือ พืน้ท่ี
ท่ีไมมี่ความเส่ียง พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงน้อย พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง และพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงู 
สรุปได้ว่าพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงูจะอยู่ใกล้บริเวณถนนและรอบหมู่บ้าน เพราะมีปริมาณเชือ้เพลิง
คอ่นข้างมาก ส่วนพืน้ท่ีท่ีไม่มีความเส่ียงเลย คือบริเวณตวัหมู่บ้าน  ดงันัน้บริเวณพืน้ท่ีเส่ียงมากจึง
ต้องมีการชิงเผาก่อนหรือสร้างแนวกนัไฟก่อนฤดท่ีูไฟเกิด เม่ือวิเคราะห์แผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียง จดุพิกดัไฟ
ป่าในอดีต จุดพิกัดท่ีตัง้หมู่บ้าน เส้นถนน และเส้นทางน า้ พบว่าบริเวณท่ีเหมาะสมต่อการสร้าง
แนวกนัไฟควรสร้างบริเวณท่ีหมูบ้่านท่ีมีพืน้ท่ีลาดชนัน้อย  
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ภาพท่ี 1.3 แผนที่แสดงพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ–ปุย 
จังหวัดเชียงใหม่ (เทียนชัย ตระกูลอุดมศรี, 2550) 

 
พัฒนะพงษ์ จันทร์ค า (2550) ได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการส ารวจ

ระยะไกลมาประยกุต์ใช้ในการประเมินพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า ในหน่วยจดัการแม่หวดของป่า
สาธิตแมง่าว อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง โดยท าการวิเคราะห์ปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การเกิดไฟ
ป่า เพ่ือน ามาประยุกต์ในการวางแผนการจดัการและควบคุมไฟป่า ปัจจัยท่ีน ามาพิจารณา คือ 
ระดบัความสูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง  ทิศด้านลาด  ความลาดชนั  ระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคม  ระยะห่างจากแม่น า้  ระยะห่างจากหมู่บ้าน  ระยะห่างจากพืน้ท่ีเกษตรกรรม  ค่าดชันี
ความแตกต่างของความเป็นพืชพรรณ NDVI  คา่ดชันีความเป็นสีเขียวของพืชพรรณ GVI  ค่า
อตัราสว่นระหวา่งแบนด์  และปริมาณเชือ้เพลิง  โดยการน าปัจจยัสิ่งแวดล้อมแตล่ะประเภทมาหา
ความสมัพนัธ์กบัข้อมลูพืน้ท่ีท่ีเคยเกิดไฟป่า ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2547 – 2548) โดยการวิเคราะห์
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การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน เพ่ือหาความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การ
เกิดไฟป่า  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดไฟสูงได้แก่  ค่าปริมาณเชือ้เพลิง  ค่าดชันี
ความแตกตา่งของความเป็นพืชพรรณ NDVI   คา่อตัราส่วนระหว่างแบนด์   ตามล าดบั  ปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การเกิดไฟปานกลางได้แก่  คา่ดชันีความเป็นสีเขียวของพืชพรรณ GVI  ระยะห่างจากพืน้ท่ี
เกษตรกรรม  ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม  และระยะห่างจากหมู่บ้าน  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิด
ไฟต ่า ได้แก่  ระดบัความสูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง  ทิศด้านลาด  และระยะห่างจากแม่น า้  
สามารถแบง่ระดบัความเส่ียงของการเกิดไฟได้ 3 ระดบั โดยพืน้ท่ีท่ีเส่ียงในการเกิดไฟต ่า มีพืน้ท่ี
ร้อยละ 27.46 พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงในการเกิดไฟปานกลาง มีพืน้ท่ีร้อยละ 39.14 พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียง
ในการเกิดไฟสงู มีพืน้ท่ีร้อยละ 33.40 ของพืน้ท่ี  

 

ภาพท่ี 1.4 แผนที่แสดงระดับความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า ในหน่วยจัดการแม่หวดของป่า
สาธิตแม่งาว อ าเภองาว จังหวัดล าปาง (พัฒนะพงษ์ จันทร์ค า, 2550) 
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10.วิธีด าเนินการวิจัย 
10.1 ข้อมลูและแหลง่ข้อมลู 

 ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นข้อมลูจากการออกภาคสนาม ประกอบด้วยข้อมลูดงันี  ้
1.ข้อมลูทางพืน้ท่ีท่ีเกิดไฟป่า สาเหต ุการกระจาย  
2.ข้อมลูจากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีควบคมุไฟป่า 

 ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และ
ข้อมลูท่ีมีการบนัทึกไว้อยู่แล้วจาก ส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 11 (พิษณโุลก) และจากอทุยาน
แหง่ชาตนิ า้หนาว 

ตาราง 1.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมลู ท่ีมา ชว่งปี พ.ศ. รายละเอียด พืน้ท่ี 

1.สถิตกิารเกิด 
  ไฟป่า 

ส านกับริหาร
พืน้ท่ีอนรัุกษ์ 
ท่ี 11 

2547-2557 จ าแนกเป็นต าแหนง่ 
ชว่งเวลา และสาเหต ุ

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

2.ภาพถ่าย 
  ดาวเทียม 

เว็บไชต์ USGS 2557 ดาวเทียม LANDSAT  อทุยานแหง่ชาติ
น า้หนาว 

3.สถิตจิ านวน 
  นกัท่องเท่ียว 

อทุยานแหง่ชาติ
น า้หนาว 

2547-2557 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ี
เข้ามาใช้บริการในพืน้ท่ี
อทุยานแหง่ชาติน า้
หนาวในแตล่ะปี 

อทุยานแหง่ชาติ
น า้หนาว 

4.รายได้จาก 
  การท่องเท่ียว  

อทุยานแหง่ชาติ
น า้หนาว 

2547-2557  รายได้ท่ีได้จาก
นกัทอ่งเท่ียวในแตล่ะปี  

อทุยานแหง่ชาติ
น า้หนาว  

5.ลกัษณะการ 
  ใช้ประโยชน์  
  ท่ีดิน 

กรมพฒันาท่ีดนิ 2550,2552
, 
2555 

จ าแนกข้อมลูและ
ประเภทการใช้ท่ีดนิ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
จงัหวดัชยัภมูิ 

6.สถิตลิกัษณะ 
  ลมฟ้าอากาศ 
  รายเดือน 

สถานี
อตุนุิยมวิทยา 
หลม่สกั 

2547-2557 อณุหภมูิ  
ปริมาณน า้ฝน  
ทิศทางและความเร็วลม 
คา่ความชืน้สมัพทัธ์ 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
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10.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู  
  1.ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา หาจากเว็บไซต์ งานวิจยั สิ่งพิมพ์  และจากห้องสมดุ 
  2.ข้อมลูปัจจยั ได้แก่ 

1) ปัจจยัสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระยะทางความใกล้-ไกลจากหมูบ้่าน 
ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน ระยะทางความใกล้- ไกลจากแหลง่น า้ 

2) ปัจจยัด้านปริมาณและคณุภาพของเชือ้เพลิง ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ท่ีดนิและชนิดป่า คา่ดชันีความหลากหลายของพืชพรรณ (NDVI) 

3) ปัจจยัทางด้านลกัษณะภมูิประเทศ ได้แก่ สภาพภมูิประเทศ 
ความสงู(DEM) ความลาดชนั(Slope) ทิศทางความลาดเอียง(Aspect)  

4) ปัจจยัด้านสภาพภมูิอากาศ ได้แก่ อณุหภมูิเฉล่ียรายเดือน คา่เฉล่ีย
ความชืน้สมัพทัธ์รายเดือน และคาวามเร็วลม 
3.การสอบถามจากประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
   3.1 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป  
   3.2 ข้อมลูท่ีใช้ในการเก็บแบบสอบถาม 

1) ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัไฟป่า 
2) ผลกระทบท่ีได้รับจากไฟป่า   
3) ทศันคตขิองไฟป่าตอ่ผลกระทบในการทอ่งเท่ียว 

 
10.3 วิธีการศกึษาและการวิเคราะห์ข้อมลู 

  วิธีการศกึษา 

1.ก าหนดพืน้ท่ีท่ีต้องการศกึษา คือ อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 
2.การน าข้อมลูสถิตแิละต าแหนง่ท่ีเกิดไฟป่าท่ีมีการบนัทึกไว้มาแปลงเป็นข้อมลู

ดจิิตอล 
3.น าสถิตนิกัท่องเท่ียว และรายได้ในแตล่ะปีมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และหา

ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
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วิธีการวิเคราะห์ 
1.วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตด้ิวยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพ่ือดตู าแหนง่ และ

รูปแบบการกระจายตวัของไฟป่า ตัง้แตปี่ พ.ศ 2547 – 2557 
  2.วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิดไฟป่าโดยใช้ข้อมลูทางสถิตปิระกอบด้วย 
  3.วิเคราะห์ผลกระทบจากไฟป่าท่ีสง่ผลถึงการทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 

 
10.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

  -คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK  
  -โปรแกรม ArcMap10 ใช้ส าหรับการจดัท าแผนท่ีและวิเคราะห์ข้อมลูระบบ   

สารสนเทศภมูิศาสตร์ 
  -โปรแกรม Erdas Imaging 2013 ใช้ในการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียม 
  -โปรแกรม Microsoft Office 2010 ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสาร  
  -เคร่ืองพิมพ์ Canon MP280 
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11. กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.5 กรอบแนวความคิด 
 
 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่า 

วิเคราะห์ความเส่ียงตามระยะทาง 

สถิตไิฟป่าในอดีต 

ก าหนดพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 

สร้างแผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า ด้วยวิธีการซ้อนทบัของข้อมลู 

วิเคราะห์ผลกระทบจากไฟป่าตอ่การ

ทอ่งเท่ียว 

ก าหนดชว่งความเส่ียงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟ

พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า และผลกระทบจากไฟป่าตอ่การทอ่งเท่ียว 

เก็บรวบรวมข้อมลูด้วย

แบบสอบถาม 

รวบรวมข้อมลูทางด้านอตุนุิยมวิทยา 

วิเคราะห์ข้อมลูทางด้านอตุนุิยมวิทยา 
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12.แผนการด าเนินงาน 

ตาราง 1.3 แผนการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ขัน้ตอนการเตรียมการ 
-เตรียมหวัข้อท่ีจะศกึษา 
-เสนอหวัข้อตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
-ทบทวนวรรณกรรม 
-จดัท าโครงร่างวิจยั 
-แก้ไขและปรับปรุงโครงร่างวิจยั 

                    

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
-เก็บรวบรวมข้อมลู 
-ส ารวจพืน้ท่ีศกึษาและเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

         
 

           

ขัน้ตอนการสรุปผลและวิเคราะห์
ข้อมลู 
-วิเคราะห์และสรุปผลข้อมลู 
-จดัท ารูปเลม่วิจยั 
-ปรับปรุงและแก้ไขรูปเลม่ 
-สง่รูปเลม่วิจยั 

               
 

     

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของพืน้ที่ศึกษา 

 
2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของอุทยานแห่งชาตนิ า้หนาว 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2502 ให้ก าหนดป่าน า้หนาว จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และป่าอ่ืน ๆ ในท้องท่ีจงัหวดัต่าง ๆ รวม 14 ป่า เป็นอทุยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2511
กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปท าการส ารวจเบือ้งต้นเก่ียวกบัสภาพพืน้ท่ีบริเวณป่าน า้หนาว ปรากฏ
ว่ามีสภาพป่าสมบรูณ์ มีทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง ตลอดจนเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของ
สตัว์ป่านานาชนิด กรมป่าไม้จึงได้น าเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุม
ครัง้ท่ี 1/2513 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2513 เห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็น
อทุยานแห่งชาติ โดยได้มีประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 143 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 
ก าหนดบริเวณป่าน า้หนาวในท้องท่ีต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้านติว้ 
ต าบลห้วยไร่ อ าเภอหลม่สกั ต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์ และต าบลห้วยยาง 
อ าเภอคอนสาน จงัหวดัชยัภูมิ ให้เป็นอทุยานแห่งชาติ รวมเนือ้ท่ีประมาณ 603,750 ไร่ ลงในราช
กิจจานเุบกษา เล่ม 89 ตอนท่ี 71 ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นบัเป็นอทุยานแห่งท่ี 5 ของ
ประเทศไทย 
 ตอ่มากองอทุยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีหนงัสือท่ี กศ 0708/2214 ลงวนัท่ี 1 เมษายน 
พ.ศ.2523 ให้หวัหน้าอทุยานแห่งชาติทกุแห่งได้ตรวจสอบ พิจารณาช่ือต าบลท่ีตกหล่นในอทุยาน
แห่งชาติท่ีรับผิดชอบ ซึ่งอุทยานแห่งชาติน า้หนาวได้มีหนังสือท่ี กส 0708(นน)/223 ลงวันท่ี 11 
มีนาคม พ.ศ.2525 รายงานว่า ตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 142 ลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.
2515 ได้ก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงท้องท่ีต าบลปากช่อง และต าบลท่าอิ
บญุ  อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ด้วย แตม่ิได้ระบช่ืุอต าบลทัง้ 2 ลงไว้ กรมป่าไม้ จึงได้เสนอ
คณะกรรมการอทุยานแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุม ครัง้ท่ี 3/2523 เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม พ.ศ.
2523 เห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอทุยานแห่งชาติเพิ่มเติมต าบลท่ีตกหล่นได้ โดย
ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติน า้หนาวในท้องท่ีต าบลท่าอิบุญ และต าบลปาก
ช่อง อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 
ตอนท่ี 137 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2525 
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2.2 ที่ตัง้และอาณาเขตอุทยานแห่งชาตนิ า้หนาว 
 อุทยานแห่งชาติน า้หนาว มีพืน้ท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอหล่มสัก 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวดัเพชรบูรณ์และอ าเภอคอนสาร จังหวดัชยัภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีสวย
ท่ีสดุแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขตกัน้ระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นเทือกเขาสงู มี
สภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน า้ล าธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง อุทยาน
แหง่ชาตนิ า้หนาวมีเนือ้ท่ีประมาณ 975 ตารางกิโลเมตร หรือ 603,750 ไร่ 
 
2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

อุทยานแห่งชาติน า้หนาวตัง้อยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตกัน้ระหว่างภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวผ่านจงัหวดัชยัภูมิ
และจงัหวดัเพชรบรูณ์ มีลกัษณะเป็นเนินยอดป้านท่ีเกิดจากการยกตวัของเปลือกโลกบริเวณนีใ้น
อดีต มีความสูงอยู่ระหว่าง 650-1,200 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ประกอบด้วย ภูผาจิต ภูกุ่มข้าว 
โดยภูดา่นอีป้องเป็นจดุสงูสดุ มีความสงู 1,271 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ประกอบขึน้เป็นป่าต้นน า้
ล าธาร ต้นก าเนิดของล าธารสายยาว เชน่ แมน่ า้ป่าสกั แมน่ า้พอง แม่น า้เลย ห้วยขอนแก่น ห้วยน า้
เชิญ ซึง่ไหลลงสูเ่ข่ือนอบุลรัตน์ และเข่ือนจฬุาภรณ์ 
 
2.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

โดยทั่วไปอากาศหนาวเย็นในตอนดึกและตอนเช้า ส่วนใหญ่ตอนกลางวันอากาศเย็น
สบาย จึงกล่าวได้ว่า อุทยานแห่งชาติน า้หนาวมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 
25 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่ฤดหูนาว อากาศหนาวเย็นมาก จนบางครัง้น า้ค้างจะกลายเป็นเกล็ด
น า้แข็ง อากาศจะหนาวเย็นท่ีสดุในเดือนธันวาคมและมกราคม ซึ่งในบางปีอณุหภูมิจะลดต ่าถึง 0 
องศาเซลเซียส 
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ภาพ 2.1 แผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ
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ตาราง 2.1 ค่าเฉล่ียอุณหภูมิอากาศ ปี พ.ศ. 2554 – 2557  
 

เดือน 
คา่เฉล่ียอณุหภมูิอากาศ (องศาเซลเซียส) 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
มกราคม 24.46 24.28 24.63 24.24 24.44 22.19 25.42 23.64 25.70 25.06 22.17 
กมุภาพนัธ์ 24.59 27.83 27.01 25.85 24.91 27.09 27.37 25.92 27.38 27.80 26.10 
มีนาคม 28.30 27.77 28.52 28.84 28.08 27.79 29.14 25.70 28.51 28.51 28.66 
เมษายน 29.64 29.25 28.73 28.90 28.58 28.80 31.25 28.3 29.07 30.40 29.80 
พฤษภาคม 28.26 29.31 28.00 27.93 27.65 28.21 30.45 27.99 28.86 29.52 29.54 
มิถนุายน 27.36 28.35 28.48 28.76 27.78 27.89 29.99 28.23 28.37 28.50 28.86 
กรกฎาคม 27.41 27.53 27.50 28.04 27.39 27.70 28.51 27.52 27.40 27.58 28.06 
สิงหาคม 27.49 27.25 27.26 27.39 27.29 27.91 27.10 27.30 27.12 27.20 27.46 
กนัยายน 27.13 27.06 27.10 27.04 27.12 27.62 27.56 27.01 27.76 27.20 27.06 
ตลุาคม 26.97 27.48 27.01 26.36 27.25 27.50 26.77 27.17 27.82 26.74 27.24 
พฤศจิกายน 26.37 26.03 26.54 24.32 24.95 25.22 2.76 26.17 27.68 26.69 26.85 

ธนัวาคม 23.18 24.13 23.89 25.29 22.61 24.68 24.77 23.09 27.77 21.81 24.85 

ที่มา: สถานีอตุนุิยมวิทยาหลม่สกั
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ตาราง 2.2 ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายเดือน ปี พ.ศ.2547 -2557  
 

เดือน 
ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียทัง้เดือน (มิลลิเมตร) 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
มกราคม 19.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 49.3 0 4.6 27.7 0 
กมุภาพนัธ์ 53.6 0.0 26.4 2.0 35.1 3.2 11.7 24.6 10.7 0 0 
มีนาคม 16.7 18.0 69.0 3.1 2.9 125.1 1.0 88.1 28.5 15.3 35 
เมษายน 39.2 42.1 72.5 46.3 138.7 105.2 36.6 48 60.9 20.7 63.9 
พฤษภาคม 180.5 92.2 159.0 204.0 121.8 146.9 40.9 172.1 134.1 102.3 53.7 
มิถนุายน 206.0 160.4 119.9 109.2 123.6 141.2 78.5 59.5 69.5 120.2 98.8 
กรกฎาคม 207.9 165.4 156.7 40.1 105.0 129.0 123.6 95.7 154.1 145 95.2 
สิงหาคม 902 141.4 195.2 225.7 165.9 126.2 233.4 167.7 218.8 147.7 202.5 
กนัยายน 152.3 226.6 350.9 231.1 192.8 176.2 143.4 323 184.2 215.9 106.7 
ตลุาคม 0.0 11.0 183.5 287.2 92.4 54.7 125.3 56.8 49.9 102.2 97.4 
พฤศจิกายน 5.3 63.0 32.6 0.9 9.7 0.8 0.0 0 17.3 0 23.3 

ธนัวาคม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8 0 0 17.5 0 

ที่มา: สถานีอตุนุิยมวิทยาหลม่สกั 
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ตาราง 2.3 ค่าเฉล่ียปริมาณความชืน้สัมพัทธ์ ปี พ.ศ. 2547-2557  
 

เดือน 
คา่เฉล่ียความชืน้สมัพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 

ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
มกราคม 65.72 62.03 59.91 58.58 63.25 60.62 70.46 61.19 65.05 64.95 62.65 
กมุภาพนัธ์ 66.36 58.56 61.64 58.41 63.00 62.01 66.14 64.13 63.50 61.97 63.86 
มีนาคม 59.86 58.88 64.99 60.38 68.33 66.66 67.83 67.03 62.60 60.29 62.44 
เมษายน 63.31 65.74 71.22 67.56 72.29 71.07 61.65 70.03 68.04 59.92 65.27 
พฤษภาคม 77.37 72.41 76.73 78.65 79.03 77.21 69.44 79.42 76.04 71.28 71.97 
มิถนุายน 81.84 79.61 77.73 77.84 80.47 79.56 71.27 79.22 76.40 76.35 71.54 
กรกฎาคม 81.39 81.68 82.24 77.82 81.44 79.98 78.36 81.19 81.05 80.76 80.29 
สิงหาคม 81.90 83.99 83.12 81.79 82.03 81.04 85.07 83.12 82.10 82.21 82.62 
กนัยายน 82.88 84.71 83.79 83.86 83.26 83.09 82.78 85.17 81.58 84.66 82.77 
ตลุาคม 70.50 73.50 78.46 78.39 80.36 81.04 80.25 76.22 73.76 77.42 76.69 
พฤศจิกายน 62.64 74.26 69.95 67.22 70.95 67.32 65.97 68.30 75.65 70.89 72.66 

ธนัวาคม 60.43 61.12 63.12 60.22 66.13 66.78 70.46 62.60 66.60 66.21 61.69 

ที่มา: สถานีอตุนุิยมวิทยาหลม่สกั 
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ตาราง 2.4 ค่าสถติคิวามเร็วลม ปี พ.ศ.2547 – 2557  
 

ปี พ.ศ. 
ความเร็วลม (กิโลเมตร/ชัว่โมง) / เดือน 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

2547 17 12 28 16 30 12 24 24 12 17 17 17 
2548 18 22 28 33 34 22 28 22 18 15 18 15 
2549 17 15 28 24 12 19 12 10 11 22 13 8 
2550 13 28 18 33 22 24 28 31 26 22 15 19 
2551 13 19 12 28 15 19 18 24 9 15 17 15 
2552 17 17 22 28 22 34 18 22 18 19 18 18 
2553 18 18 22 28 38 38 22 22 19 18 15 18 
2554 15 17 17 28 34 34 28 30 24 17 19 18 
2555 18 17 28 28 28 22 28 18 26 22 24 17 
2556 22 26 24 38 32 24 18 22 15 15 7 17 

2557 18 22 13 28 28 32 28 18 15 15 11 22 

ที่มา: สถานีอตุนุิยมวิทยาหลม่สกั
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2.5 ชนิดของป่าไม้และพืชพรรณ 
ป่าน า้หนาวเป็นป่าไม้ผืนใหญ่ตดิตอ่กนั ประกอบด้วยป่าหลายชนิดประกอบด้วย 
1)ป่าดิบชืน้ พบบริเวณหุบเขาและริมล าห้วย ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ ยาง ตะเคียนทอง 

มะหาด ยมหอม ฯลฯ พืชพืน้ลา่งเป็นหวาย และปาล์ม เป็นต้น  
2)ป่าดบิเขา เป็นป่าสว่นใหญ่ของอทุยานแหง่ชาตพิบขึน้บริเวณยอดเขาท่ีมีความสงูจาก

ระดบัน า้ทะเลตัง้แต ่800 เมตรขึน้ไป พนัธุ์ไม้ท่ีขึน้บริเวณนีส้ว่นใหญ่เป็นก่อสกลุตา่งๆ เชน่ ก่อเดือย 
ก่อแป้น ก่อตาหมนู้อย ก่อตาหมหูลวง เป็นต้น  

3)ป่าเบญจพรรณ พบขึน้ตามไหล่เขาตอ่จากป่าดงดิบทางด้านทิศตะวนัตกของอทุยาน
แหง่ชาต ิและกระจดักระจายเป็นหย่อมๆ ทางด้านตะวนัออกของอทุยานแห่งชาติ พนัธุ์ไม้ท่ีส าคญั
ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก งิว้ป่า ยอป่า ชิงชัน ซ้อ เป็นต้น  ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous 
Forest) โดยป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลดัใบ เป็นป่าท่ีมีพรรณไม้เด่น 5 ชนิด ตามความหมาย
ของค าว่า “เบญจะ” คือ ห้า ได้แก่ ไม้สกั มะค่า แดง ประดู่ และชิงชนั พบป่าชนิดนีใ้นบริเวณท่ีมี
ฤดูกาลแบ่งแยกชัดเจน มีช่วงแห้งแล้งยาวนานเกินกว่า 3 เดือน ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียอยู่ในช่วง 
1,200-1,400 มิลลิเมตรตอ่ปี ท่ีระดบัความสงูตัง้แต ่50-800 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต้นไม้เกือบ
ทัง้หมดในป่าเบญจพรรณจะผลดัใบในฤดแูล้ง โดยเฉพาะตัง้แตป่ลายเดือนมกราคมถึงเมษายน 

4) ป่าสนเขา พบในท่ีประมาณ 700-900 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ลกัษณะเป็นป่าโปร่งมี
สนสามใบ และสว่นใหญ่จะขึน้ปะปนอยูก่บัป่าเตง็รัง พืชพืน้ลา่งสว่นใหญ่เป็นหญ้าคา พบทางตอน
ใต้ของอทุยานแหง่ชาติบริเวณสวนสนภกูุ่มข้าว ดงแปก และท่ีท าการอทุยานแหง่ชาติ  

5) ป่าเต็งรัง เป็นป่าโปร่งขึน้อยู่บริเวณท่ีแห้งแล้ง ความอุดมสมบรูณ์ของดินต ่า หน้าดิน
ตืน้ เป็นกรวดหรือลูกรัง ท าให้ต้นไม้แคระแกร็น พนัธุ์ไม้ท่ีส าคญัได้แก่ เต็ง รัง เหียง กราด รกฟ้า 
ฯลฯ พืชพืน้ล่างส่วนใหญ่เป็นหญ้าเพ็ก พบบริเวณตอนกลางของอุทยานแห่งชาติทัง้สองข้างทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 12 และทุง่หญ้า ประกอบไปด้วยหญ้าคา หญ้าเพ็ก มีพนัธุ์ไม้ใหญ่ปะปน 
อยูบ้่าง เชน่ ติว้ กระโดน และแต้ว เป็นต้น 
 
2.6 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

เน่ืองจากป่าส่วนหนึ่งเป็นป่าโปร่งสลบักับทุ่งหญ้าและป่าดิบ มีดินโปร่งและน า้ไหลผ่าน
ตลอดปี จึงท าให้ป่านีมี้สตัว์ป่าอาศยัอยู่อย่างชกุชมุ เช่น ช้างป่า กระทิง ววัแดง กวางป่า เก้ง เสือ
โคร่ง เสือดาว คา่ง หมีควาย หมีคน เลียงผา หมาป่า กระจง เมน่ หมปู่า กระตา่ยป่า ค้างคาวมงกฎุ
หโูตมาร์แชล ค้างคาวไอ้แหวง่น้อย เตา่ปลู ูและเตา่เดือย ส าหรับช้างป่านัน้มีอยู่ทัว่ไป ซึ่งเราจะเห็น
กองมูลช้างท่ีถ่ายไว้ริมทางหลวงอยู่เสมอ นอกจากนี ้ยงัมีนกชนิดต่างๆ มากว่า 200 ชนิด ตาม
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ทางเดนิในป่าจะพบนกสีสวยๆ อยูเ่สมอ เช่น นกแก้ว นกขนุแผน นกหก นกพญาปากกว้าง นกเดิน
ดง นกแต้วแร้ว นกโพระดก นกหัวขวาน นกเหงือก นกกระจ้อย นกกินแมลงชนิดต่างๆ ไก่ฟ้า
พญาลอ และไก่ป่า เป็นต้น และยงัมีความหลากหลายของผีเสือ้มากกวา่ 340 ชนิด 
 
2.7 การใช้ที่ดนิ 
 อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวมีสภาพพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นป่าไม้ประเภทตา่งๆ เชน่ พืชไร่ 
ไม้ยืนต้น ไม้ผล ป่าดิบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าผลัดใบสมบูรณ์ ทุ่งหญ้าและไม้
ละเมาะ 
 
ตาราง 2.5 การใช้ที่ดนิปี พ.ศ. 2550 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
พืน้ท่ี 

ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 
   

พืชไร่ 9 0.92 

ไม้ยืนต้น 0.4 0.04 

ไม้ผล 0.3 0.03 

ป่าดิบสมบรูณ์ 413 42.36 

ป่าผลดัใบรอสภาพฟืน้ฟู 0.8 0.08 

ป่าผลดัใบสมบรูณ์ 529 54.26 

ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.7 0.07 

ท่ีหินโผล่ 20 2.05 

หมูบ้่าน 0.5 0.05 

สถานท่ีราชการ 0.3 0.03 

เส้นทางคมนาคม 1 0.10 

ที่มา:กรมพฒันาท่ีดนิ 
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ภาพ 2.2 แผนที่แสดงการใช้ที่ดนิปี พ.ศ. 2550 
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ตาราง 2.6 การใช้ที่ดนิปี พ.ศ. 2552 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
พืน้ท่ี 

ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 

พืชไร่ 10 1.03 

ไม้ยืนต้น 0.4 0.04 

ไม้ผล 0.2 0.02 

ป่าดิบสมบรูณ์ 413 42.36 

ป่าผลดัใบรอสภาพฟืน้ฟู 0.7 0.07 

ป่าผลดัใบสมบรูณ์ 528 54.15 

ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 1 0.10 

ท่ีหินโผล่ 20 2.05 

หมูบ้่าน 0.6 0.06 

สถานท่ีราชการ 0.2 0.02 

เส้นทางคมนาคม 1 0.10 

ที่มา:กรมพฒันาท่ีดนิ 
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ภาพ 2.3 แผนที่แสดงการใช้ที่ดนิปี พ.ศ. 2552 
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ตาราง 2.7 การใช้ที่ดนิปี พ.ศ. 2555 
 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
พืน้ท่ี 

ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 

พืชไร่ 10 1.03 

ไม้ยืนต้น 0.5 0.05 

ไม้ผล 0.5 0.05 

ป่าดิบสมบรูณ์ 413 42.36 

ป่าผลดัใบรอสภาพฟืน้ฟู 1.5 0.15 

ป่าผลดัใบสมบรูณ์ 527 54.05 

ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.9 0.09 

ท่ีหินโผล่ 20 2.05 

หมูบ้่าน 0.7 0.07 

สถานท่ีราชการ 0.3 0.03 

เส้นทางคมนาคม 1 0.10 

ที่มา:กรมพฒันาท่ีดนิ 
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ภาพ 2.4 แผนที่แสดงการใช้ที่ดนิปี พ.ศ. 2555 
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2.8 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาตนิ า้หนาว 
 

 
ภาพ 2.5 แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาตนิ า้หนาว 

ภาพจาก : http://www.dooasia.com 
 

 1)จุดชมทวิทัศน์ภูค้อ 
 คือจดุชมพระอาทิตย์ขึน้ โดยจดุชมทิวทศัน์ภูค้อนัน้ตัง้อยู่บริเวณ กม. 46 ของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 (หล่มสัก-ชุมแพ) เป็นจุดชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะ 
ในช่วงฤดหูนาวสามารถชมพระอาทิตย์ขึน้อยู่ในยามเช้า สามารถมองเห็นผืนป่าสวนสนภูกุ่มข้าว
สลับกับป่าดงดิบ โดยมีฉากหลังเป็นภูกระดึงและภูผาจิต นอกจากนีท้างอุทยานแห่งชาติยังได้
จดัท าเส้นทางเดนิป่าศกึษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรไปยงัศนูย์บริการนกัท่องเท่ียว
อีกด้วย 
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 2)จุดชมทวิทัศน์ถ า้ผาหงส์ 
 จดุชมพระอาทิตย์ตกท่ีมีช่ือเสียงของอุทยานแห่งชาติน า้หนาว มีลกัษณะเป็นเขาสูง มี
ทางเท้าเดินขึน้ ยอดเขาประมาณ 200 เมตร เพ่ือชมทิวทศัน์และชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น 
นอกจากจะได้ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกแล้วนัน้ นกัทอ่งเท่ียวยงัจะได้เท่ียวชมถ า้ผาหงส์ 
ถ า้ขนาดเล็กท่ีภายในมีช่องแคบๆ ซบัซ้อน มีหินงอกหินย้อยท่ีสวยงาม เป็นท่ีอยู่อาศยัของค้างคาว
หลายชนิด โดยเฉพาะค้างคาวมงกุฎมาร์แชล ซึ่งเป็นสตัว์หายากใกล้สูญพนัธุ์ ส าหรับทางเข้าจุด
ชมทิวทศัน์ถ า้ผาหงส์นัน้อยู่ตรงกิโลเมตรท่ี 39 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ดอยหล่มสกั-ชุม
แพ) ระยะทางเดนิเท้าประมาณ 300 เมตร 
 
 3)ทุ่งหญ้ากงวัง หรือ ทุ่งกงวัง  
 จากหน่วยพิทกัษ์ถ า้ห้วยประหลาด บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 31 ของทางหลวงสายหล่ม
สกั-ชมุแพ ลกึเข้าไปทางด้านหลงัของหนว่ยพิทกัษ์ถ า้ห้วยประหลาดประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีทุ่ง
หญ้า ตามธรรมชาตท่ีิกว้างหลายตารางกิโลเมตร เรียกวา่ ทุง่หญ้ากงวงั เป็นทุ่งหญ้าท่ีมีหญ้าขึน้อยู่
นานาชนิด เป็นแหลง่อาหารของสตัว์ป่าท่ีอาศยัอยูม่ากมาย 

 
 4)สวนสนบ้านแปก  
 ทางเข้าอยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 49 ทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสัก -ชุมแพ) 
ระยะทางเดนิเท้าประมาณ 5 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นป่าสนสองใบ ขึน้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ เพียงชนิด
เดียวตามธรรมชาต ิต้นไม้พืน้ลา่งประกอบด้วยทุง่หญ้าและหญ้าเพ็กเป็นจ านวนมาก 

  
 5)สวนสมภูกุ่มข้าว  
 ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรท่ี 53 ทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสัก -ชุมแพ) มีทางลูกรัง
ระยะทาง 15 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นป่าสนสามใบ ล าต้นขนาดสงูใหญ่ ขึน้อยู่ตามธรรมชาติอย่าง
หนาแน่น พืน้ท่ีประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร เม่ือยืนอยู่บนเนินเขาภูกุ่มข้าว จะเห็นยอดสนอยู่ใน
ระดบัสายตาเป็นแนวติดตอ่กันทัง้ส่ีด้าน ส่วนทางทิศใต้ จะมองเห็นอ่างเก็บน า้ของเข่ือนจฬุาภรณ์
หรือเข่ือนน า้พรม สวนสนภูกุ่มข้าว ป่าสนสามใบ มีต้นสนขนาดใหญ่มีความสงูตัง้แต ่30-40 เมตร 
ขึน้อยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่นแทบไม่มีไม้อ่ืนปะปนอยู่ มีพืน้ท่ีประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร
นบัเป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีถกูถ่ายภาพมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในเขตอทุยานฯ โดยเฉพาะบริเวณ
เนินเขาภูกุ่มข้าว เนินเขาเตีย้ๆท่ีมีความสูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ประมาณ 880 เมตร จาก
บริเวณนีจ้ะเห็นแนวยอดสนอยูใ่นระดบัสายตา สามารถ มองเห็นแนวยอดสนเป็นแนวติดตอ่กนัพืด
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ทัง้ส่ีด้านของภูกุ่มข้าว ราวกับว่าเป็นท้องทะเลของยอดสนสีเขียวขจี ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพท่ี
สวยงามมากๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูนตามทุ่งหญ้าจะมีพนัธุ์ไม้หลากสีนานาพรรณขึน้อยู่อย่าง
สวยงาม 

 
 6)น า้ตกซ าผักคาว 
 อยู่ตอนบนของล าห้วยสนามทราย มีทางเดินเท้าเข้าไปได้ตรงหลกักิโลเมตรท่ี 64 ของ
ถนนสายหลม่สกั-ชมุแพ ระยะทางเดนิเท้าประมาณ 400 เมตร น า้ตกมีความสงูประมาณ 3 เมตร 
 
 7)น า้ตกทรายแก้ว 
 อยูห่า่งจากน า้ตกซ าผกัคาวประมาณ 500 เมตร มีทางเท้าซึ่งเดินจากถนนสายหล่มสกั -
ชมุแพ ตรงกิโลเมตร 67.5 น า้ตกมีความสงูประมาณ 5 เมตร 
 
 8)น า้ตกทรายเงนิ 
อยู่ห่างจากน า้ตกทรายแก้วประมาณ 700 เมตร มีทางเท้าจากถนนสายหล่มสัก -ชุมแพ 
เชน่เดียวกนั ปากทางเข้าน า้ตกอยูบ่ริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 64.5 น า้ตกมีความสงูประมาณ 5 เมตร 
 
 9)น า้ตกเหวทราย 
ทางเข้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 67 ทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสกั-ชุมแพ) ระยะทางเดินเท้า 1 
กิโลเมตร เป็นน า้ตกท่ีเกิดขึน้จากห้วยสนามทราย ซึ่งต้นห้วยอยู่ท่ีป่าดงดิบท่ีเรียกว่าดงแหน่งไหล
ผ่านป่าซ าผกัคาว ล าห้วยสนามทรายนีเ้ป็นแนวธรรมชาติท่ีแบ่งเขตแดนระหว่าง อ าเภอหล่มเก่า 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ และอ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ น า้ในห้วยสนามทรายจะไหลไปลงล าน า้ เชิญ 
และล าน า้เชิญจะไหลผา่นลงแมน่ า้พองจนถึงเข่ือนอบุลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น 
 
 10)น า้ตกทรายทอง 
 เป็นน า้ตกท่ีมีความกว้างท่ีสดุคือ ประมาณ 30 เมตร สูง 4 เมตร มีบรรยากาศร่มร่ืนน่า
นัง่เลน่ พกัผอ่นหยอ่นใจ โดยเฉพาะในฤดฝูน 
คือประมาณเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี มีทางเดินเท้ามาทางน า้ตกเหวทราย ห่างกัน
ประมาณ 1 กิโลเมตร 
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 11)น า้ผุด 
 จากน า้ตกทรายทองไปไมไ่กล จะพบกบัธรรมชาติท่ีพิสดารและสวยงาม คือมีน า้ไหลซึม
ตามก้อนหินผดุออกมาเป็นบอ่ๆ คล้ายๆ กบับอ่น า้ร้อนท่ีผดุออก 
 
 12)ภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง) 
 ทางเข้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 69 ทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสัก -ชุมแพ) ระยะ
ทางเดินเท้าประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางค่อนข้างล าบาก ใช้เวลาเดินเท้า ประมาณ 6 -7 
กิโลเมตร สภาพป่าสวยงามมีลกัษณะเดน่คือ ตัง้อยู่โดดเด่ียวบนท่ีราบสงู ลกัษณะสณัฐานคล้ายภู
กระดงึแตเ่ล็กกวา่ เป็นภเูขาท่ีมีท่ีราบคล้ายภกูระดงึ มีไม้สนขึน้อยูท่ี่เดียวกนั ประกอบด้วยป่าดงดิบ 
ป่าเบญจพรรณ และไม้มีค่าหลายชนิด ภูเขาลูกนีเ้ป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเขตอุทยานแห่งชาติน า้
หนาว คือสงู 1,271 เมตร จากระดบัน า้ทะเล 
 
 13)หนองปลาไหล 
 อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ช าบอนประมาณ 5 กิโลเมตร หนองปลาไหล เป็น
หนองน า้ท่ีอยู่ใจกลางของป่าสน มีน า้อยู่ตลอดปี เป็นหนองน า้ท่ีมีปลาไหลอยู่ชุกชุม จึงได้ช่ือว่า
หนองปลาไหล ในฤดูแล้งบริเวณทุ่งหญ้าหนองปลาไหลจะถูกไฟไหม้เกือบทุกปี พอฤดฝูนมาถึง
รอบบริเวณหนองน า้ พรรณไม้ตา่งๆ ก็จะเร่ิมผลิดอกออกช่อ ทุ่งหญ้าก็แลดเูขียวชอุ่มมีชีวิตชีวาขึน้
หมนุเวียนเชน่นีต้ลอด 
 
 14)หนองน า้ขุ่น 
 หนองขุน่เป็นหนองน า้ซึ่งอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติน า้หนาว อยู่ในท้องท่ีอ าเภอคอนสาร 
จงัหวดัชยัภมูิ ตวัหนองน า้อยูบ่ริเวณข้างล าห้วย 
น า้พรม ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ บริเวณหนองน า้ขุ่นมีป่าสนสลบักบัป่าดงดิบ 
ห่างจากส านักงานอุทยานฯน า้หนาว ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่
ติดต่อกัน จึงเป็นแหล่งน า้ท่ีส าคญัของสตัว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน า้หนาวและสตัว์ปาในเขต
รักษาพนัธุ์สตัว์ป่าภเูขียวข้ามไปมาโดยอาศยัหนองน า้ขุ่นนีเ้ป็นแหลง่น า้ 
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 15)น า้ตกตาดพรานบา 
 ทางเข้าอยู่ใกล้ท่ีว่าการอ าเภอน า้หนาว กิโลเมตรท่ี 20 ทางหลวงบ้านห้วยสนามทราย 
อ าเภอหลม่เก่า เป็นทางลกูรัง รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ จะมีน า้ตกขนาดใหญ่ตกลงจากหน้าผา สงู
ประมาณ 20 เมตร น า้จะตกจากหน้าผาพุ่งเป็นล าสู่เบือ้งล่าง โดยล าน า้จะตกลงสู่เบือ้งล่างเป็น
สองชัน้ 
น า้ตกแหง่นีมี้น า้ตกตลอดทัง้ปี อนัเกิดจากล าน า้เชิญ สาเหตท่ีุมีช่ือว่าตาดพรานบาเป็นผู้ เข้าไปพบ
น า้ตกแหง่นีเ้ป็นคนแรก 
 
 16)ผาล้อม ผากอง 
 ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรท่ี 40 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย-อ าเภอหล่มเก่า ระยะ
ทางเดินเท้าประมาณ 5-7 กิโลเมตร เป็นภูเขาท่ีสูงจากน า้ทะเลประมาณ 1,134 เมตร เป็นเขา
หินปนู เม่ือขึน้ไปบนยอดเขาจะสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบๆ บริเวณได้ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็น
ป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพนัธุ์ไม้ท่ีมีคา่มาก บริเวณใกล้เคียงยงัมีผากลางโหล่น 
มีความสงูประมาณ 874 เมตร ผาต้นฮอม มีความสงูประมาณ 900 ฟตุ และผาอ่ืนๆ อีกหลายแหง่ 
  
 17)ถ า้ใหญ่น า้หนาว (ภูน า้ริน) 
 ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรท่ี 60 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย อ าเภอหล่มเก่า บ้าน
หินลาด มีทางลกูรังเข้าถึงหนว่ยพิทกัษ์อทุยานฯ ถ า้ใหญ่น า้หนาวอยูบ่นเขา สงูประมาณ 955 เมตร 
ลกัษณะเป็นหินปนู เป็นถ า้ใหญ่ท่ีมีความวิจิตรพิสดารของธรรมชาติ มีหินงอกหินย้อยและแปลก
ท่ีสดุคือ มีน า้ไหลหรือน า้ริน ภายในถ า้จะมีปล่องธรรมชาติ ท่ีแสงแดดสามารถส่องไปในถ า้ซึ่งมีอยู่
เป็นช่วง ภายในถ า้เป็นท่ีอาศยัของค้างคาว นบัเป็นจ านวนแสนตวั ความลึกของตวัถ า้นัน้ไม่มีใคร
ทราบแนช่ดั เน่ืองจากเป็นถ า้ ท่ีมีความลกึมาก และยงัไมมี่ผู้ใดเข้าไปท าการส ารวจอยา่งทัว่ถึง 
 ส าหรับเสน่ห์ของถ า้ใหญ่น า้หนาว หรือ ภูน า้ริน ถ า้สวยแห่งอุทยานแห่งชาติน า้หนาว 
แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นความยิ่งใหญ่อลังการของตัวถ า้ท่ีตัง้อยู่ในเขาหินปูน เป็นถ า้ท่ีมีขนาด
คอ่นข้างใหญ่ ภายในถ า้มีความงามวิจิตรพิศดารโดยเฉพาะหินงอกหินย้อย และท่ีแปลกท่ีสดุคือ มี
น า้ไหลหรือน า้รินออกจากปากถ า้ นอกจากนีภ้ายในถ า้ยงัเป็นท่ีอาศยัของค้างคาวจ านวนมาก  
 ส าหรับการท่องเท่ียวภายในถ า้ใหญ่น า้หนาวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ช่วงแรก
ระยะทางประมาณ 400 เมตร มีทางเดินเท้าไปตามคูหาต่างๆ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยและเสาถ า้ 
ทางเดินจะไปสุดท่ีคหูาซึ่งมีม่านหินงดงาม ช่วงท่ี 2 จากระยะทาง 400-1,000 เมตร จะมีทางลัด
เลาะ บางครัง้ต้องมดุและปีป่ายเข้าไป ชว่งท่ี 3 ระยะทางจาก 1,000 เมตร เข้าไป จะมีล าธารน า้ริน
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ไหล ถ า้มีความลึกประมาณ 4.5 กิโลเมตร นอกจากนีช้าวบ้านละแวกนัน้เช่ือว่า ภายในถ า้เป็นท่ี
บ าเพ็ญเพียรของพญานาค เพราะลักษณะหินย้อยคล้ายเศียรพญานาค และมีลานกว้าง
พอประมาณอยูใ่ต้เศียรพญานาคนัน้ ชาวบ้านเรียกวา่ "แทน่พญานาค"  
 การเดนิทาง ถ า้ใหญ่น า้หนาว (ภนู า้ริน) เร่ิมจากแยกทางหลวงหมายเลข 12 ไปตามทาง
หมายเลข 2216 (สายห้วยสนามทราย-กกกระทอน) ทางเหนือของอทุยานแห่งชาติ มีทางเข้าอยู่
ตรงกิโลเมตรท่ี 60 ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย-อ าเภอหล่มเก่า บ้านหินลาด มีทางรถยนต์
เข้าถึงหนว่ยพิทกัษ์อทุยานแหง่ชาตท่ีิ นน.6 (ถ า้ใหญ่น า้หนาว) ประมาณ 3 กิโลเมตร 

 
18)ป่าเปล่ียนสี 
บริเวณกิโลเมตรท่ี 63-70 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายหล่มสกั-ชุมแพ ใน

ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคมของทกุปี ผืนป่าบริเวณนีซ้ึ่งเป็นป่าผสมผลดัใบ ก่อนท่ีพนัธุ์ไม้จะ
ผลดัใบจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองป่าเปล่ียนสีท่ีสวยงามนา่ชมยิ่ง โดยเฉพาะท่ีภูหลงักงเกวียน 
จดุท่ีมองเห็นภหูลงักงเกวียนได้ชดัเจนท่ีสดุคือ บริเวณ กม.ท่ี 61 บนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข  
 

19)เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวได้จดัท าทางเดินเท้าส าหรับเท่ียวชมธรรมชาติในป่าไว้หลายสาย 

เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวผู้ชอบเดินป่า สามารถ ชมธรรมชาติได้ทัว่ถึง ก่อนการเดินศกึษาธรรมชาติต้อง
แจ้งเจ้าหน้าท่ีอทุยานแหง่ชาตทิราบก่อน ทัง้นีก็้เพ่ือความปลอดภยัของ นกัทอ่งเท่ียวเอง ดงันี ้

เส้นทางเดินสายที่  1 เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เร่ิมต้นจากทางแยกใกล้ท่ีท า
การอุทยานแห่งชาติ ระหว่างทางจะได้เห็น สัตว์ป่า บางชนิด ได้แก่ หมาไม้ และนกชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะในฤดฝูนจะพบรอยช้างจ านวนมาก เส้นทางนีว้นกลบัออกมาสู่บริเวณ ทางเข้าท่ีท าการ
อทุยานแหง่ชาต ิ

เส้นทางเดนิสายที่ 2 เร่ิมจากทางเดินตรงข้ามท่ีท าการ อทุยานแห่งชาติ ลดัเลาะผ่านป่า
เต็งรัง ผ่านบอ่ดินโป่งซึ่งมีช้าง กวาง และ สตัว์อ่ืนๆ ไปกินอยู่เสมอ ทางสายนีจ้ะไปสิน้สุดท่ีหน่วย
พิทกัษ์อทุยานแหง่ชาตท่ีิ นน.4 (ซ าบอน) รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และถ้าเดินกลบัท่ีพกั
ต้องเดินตอ่อีกประมาณ 5 กิโลเมตร หากต้องการเดินชมธรรมชาติต่อ สามารถใช้เส้นทางเดินเท้า
อนัราบเรียบ ท่ีทางอทุยานแห่งชาติจดัไว้ โดยเร่ิมต้นจากหน่วยพิทกัษ์อุทยานแห่งชาติ เส้นทางนี ้
ผา่นใจกลางอทุยานแหง่ชาต ิสดุทางจะเป็น จดุเดน่อยูท่า่ม กลางสวนสน เม่ือขึน้ไปยืนอยู่บนเนินภู
กุ่มข้าวจะเห็นยอดสนในบริเวณสวนสนอยู่ในระดบัสายตา เป็นแนวติดต่อกัน เป็นพืดทัง้ส่ีทิศ 
มองดแูล้วคล้ายๆ กับท้องทะเลยอดสนก็มิปาน และระหว่างทางเดินก็อาจจะได้พบสัตว์ป่า เช่น 
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ช้างป่า กวางป่า เก้ง อีกด้วย ระยะทางจากหน่วยพิทกัษ์อุทยานแห่งชาติถึงสวนสนประมาณ 12 
กิโลเมตร 

เส้นทางเดินที่ 3 จดุเร่ิมต้นอยูห่า่งจากท่ีท าการอทุยานแหง่ชาตไิปประมาณ 800 เมตร 
เป็นทางเข้าชมป่าสน หรือภาษาพืน้เมืองเรียกวา่ ป่าแปก ทางสายนีน้กัทอ่งเท่ียวจะได้ชมไม้สนขึน้
เรียงรายอยูเ่ป็นระยะๆ และอาจจะได้พบช้างป่า กวางป่า เก้งรวมทัง้รอยเท้าเสือด้วย 
 

นอกจากนี ้อทุยานแหง่ชาติน า้หนาวยงัมีเส้นทางเดนิป่าระยะไกลอีก 3 เส้นทาง ได้แก่ 
เส้นทางพิชิตยอดภผูาจิต ระยะทางไป-กลบั ประมาณ 15 กิโลเมตร เส้นทางเท่ียวถ า้ห้วยประหลาด 
ระยะทางไป-กลบั ประมาณ 15 กิโลเมตร และ เส้นทางเท่ียวป่าผาล้อม-ผากลอง ระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร 



บทที่ 3 
 

ประเมินพืน้ที่เส่ียงต่อการเกดิไฟป่า 
 

 การประเมินพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า เป็นการหาความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีกบัสถิติการเกิด
ไฟป่าจะศกึษาโดยมีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งต าแหนง่ของจดุเกิดไฟป่าในปี พ.ศ.  
2547-2557 โดยใช้ปัจจัยในการศึกษาทัง้หมด 7 ปัจจัย สิ่งปกคลุมดิน ลักษณะภูมิประเทศ และ
สิ่งแวดล้อม โดยแบง่ออกเป็น 7 ปัจจยัท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ 
 1) ระยะทางความใกล้-ไกลจากหมูบ้่าน 

2) ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน  
3) ระยะทางความใกล้- ไกลจากแหลง่น า้ 

 4) การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและชนิดป่า  
5) คา่ดชันีความหลากหลายของพืชพรรณ  
6) ความลาดชนั 
7) ทิศทางความลาดเอียง 

 และมีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของข้อมลูอตุนุิยมวิทยากบัสถิตไิฟป่าด้วย เพ่ือหาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่าในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 
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3.1 สถานการณ์ไฟป่า 

 
ตาราง 3.1 สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่า จ านวนครัง้ และพืน้ท่ีเสียหาย 

ปี 
สาเหตขุองการเกิดไฟไหม้(ครัง้) พืน้ท่ีเสียหาย

(ตารางกิโลเมตร) 
พืน้ท่ีเสียหาย
(ร้อยละ) หาของป่า ลา่สตัว์ เผาไร่ เลีย้งสตัว์ อ่ืนๆ 

2547 71 9 5 - 1 1.57 0.16 
2548 35 25 - 1 2 2.27 0.23 
2549 38 10 - - - 0.44 0.05 
2550 59 16 2 - - 1.12 0.11 
2551 67 3 - - - 1.24 0.13 
2552 36 7 1 - - 1.08 0.11 
2553 96 3 1 - - 1.33 0.14 
2554 11 - - - 1 0.10 0.01 
2555 46 - 1 - 1 0.79 0.08 
2556 50 - - - - 0.96 0.10 
2557 28 27  - - 1.43 0.15 

รวม 537 100 10 1 5 12.33 1.26 

ที่มา : ส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 11 (พิษณโุลก) 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ เชน่ ไมท่ราบสาเหต ุกลัน่แกล้ง ประมาท เป็นต้น 
  
 จากตารางแสดงสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่า จ านวนครัง้ และพืน้ท่ีเสียหายจากไฟป่า 
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 2557 จะพบว่าสาเหตขุองการเกิดไฟป่า มีหลายสาเหต ุเช่น การหา
ของป่า การลา่สตัว์ การเผาไร่ และการเลีย้งสตัว์ ซึ่งสาตทุัง้หมดล้วนเกิดจากการกระท าของมนษุย์ 
สาเหตุท่ีท าให้เกิดไฟไหม้ป่าอันดบัหนึ่งคือ การหาของป่า จากสถิติไฟป่าปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 
2557 มีไฟป่าเกิดขึน้ทัง้หมด 653 ครัง้ มีพืน้ท่ีเสียหายรวม 12.33 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่มี
สาเหตมุาจากการหาของป่า มากถึง 537 ครัง้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.24 ยงัเป็นสาเหตท่ีุมีมากท่ีสดุ
ทกุปี และยงัหาทางแก้ไขไม่ได้ เน่ืองจากมนษุย์ยงัด ารงชีพและพึ่งพิงประโยชน์จากป่าเสมอ และ
สาเหตรุองลงมาคือ การลา่สตัว์ เกิดขึน้ 100 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 15.31 เน่ืองจากพืน้ท่ีทัง้ในอทุยาน
ฯและพืน้ท่ีโดยรอบเป็นป่า มีสตัว์ป่า หลายชนิด และมีจ านวนมาก แตใ่นเขตพืน้ท่ีของอุทยานฯมี
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การห้ามล่าสตัว์ หากพบเห็นการกระท าดงักล่าวถือว่าผิดกฎหมาย และอาจถูกด าเนินคดี การล่า
สตัว์ท่ีจะท าให้เกิดไฟป่าเน่ืองจากต้องมีการจุดไฟเพ่ือไล่ให้สตัว์ออกมาจากป่า เพ่ือท่ีจะได้งายต่อ
การจบั  

จากตาราง 3.1 เห็นวา่ปีท่ีเกิดไฟป่ามากท่ีสดุ คือ ปี  2553 มีไฟป่าเกิดขึน้ทัง้หมด 100 ครัง้ 
สาเหตท่ีุท าให้เกิดไฟป่ามากท่ีสดุคือการหาของป่า ถึง 96 ครัง้ แตมี่พืน้ท่ีเสียหายจากไฟป่า 1.33 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่าในปี 2548 ท่ีมีพืน้ท่ีเสียหาย 2.27 ตารางกิโลเมตร แต่มีไฟป่าเกิดขึน้ 
63 ครัง้ น้อยกว่าปี 2553 อยู่ 47 ครัง้ แตมี่พืน้ท่ีเสียหายมากกว่า รองลงมาคือปี 2547 เกิดไฟป่า 
86 ครัง้ ปี 2550 เกิดไฟป่า 77 ครัง้ ปี 2551 เกิดไฟป่า 70 ครัง้ ปี 2548 เกิดไฟป่า 63 ครัง้ ปี 2557 
เกิดไฟป่า 55 ครัง้ ปี 2556 เกิดไฟป่า 50 ครัง้ ปี 2549 เกิดไฟป่า 48 ครัง้ ปี 2552 เกิดไฟป่า 44 
ครั ง้  และปีท่ีไฟป่าเกิดขึน้น้อยท่ีสุดคือ ปี 2553เกิดไฟป่า 12 ครั ง้  ซึ่ง เ กิดน้อยกว่าปีอ่ืนๆ
คอ่นข้างมาก 
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ภาพ 3.1 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2547 
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ภาพ 3.2 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2548 
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ภาพ 3.3 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2549 
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ภาพ 3.4 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2550 
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ภาพ 3.5 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2551 
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ภาพ 3.6 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2552 
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ภาพ 3.7 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2553 
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ภาพ 3.8 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2554 
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ภาพ 3.9 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2555 
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ภาพ 3.10 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2556 
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ภาพ 3.11 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2557 
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ภาพ 3.12 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่าปี พ.ศ.2547–2557 
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จากภาพ 3.1 ถึงภาพ 3.12 เป็นแผนท่ีแสดงการแสดงการกระจายตวัของจดุเกิดไฟป่าใน
บริเวณเขตอทุยานแห่งชาติน า้หนาว ในปี พ.ศ. 2547 – 2557(ภาพ 3.12) พบว่า ไฟป่าจะมีการ
กระจายตวัแบบเกาะกลุ่มอยู่บริเวณถนน และมีอยู่จ านวนมากบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 12 
(หล่มสกั–ชมุแพ) ในปี 2547 (ภาพ 3.1) ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอย่างหนาแน่นอยู่บริเวณสองข้างทาง
หลวงหมายเลข 12 อยู่ในตอนกลางของพืน้ท่ีอุทยานฯ แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือทางด้านซ้าย
และด้านขวาของพืน้ท่ีอุทยานในภาพ ในช่วงเส้นทางบริเวณท่ีท าการอุทยานฯจะพบไฟป่าน้อย 
และมีไฟป่าบางสว่นเกิดขึน้ทางตอนบนของพืน้ท่ีอทุยานฯ อยู่ในอ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
ปี 2548(ภาพ 3.2) ไฟป่าจะเกาะกลุ่มแต่ไม่หนาแน่น อยู่บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 
กระจายตวัไปทัว่ตามเส้นทาง ไม่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อน ปี 2549(ภาพ 3.3) ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอยู่
บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยู่ในตอนกลางและในตอนล่างของพืน้ท่ีอทุยานฯ คือทาง
ด้านซ้ายและด้านขวาของพืน้ท่ีอทุยานในภาพ ในช่วงเส้นทางบริเวณท่ีท าการอทุยานฯจะไม่พบไฟ
ป่าใกล้กับท่ีท าการอุทยานฯเลย และมีไฟป่าบางส่วนเกิดขึน้ทางตอนล่างของพืน้ท่ีอุทยานฯ ปี 
2550 (ภาพ 3.4) ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอย่างหนาแน่น อยู่บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 
กระจายตวัไปทัว่ตามเส้นทาง แม้แตบ่ริเวณโดยรอบท่ีท าการอทุยานฯก็ยงัพบไฟป่า แตไ่ม่กระจาย
ตวัไปไกลจากเส้นทาง ปี 2551(ภาพ 3.5) และปี 2552(ภาพ 3.6) ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอย่างหนาแน่น
อยู่บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยู่ในตอนกลางของพืน้ท่ีอุทยานฯ แบ่งเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือทางด้านซ้ายและด้านขวาของพืน้ท่ีอุทยานในภาพ ในช่วงเส้นทางบริเวณท่ีท าการ
อุทยานฯจะพบไฟป่าน้อย และมีไฟป่าบางส่วนเกิดขึน้ทางตอนบนของพืน้ท่ีอุทยานฯ คือทาง
ด้านซ้ายและด้านขวาของพืน้ท่ีอทุยานในภาพ ในช่วงเส้นทางบริเวณท่ีท าการอทุยานฯจะไม่พบไฟ
ป่าใกล้กับท่ีท าการอทุยานฯเลย และมีไฟป่าบางส่วนเกิดขึน้ทางตอนล่างของพืน้ท่ีอทุยานฯ  โดย
เกิดใกล้กับ หมู่บ้านวงัยาว บ้านห้วยระหงส์ อ าเภอหล่มสัก ปี 2553(ภาพ 3.7) เป็นปีทีมีไฟป่า
เกิดขึน้มากท่ีสดุ ไฟป่าจะเกาะกลุม่อยา่งหนาแน่นอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยู่ใน
ตอนกลางและมีบางส่วนเกิดขึน้ตอนบนและตอนล่างของพืน้ท่ีอุทยานฯ โดยเกิดโดยรอบท่ีท าการ
อทุยานค่อนข้างมาก และเกิดใกล้กับ หมู่บ้านวงัยาว บ้านห้วยระหงส์ อย่างหนาแน่นตามถนนท่ี
ใกล้กับหมู่บ้าน ปี 2554(ภาพ 3.8) เป็นปีท่ีมีไฟป่าเกิดขึน้น้อยท่ีสุด จ านวนครัง้การเกิดแตกต่าง
จากปีอ่ืนๆมาก ไฟป่าจะเกิดขึน้อยูบ่ริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยูใ่นตอนกลางของพืน้ท่ี
อทุยานฯ กระจายไปตามเส้นทางไม่หนาแน่นและกระจกุตวัเป็นกลุ่มก้อนเหมือนในปีอ่ืนๆ ปี 2555 
(ภาพ 3.9) ไฟป่าจะเกาะกลุม่อยูบ่ริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยู่ในตอนกลางและมีของ
พืน้ท่ีอทุยานฯ เกิดห่างจากท่ีท าการอทุยานฯ แตเ่กิดใกล้กบับานห้วยระหงส์ ปี 2556 (ภาพ 3.10) 
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ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอย่างหนาแน่นอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยู่ในตอนกลางของ
พืน้ท่ีอุทยานฯ แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือทางด้านซ้ายและด้านขวาของพืน้ท่ีอุทยานในภาพ 
ในชว่งเส้นทางบริเวณท่ีท าการอทุยานฯจะพบไฟป่าน้อย จดุเกิดไฟป่าในปีนีจ้ะเกิดในพืน้ท่ีอทุยาน 
ไม่เกิดใกล้กับหมู่บ้านมาก และปี 2557(ภาพ 3.11) ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอย่างหนาแน่นอยู่บริเวณ
สองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยูใ่นตอนกลางของพืน้ท่ีอทุยานฯ แบง่เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือทาง
ด้านซ้ายและด้านขวาของพืน้ท่ีอุทยานในภาพ และมีบางส่วนเกิดขึน้บริเวณตอนล่างของแต่เกิด
ตามบริเวณถนนเหมือนกับตอนกลางของอุทยานฯ ไม่กระจุกตวักันอย่างหนาแน่นมาก และมี
บางสว่นเกิดใกล้หมูบ้่านวงัยาว 
 

สถานการณ์ไฟป่ารายเดือน 
 

ตาราง 3.2 สถติกิารเกิดไฟป่าจ าแนกรายเดือนปี พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ.2557 

ปี พ.ศ. 
จ านวนครัง้ท่ีเกิดไฟป่า/เดือน 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
2547 17 26 35 7 1 
2548 21 34 6 2 - 
2549 6 20 22 - - 
2550 18 33 22 2 - 
2551 4 24 42 - - 
2552 3 25 15 - 1 
2553 4 19 53 24 - 
2554 - 6 5 1 - 
2555 2 20 24 2 - 
2556 - 6 32 12 - 
2557 20 23 2 - - 

รวม 95 236 258 50 2 

ที่มา:ส านกับหิารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 11 (พิษณโุลก) 
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ภาพ 3.13 กราฟแสดงสถิตกิารเกิดไฟป่าจ าแนกรายเดือนปี พ.ศ. 2547 ถงึ 2557 

 
จากตารางแสดงจ านวนจดุเกิดไฟป่ารายเดือนตัง้แตปี่ พ .ศ.2547 – 2557 พบว่าไฟป่าจะ

เกิดในชว่งเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ของทกุปี โดยเดือนกมุภาพนัธ์ และเดือนมีนาคม เป็น
เดือนท่ีมีจ านวนครัง้การเกิดไฟป่ามากท่ีสุดและเกิดขึน้ทุกปี ส่วนในเดือนมกราคม เดือนเมษายน 
และเดือนพฤษภาคมจะมีไฟป่าเกิดขึน้บางปีเท่านัน้ ซึ่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมไม่มีไฟป่า
เกิดขึน้เลย เม่ือ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่าไฟป่าจะเกิดในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม จะเรียกวา่ “ฤดไูฟป่า” แตใ่นพืน้ของอทุยานแห่งชาติน า้หนาว และ
จงัหวดัเพชรบรูณ์ จะเกิดไฟป่าในเดือนเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านัน้ ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่
ก็จะเกิดในชว่งฤดไูฟป่าทัง้พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนและภาคตะวนัตก  

จากแผนท่ีแสดงจดุเกิดไฟป่ารายเดือน ปี พ.ศ.2547 -2557 (ภาพท่ี 3.14) เดือนมกราคม 
ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยู่ในตอนกลาง และบางส่วนเกิดใน
ตอนบนและตอนล่างของพืน้ท่ีอทุยานฯ เกิดขึน้มากและหนาแน่นทางด้านขวาของพืน้ท่ีอทุยานใน
ภาพ และเกิดใกล้กบัหมู่บ้านวงัยาว แตไ่ม่กระจกุตวัหนาแน่น เดือนกมุภาพนัธ์ และเดือนมีนาคม 
เป็นเดือนท่ีมีไฟป่าเกิดขึน้มากกว่าเดือนอ่ืนๆและเกิดขึน้ทกุปี ไฟป่าจะเกาะกลุ่มอย่างหนาแน่นอยู่
บริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 12 อยู่ในตอนกลางของพืน้ท่ีอทุยานฯ แบง่เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ 
คือทางด้านซ้ายและด้านขวาของพืน้ท่ีอทุยานในภาพ บริเวณช่วงเส้นทางท่ีท าการอทุยานฯจะเกิด
ไฟป่าน้อย และเกิดใกล้กบัหมูบ้่านวงัยาว และบ้านห้วยระหงส์อยา่งหนาแนน่ แตย่งัไมก่ระจายหา่ง 
ออกไปจากถนน
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ภาพ 3.14 แผนที่แสดงจุดเกิดไฟป่ารายเดือน ปี พ.ศ.2547-2557 
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3.2 วิธีการประเมินพืน้ที่เส่ียงต่อการเกดิไฟป่า 
 
 การประเมินพืน้ท่ีเส่ียงต่อการการเกิดไฟป่าครัง้นีไ้ม่ใช้วิธีการให้ค่าคะแนน แต่ใช้วิธีการ
พล็อตกราฟวิเคราะห์ผลตามระยะทางเป็นหลัก โดยวิเคราะห์ความเส่ียงตามระยะทางจ าก
ฐานข้อมลูต าแหนง่ไฟป่า มีรายละเอียดดงันี ้

1. เตรียมข้อมลูจดุเกิดไฟป่า โดยใช้ข้อมลูจดุเกิดไฟป่าของจงัหวดัเพชรบรูณ์ ตัง้แต ่ปี  
พ.ศ. 2547 -2557  
2. เตรียมข้อมลูปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมและความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า โดยแบง่เป็น  
4 กลุม่ปัจจยั ได้แก่  

1) ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ระยะทางความใกล้-ไกลจากหมูบ้่าน 
ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน และระยะทางความใกล้- ไกลจากแหลง่น า้   

2) ปัจจยัด้านปริมาณและคณุภาพของเชือ้เพลิง ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์
ท่ีดนิและชนิดป่า และคา่ดชันีความหลากหลายของพืชพรรณ (NDVI) 

3) ปัจจยัทางด้านลกัษณะภมูิประเทศ ประกอบด้วย สภาพภมูิประเทศ 
ความสงู(DEM) ความลาดชนั(Slope) และทิศทางความลาดเอียง(Aspect) 

4) ปัจจยัด้านสภาพภมูิอากาศ ประกอบด้วย ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายเดือน 
อณุหภมูิเฉล่ียรายเดือน คา่เฉล่ียความชืน้สมัพทัธ์รายเดือน และความเร็วลม 
3. พล็อตกราฟเพ่ือหาพืน้ท่ีเส่ียงและระดบัความเส่ียงในแตล่ะปัจจยั โดยคิดคา่ความเล่ียง

ตามระยะทางท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงโดยการนบัจดุต าแหน่งไฟป่าในแตช่่วงระยะทางเพ่ือก าหนดช่วง
ความเส่ียง 

4. วิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าด้วยวิธีการซ้อนทบัของพืน้ท่ีในแตล่ะระดบัความ
เส่ียงโดยจัดระดบัชัน้ความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า ต ่า ปานกลาง สูง ในทุกปัจจยั ด้วยโปรแกรม 
Arcgis และสร้างเป็นแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 
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วิธีการหาพืน้ท่ีเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.15 วิธีการหาพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

 
วิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlays) 

การซ้อนทบัข้อมลู เป็นการน าข้อมลูเฉพาะเร่ืองหลายๆชัน้ข้อมลู (Layers) มาซ้อนทบัเพ่ือ
ประมวลผลร่วมกนั เพ่ือหาค าตอบในสิ่งท่ีเหมือนหรือสิ่งท่ีแตกตา่งกนัในพืน้ท่ี 
 
 
 

วิเคราะห์หาความเส่ียงตามระยะทาง 

พืน้ท่ีเส่ียงสงู 7 ปัจจยั  พืน้ท่ีเส่ียงปานกลาง 7 ปัจจยั พืน้ท่ีเส่ียงต ่า 7 ปัจจยั 

ซ้อนทบัข้อมลู ซ้อนทบัข้อมลู ซ้อนทบัข้อมลู 

พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า  

ก าหนดชว่งความเส่ียง 

พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การ

เกิดไฟป่าสงู  

พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การ

เกิดไฟป่าปานกลาง  

พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การ

เกิดไฟป่าต ่า  
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3.3 ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 
 การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิดไฟป่านี ้จะศกึษาโดยมีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งต าแหนง่ของจดุเกิดไฟป่า สิ่งปกคลมุดิน ลกัษณะภมูิประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยแบง่
ออกเป็น 7 ปัจจยัท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ 
  1) ระยะทางความใกล้-ไกลจากหมูบ้่าน 

2) ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน 
3) ระยะทางความใกล้- ไกลจากแหลง่น า้ 

  4) การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและชนิดป่า 
5) คา่ดชันีความหลากหลายของพืชพรรณ  
6) ความลาดชนั 
7) ทิศทางความลาดเอียง 
 

ซึ่งแต่ละปัจจัยจะมีความส าคัญต่างกัน มีผลต่อต่อการเกิดและความรุนแรงของไฟป่า

ตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้วิธีการพล็อตกราฟวิเคราะห์ผลตามระยะทางเป็นหลกั โดยวิเคราะห์ความเส่ียง

ตามระยะทางจากฐานข้อมูลต าแหน่งไฟป่า โดยก าหนดให้สมัพนัธ์กับพิกดัไฟป่าท่ีเกิดขึน้ในอดีต  

แล้วแบ่งล าดบัความส าคญัออกเป็นช่วงๆ และน าข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดมาสร้างเป็นแผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียง

ตอ่การเกิดไฟป่า 
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3.3.1 เกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
การก าหนดล าดบัความส าคญัจะดจูากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่ามากท่ีสดุไปหา

น้อยท่ีสุด โดยดคู่าสถิติไฟป่าในอดีตจากการพล็อตกราฟแบ่งช่วงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพ่ือ
วิเคราะห์หาปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่ามากท่ีสดุ 
 
ตาราง 3.3 แสดงล าดับความส าคัญของปัจจัย 

ปัจจยัท่ีใช้ในการศกึษา ล าดบัความส าคญัของปัจจยั 

ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน ล าดบัท่ี 1 
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและชนิดป่า ล าดบัท่ี 2 
คา่ดชันีความหลากหลายของพืชพรรณ(NDVI) ล าดบัท่ี 2 
ความลาดชนั (Slope) ล าดบัท่ี 3 
ระยะทางความใกล้-ไกลจากหมูบ้่าน ล าดบัท่ี 4 
ทิศทางความลาดเอียง ล าดบัท่ี 4 
ระยะทางความใกล้-ไกลจากแหลง่น า้ ล าดบัท่ี 5 

 
ระยะทางความใกล้-ไกล หมายถึง ระยะทางในการเข้าถึงพืน้ท่ีป่า โดยดจูากระยะห่างจาก

หมู่บ้าน ถนน และแหล่งน า้ โดยการสร้างแนวกันชนขึน้มา เพ่ือแบ่งระยะห่างออกเป็นช่วงๆ และ

การแบ่งช่วงความเส่ียงของแต่ละปัจจยัจะแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยปัจจยัถนน หมู่บ้าน และแหล่งน า้ 

จะใช้วิธีการสร้างแนวกันชน (Buffer Analysis) แต่ปัจจัยอ่ืนๆจะใช้วิธีการจัดกลุ่มความเส่ียง 

(Reclass) ให้เป็น 3 ชว่ง แล้วจงึน ามาพล็อตกราฟหาความเส่ียงตามะยะทาง 
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3.3.3 ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน 

 ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน จะก าหนดจากถนนในเขตพืน้ท่ีอทุยานทกุเส้นทาง ถนน
จะอยู่ในรูปแบบของเส้น (Line) แล้วมีการสร้างแนวกนัชน โดยก าหนดช่วงความเส่ียงจากจ านวน
จดุเกิดไฟป่าและการพล็อตกราฟหาช่วงของความเส่ียง  จะพิจารณาเฉพาะถนนในพืน้ท่ีอทุยาน
แหง่ชาตนิ า้หนาว โดยผลจะออกมาในรูปแบบระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน เข้าสู้ พืน้ท่ีป่า เป็น
ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการเข้าไปจดุไฟป่า ซึง่เก่ียวพนัธ์กบัปัจจยัอนัเกิดจากมนษุย์ 
 

 
ภาพ 3.16 กราฟแสดงช่วงความเส่ียงตามระยะทางปัจจัยความใกล้-ไกลจากถนน 

 
จากกราฟแสดงชว่งความเส่ียงตามระยะทางปัจจยัความใกล้-ไกลจากถนน จะเห็นวา่มี

จ านวนจดุเกิดไฟป่าท่ีมีคา่ลดลงตามระยะทางท่ีหา่งออกไปจากถนน ย่ิงใกล้ถนนยิ่งมีไฟป่าเกิดขึน้
มาก เม่ือมีการแบง่ระดบัความเส่ียงเป็น 4 ระดบั จงึก าหนดดงัตาราง 3.5 
 
ตาราง 3.4  เกณฑ์การก าหนดพืน้ท่ีเส่ียงระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน 

ระยะหา่งจากถนน ระดบัความเส่ียง 

0 – 10 เมตร ไมมี่ความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 
10 – 500 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 

500 – 1,000 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง 
มากกวา่ 1,000 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่า 
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ตาราง 3.5 แสดงช่วงพืน้ท่ีตามความเส่ียงของระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน 

ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

ไมมี่ความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 2 0.21 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่า 799 81.95 

มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง 84 8.62 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 90 9.23 

 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน กับจุดเกิดไฟป่า 11 ปี

ย้อนหลงัและการพล็อตกราฟ โดยให้ระยะหา่งจากถนน 0 – 10 เมตร มีพืน้ท่ีร้อยละ 0.21 เป็นพืน้ท่ี

ถนน จึงเป็นพืน้ท่ีไม่มีความเส่ียง ระยะห่างจากถนน 10 – 500 เมตร เป็นพืน้ท่ีมีความเส่ียงสงู คิด

เป็นพืน้ท่ีร้อยละ 9.23 จากการพล็อตกราฟจะพบจ านวนจุดเกิดไฟป่าในช่วงระยะห่างนีม้ากท่ีสุด 

และมีความถ่ีของการเกิดไฟป่ามากท่ีสุด ซึ่งไฟป่าจะเกิดตลอดแนวของถนน ระยะห่างจากถนน 

500 – 1,000 เมตร เป็นพืน้ท่ีเส่ียงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.62 และระยะห่างจากถนนมากกว่า 

1,000 เมตร เป็นพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าต ่า คิดเป็นพืน้ท่ีร้อยละ 81.95 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีมีไฟป่า

เกิดขึน้น้อยมากหรืออาจไม่เกิดขึน้เลยในบางปี จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านระยะทางความใกล้ -ไกล

จากถนนใช้ได้กับการหาพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน า้หนาวครัง้ นี ้เพราะ

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของรูปแบบการกระจายตวัของจดุเกิดไฟป่ามากท่ีสดุ 
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ภาพ 3.17 แผนที่แสดงช่วงความเส่ียงตามปัจจัยความใกล้ – ไกลจากถนน 
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3.3.2 ระยะทางความใกล้-ไกลจากหมู่บ้าน 

ระยะทางความใกล้-ไกลจากหมู่บ้าน จะก าหนดต าแหน่งของหมู่บ้านจากการท าแนวเขต

ออกไปจากพืน้ท่ีอทุยาน 5 กิโลเมตร เน่ืองจากในเขตพืน้ท่ีของอทุยานมีเพียง 4 หมู่บ้าน เม่ือดจูาก

จดุพิกดัป่าแล้วจะเกิดไฟป่าหา่งไกลจากทัง้ 4 หมบู้านมาก จึงมีการใช้พิกดัจดุเกิดไฟป่าเป็นเกณฑ์

ในการท าแนวเขต ซึ่งจะได้ต าแหน่งของหมู่บ้านทัง้หมด 21 หมู่บ้าน แล้วจึงมีการท าแนวกันชน 

รอบเขตหมู่บ้านออกมาเพ่ือก าหนดพืน้ท่ีเส่ียง โดยการพล็อตกราฟแล้วใช้จ านวนจดุเกิดไฟป่าเป็น

เกณฑ์ก าหนดระดบัความเส่ียง ปัจจยัระยะทางความใกล้-ไกลจากหมู่บ้าน จะมีผลในด้านการเข้า

ไปยงัพืน้ท่ีป่าและการป้องกนัอนัตรายจากไฟป่าตอ่ท่ีอยูอ่าศยัและทรัพย์สินของตนเอง 

 

 
ภาพ 3.18 กราฟแสดงช่วงความเส่ียงตามระยะทางปัจจัยความใกล้-ไกลหมู่บ้าน 

 

จากกราฟแสดงช่วงความเส่ียงตามระยะทางปัจจยัความใกล้-ไกลจากหมู่บ้าน จะเห็นว่า

ระยะทางจากหมู่บ้านท่ี 0 - 200 ไม่พบจุดเกิดไฟป่า เน่ืองจากอาจจะเป็นพืน้ท่ีของหมู่บ้าน จึง

ก าหนดให้เป็นช่วงพืน้ท่ีท่ีไม่มีความเส่ียง ระยะทางท่ี  200 – 1,000 เมตร พบจ านวนจดุเกิดไฟป่า

มากท่ีสดุในการก าหนดช่วงความเส่ียงของระยะห่างจากหมู่บ้าน ซึ่งสงัเกตได้จากแผนท่ีจดุเกิดไฟ

ป่า พิกดัของไฟป่าจะไม่สมัพนัธ์กบัต าแหนง่ของหมูบ้่าน จงึก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีเส่ียงสงู ระยะทางท่ี 
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1,000 – 2,500 พบจ านวนจดุเกิดไฟป่าน้อยลงตามระยะทางท่ีห่างออกไป จึงก าหนดให้เป็นพืน้ท่ี

เส่ียงปานกลาง และระยะมากกวา่ 2,500 เมตร พบจ านวนจดุเกิดไฟป่าน้อยมาก จึงก าหนดให้เป็น

พืน้ท่ีเส่ียงต ่า 

 

ตาราง 3.6 การก าหนดช่วงความเส่ียงระยะทางความใกล้ – ไกลจากหมู่บ้าน 

ระยะหา่งจากหมูบ้่าน ความเส่ียง 

0 – 200 เมตร ไมมี่ความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 
200 – 1,000 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 

1,000 – 2,500 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง 
มากกวา่ 2,500 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่า 

 

ตาราง 3.7 แสดงช่วงพืน้ท่ีตามความเส่ียงของความใกล้ – ไกลจากหมู่บ้าน 

ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

ไมมี่ความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 3 0.32 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 60 6.34 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง 261 27.59 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่า 622 65.75 

 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านระยะทางความใกล้-ไกลจากหมู่บ้าน กบัจดุเกิดไฟป่า 11 ปี

ย้อนหลงัและการพล็อตกราฟ พบวา่ ระยะหา่งจากหมูบ้่าน 0 – 200 เมตร เป็นพืน้ท่ีไม่มีความเส่ียง 

เพราะไมพ่บจดุเกิดไฟป่าเลย เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีของหมู่บ้าน มีพืน้ท่ี 3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 0.32 ของพืน้ท่ีรอบหมูบ้่าน ระยะหา่งจากหมู่บ้าน 200 – 1,000 เมตร เป็นพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิด

ไฟป่าสงู มีพืน้ท่ี  60 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.34  ระยะห่างจากหมู่บ้าน 1,000 – 2,500 

เมตร เป็นพืน้ท่ีมีความเส่ียงปานกลาง มีพืน้ท่ี 261 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 27.59 ระยะห่าง

จากหมู่บ้าน มากกว่า 2,500 เมตร เป็นพืน้ท่ีมีความต ่า และเป็นพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของพืน้ท่ีอทุยาน มี

พืน้ท่ี 622 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของพืน้ท่ี แตเ่ม่ือพิจารในภาพรวมจากภาพ 3.14  

จะเห็นวา่มีเพียง 4 หมูบ้่านท่ีก าหนดระดบัความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าแนวคิดนีไ้ด้ เน่ืองจากจดุเกิด
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ไฟป่าจะเกิดตามแนวของถนนมากกว่า ในบางหมู่บ้านไม่พบจุดเกิดไฟป่าเลย จึงเป็นปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่าน้อย 
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ภาพ 3.19 แผนที่แสดงช่วงความเส่ียงตามปัจจัยความใกล้ – ไกลจากหมู่บ้าน 
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3.3.4 ระยะทางความใกล้- ไกลจากแหล่งน า้ 

ระยะทางความใกล้-ไกลจากแหล่งน า้ จะก าหนดจากเส้นทางน า้ในเขตพืน้ท่ีอุทยานทุก

สายคล้ายกับถนนแล้วมีการสร้างแนวกันชน โดยก าหนดช่วงความเส่ียงจากจ านวนจุดเกิดไฟป่า

และการพล็อตกราฟ ปัจจยัระยะทางความใกล้-ไกลจากแหล่งน า้จะมีผลในด้านความคณุภาพของ

เชือ้เพลิงในเชิงความชืน้ 

 

 
 

ภาพ 3.20 กราฟแสดงช่วงความเส่ียงตามระยะทางปัจจัยความใกล้-ไกลจากแหล่งน า้ 

 

จากกราฟแสดงชว่งความเส่ียงตามระยะทางปัจจยัความใกล้-ไกลจากแหลง่น า้ จะเห็นวา่ 

ระยะห่าจากแหล่งน า้โดยคิดตามระยะทางจากแหล่งน า้แล้วนบัจ านวนจุดเกิดไฟป่า พบว่ามีไม่มี

ความไม่แน่นอนซึ่งสงัเกตได้จากแผนท่ีจุดเกิดไฟป่า พิกัดของไฟป่าจะไม่สมัพนัธ์กับระยะทางท่ี

ลดลงหรืเพิ่มขึน้จากแหลง่น า้ จงึใช้เส้นแนวโน้มในกราฟเป็นเกณฑ์ในการแบง่ชว่งความเส่ียง  
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ตาราง 3.8  ระยะทางความใกล้-ไกลจากแหล่งน า้ 

ระยะหา่งจากแหลง่น า้ ระดบัความเส่ียง 

0 – 10 เมตร ไมมี่ความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 
10 – 500 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 

500 – 1,000 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง 
มากกวา่ 1,000 เมตร มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 

 

ตาราง 3.9 แสดงช่วงพืน้ท่ีตามความเส่ียงของระยะทางความใกล้-ไกลจากแหล่งน า้ 

ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

ไมมี่ความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 6 0.62 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่า 459 47.08 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง 282 28.92 
มีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 228 23.38 

 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านระยะทางความใกล้-ไกลจากแหล่งน า้ กบัจดุเกิดไฟป่า 11 ปี

ย้อนหลงัและการพล็อตกราฟ พบว่า ระยะห่างจากแหล่งน า้ 0 – 10 เมตร เป็นพืน้ท่ีแหล่งน า้ จะ

เป็นพืน้ท่ีท่ีไม่มีความเส่ียง มีพืน้ท่ี 6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.62 ระยะห่างจากแหล่งน า้ 

10 – 500 เมตร พบจ านวนจุดเกิดไฟป่ามากท่ีสุด มีพืน้ท่ี 228 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

23.38 ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยวิธีการพล็อตกราฟใช้ไม่ได้กับปัจจยันีเ้น่ืองจากมีถนนตดัผ่านล าน า้ 

แล้วไฟป่าเกิดขึน้ในแนวของถนน จึงพบจ านวนจุดเกิดไฟป่าจ านวนมากในช่วงนี ้ ซึ่งไม่ตรงกับ

ความสมัพนัธ์ในด้านความชืน้ของเชือ้เพลิง ในงานวิจยัของ เทียนชยั ตระกลูอดุมศรี (2550) กล่าว

วา่ ย่ิงระยะทางไกลออกไปจากแหลง่น า้เชือ้เพลิงจะแห้งและตดิไฟง่ายกวา่ระยะทางท่ีใกล้แหล่งน า้

เชือ้เพลิงจะมีความชืน้มากกว่าและติดไฟได้ยากกว่า จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านระยะทางความใกล้-

ไกลจากแหลง่น า้ ไมมี่อิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่าในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 
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ภาพ 3.21 แผนที่แสดงช่วงความเส่ียงตามปัจจัยความใกล้ – ไกลแหล่งน า้ 
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3.3.5 การใช้ประโยชน์ที่ดินและชนิดป่า 

ตาราง 3.10 แสดงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

การใช้ท่ีดนิ พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีป่าไม้ 943.6 96.78 
ท่ีอยู่อาศยั สิ่งปลกูสร้าง 9.08 0.93 

พืน้ท่ีเกษตรกรรม 11.27 1.15 
พืน้ท่ีเบด็เตล็ด 10.05 1.03 

 

ตาราง 3.11 แสดงช่วงความเส่ียงของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

มีความเส่ียงน้อยหรือไมพ่บความเส่ียง 19.13 1.96 
มีความเส่ียงปานกลาง 11.27 1.15 
มีความเส่ียงสงู 943.6 96.78 

 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิและชนิดป่า ใช้ข้อมลูปี พ.ศ.2550 สว่นใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และ

ป่าดิบชืน้ โดยต้นไม้เกือบทัง้หมดในป่าเบญจพรรณจะผลัดใบในฤดแูล้งโดยเฉพาะตัง้แต่ปลาย

เดือนมกราคมถึงเมษายน จึงมีผลตอ่ปริมาณของเชือ้เพลิง ส่วนป่าดิบชืน้จะพบในบริเวณพืน้ท่ีต ่า

กวา่ จากตารางการใช้ท่ีดนิ (ตารางท่ี 3.11) พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าผลดัใบและป่าดิบ มีพืน้ท่ีรวมกนั

ประมาณ 950 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพืน้ท่ีทัง้หมดของอุทยานมี 975 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 97% 

ของพืน้ท่ีทัง้หมด โดยมีป่าผลดัใบคิดเป็น 54% และเม่ือดจูากจุดพิกดัไฟป่าจะเกิดบริเวณป่าผลดั

ใบค่อนข้างมากกว่าการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืน เน่ืองจากป่าผลดัใบมีปริมาณเชือ้เพลิงค่อนข้างมาก 

หากไม่มีการก าจดัปริมาณเชือ้เพลิงก็จะสะสมมากขึน้ทุกปี จึงง่ายแก่การติดไฟและการลุกลาม

ของไฟ โดยป่าผลัดใบจะผลดัใบในฤดแูล้งโดยเฉพาะตัง้แต่ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่ง

สมัพันธ์กับสถิติไฟป่าของอุทยานแห่งชาติน า้หนาวท่ีจะมีไฟป่าเกิดขึน้ในช่วงเดือนมกราคม ถึง

เดือนพฤษภาคม ปัจจยัการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและชนิดป่าจงึเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่า 
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ภาพ 3.22 แผนที่แสดงการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2550 
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3.3.6 ค่าดัชนีความหลากหลายของพืชพรรณ (NDVI) 
ดชันีพืชพรรณ เป็นการแสดงค่าความหนาแน่นของพืชพรรณในพืน้ท่ีโดยบริเวณท่ีพืช

พรรณมีความหนาแน่นสูงจะมีสีเขียวเข้ม และบริเวณท่ีพืชพรรณมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะมี
ระดบัสีท่ีจางลงมาถึงสีแดงท่ีมีความหนาแน่นน้อย ซึ่งบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของพืชพรรณสูง
จดัเป็นบริเวณท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู ไฟสามารถลกุลามและเผาไหม้ได้รวดเร็ว 

การหาดชันีพืชพรรณด้วยวิธีการ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
NDVI เป็นการท าสดัส่วนระหว่างช่วงคล่ืน 2 ช่วงคล่ืนท่ีปรับให้มีลกัษณะเป็นการกระจายปกติ คือ 
น าช่วงคล่ืนอินฟาเรดใกล้มาลบด้วยช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง แล้วหารด้วยผลบวกของช่วงคล่ืน
อินฟาเรดใกล้ และชว่งคล่ืนท่ีตามองเห็นสีแดง ดงัสตูรตอ่ไปนี ้

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED) 
โดย  NDVI = ดชันีพืชพรรณ 

               NIR = ชว่งคล่ืนอินฟาเรดใกล้ 
                         RED = ชว่งคล่ืนตามองเห็นสีแดง 
 
ตาราง 3.12 จ านวนพืน้ที่ในแต่ละช่วงความหนาแน่น 

คา่ดชันีพืชพรรณ พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) ร้อยละ 

-0.119 – 0.035 1 0.10 
0.036 – 0.193 1 0.10 
0.194 – 0.251 7 0.72 
0.252 – 0.294 57 5.85 
0.295 – 0.329 277 28.21 
0.330 – 0.361 558 57.23 
0.362 – 0.398 75 7.69 
0.399 – 0.560 1 0.10 
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ภาพ 3.23 กราฟแสดงช่วงความเส่ียงปัจจัยดัชนีพืชพรรณ 

 

ตาราง 3.13 แสดงพืน้ที่ตามช่วงความถี่ของดัชนีพืชพรรณ 

คา่ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

มีความเส่ียงต ่าหรือไมพ่บความเส่ียง 1.03 0.11 
มีความเส่ียงปานกลาง 433.7 44.48 
มีความเส่ียงสงู 540.6 55.45 

 

 คา่ดชันีความหลากหลายของพืชพรรณจะมีอิทธิพลในด้านปริมาณของเชือ้เพลิง และการ
ลกุลามของไฟ โดยพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของพืชพรรณสูงจะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิด
ไฟป่าสงู คือมีพืน้ท่ี 540.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีคา่ดชันีพืชพรรณอยู่ท่ี  0.330 –
0.560 พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลาง มีพืน้ท่ี 433.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.48 
มีคา่ดชันีพืชพรรณอยู่ท่ี 0.252 – 0.329 และพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่าหรือไม่พบความเส่ียง มี
พืน้ท่ี 1.03 คิดเป็นร้อยละ 0.11 มีคา่ดชันีพืชพรรณอยู่ท่ี  -0.119 – 0.251 ซึ่งในช่วงคา่ดชันีพืช
พรรณนีส้ว่นใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่และท่ีหินโผล่ 
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ภาพ 3.24 แผนที่ดัชนีพืชพรรณ 
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3.4.6 ความลาดชัน (Slope) 

ความลาดชนัมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ทิศทางและอตัราการลกุลามของไฟ ไฟท่ีลกุลามขึน้ไป
ตามลาดเขาจะมีอัตราการลุกลามรวดเร็วและมีความรุนแรงกว่าไฟบนท่ีราบเป็นอย่างมาก ยิ่ง
ความลาดชนัมากอตัราการลกุลามของไฟมากตามไปด้วย เน่ืองจากมีการพาความร้อนผ่านอากาศ
ขึน้ไปทาให้เชือ้เพลิงด้านบนแห้งไว้ก่อนแล้วจึงติดไฟได้รวดเร็ว และแนวของเปลวไฟก็อยู่ ใกล้
เชือ้เพลิงท่ีอยู่ข้างหน้ามากกว่า(ดร.สชุาติ โภชฌงค์ , 2553) จากการศกึษาของ ศิริ (2532) พบว่า 
ท่ีความลาดชนั 15-17 % ถ้าความลาดชนัเพิ่มขึน้ทกุๆ 10 % อตัราการลกุลามของไฟจะเพิ่มขึน้อีก 
1 เทา่ตวัของอตัราการลกุลามท่ีความลาดชนั 15-17 % ไฟท่ีไหม้ขึน้ไปตามลาดเขาจะมีรูปร่างและ
พฤตกิรรมคล้ายกบัไฟท่ีไหม้ไปตามอิทธิพลของลม  

โดยจะสงัเกตได้วา่ความลาดชนัมีผลตอ่บริเวณท่ีเกิดไฟป่า เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัพิกดั
จดุเกิดไฟป่าแล้ว จะพบวา่บริเวณความลาดชนัต ่าจะมีไฟป่าเกิดขึน้มากกว่าบริเวณท่ีความลาดชนั
สงู เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการเข้าถึงได้ง่ายจากกิจกรรมของมนษุย์ 
 
 

 
 

ภาพ 3.25 การวิเคราะห์ความเส่ียงตามระยะทางปัจจัยความลาดชัน 
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ตาราง 3.14 แสดงช่วงความเส่ียงตามปัจจัยความลาดชัน 

ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

มีความเส่ียงน้อยหรือไมพ่บความเส่ียง 11.48 1.18 
มีความเส่ียงปานกลาง 169.9 17.43 
มีความเส่ียงสงู 793.6 81.39 
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ภาพ 3.26 แผนที่ความลาดชัน 
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3.4.7 ทศิทางความลาดเอียง(Aspect) 

ปัจจยัทางด้านทิศทางความลาดเอียงจะจ าแนกแล้วแบ่งประเภทตามทิศทางการวางตวั
ของแนวภูเขา โดยทิศทางความลาดเอียงได้มาจากการแปลงข้อมูล DEM มาสร้างเป็นแผนท่ี ซึ่ง
สมัพนัธ์กับการรับแสงอาทิตย์ โดยจะมีผลในด้านการเกิดการลุกลามของไฟ โดยแบง่เป็น 3 กลุ่ม
ความเส่ียงท่ีได้จากการเทียบพิกดัไฟป่า 
 

ตาราง 3.15 พืน้ที่ทศิทางความลาดเอียง 

ทิศด้านลาด พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

พืน้ท่ีราบ 97 9.95 
ทิศเหนือ 115 11.79 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 117 12.00 
ทิศตะวนัออก 115 11.79 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 107 10.97 
ทิศใต้ 114 11.69 
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 111 11.38 
ทิศตะวนัตก 107 10.97 
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 91 9.33 
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ภาพ 3.27 กราฟแสดงช่วงความเส่ียงปัจจัยทศิทางความลาดเอียง 

 

ตารางท่ี 3.16 แสดงพืน้ท่ีตามชว่งความเส่ียงของทิศทางความลาดเอียง 

ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

มีความเส่ียงน้อย 295 30.25 
มีความเส่ียงปานกลาง 341 34.96 
มีความเส่ียงสงู 338 34.66 

 

 โดยการแบง่พืน้ท่ีศกึษาตามทิศทางความลาดเอียงออกเป็น 3 ช่วง เน่ืองจากพิจารณาจาก
สถิตไิฟป่าย้อนหลงั 11 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ.2547 – 2557  ซึ่งพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงูมีพืน้ท่ี  338 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.66 พืน้ท่ีเส่ียงปานกลางมีพืน้ท่ี 341 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
34.96 และพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่ามีพืน้ท่ี 295 ตารางกิโลเมตร คดิเป็นร้อยละ 30.25 
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ภาพ 3.28 แผนที่แสดงทศิทางความลาดเอียง 
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3.4 วิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

 จากการน าแผนท่ีทัง้ 7 ชนิดมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กบัสถิตไิฟป่าย้อนหลงั 11 ปี ด้วย
วิธีการก าหนดพืน้ท่ีเส่ียงจากจดุเกิดไฟป่าจนได้แผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าออกมา 4 ระดบั 
คือ พืน้ท่ีไมมี่ความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า  พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าต ่า พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟ
ป่าปานกลาง และพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู 
 

ตาราง 3.17 แสดงพืน้ที่เส่ียงและระดับความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

คา่ความเส่ียง พืน้ท่ี (ตารางกิโลเมตร) พืน้ท่ี (ร้อยละ) 

ไมมี่ความเส่ียง 921.17 94.48 
มีความเส่ียงต ่า 0.80 0.08 

มีความเส่ียงปานกลาง 5.52 0.57 
มีความเส่ียงสงู 47.51 4.87 

 

จากการวิเคราะห์จากแผนท่ีพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า จากภาพท่ี  3.21  และ ภาพท่ี 
3.22 พบว่าบริเวณพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าสงูมีพืน้ท่ี 47.51 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
4.87 ซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้บริเวณถนน  มีความลาดชนัปานกลาง  ซึ่งมีการกระจายตวัของจุด
เกิดไฟป่ามากท่ีสดุ พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าปานกลางมีพืน้ท่ี 5.52 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ  0.57 สว่นใหญ่จะอยูใ่กล้กบัพืน้ท่ีความเส่ียงสงู แตมี่พืน้ท่ีน้อยกว่า จะอยู่ในพืน้ท่ีความลาดชนั
ปานกลางถึงคอ่นข้างมาก พืน้ท่ีมีความเส่ียงต ่า มีพืน้ท่ี 0.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 
จะอยู่ในพืน้ท่ีความลาดชนัค่อนข้างสูง และพืน้ท่ีไม่มีความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า มีพืน้ท่ี 921.17 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 94.48 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของอทุยาน เป็นพืน้ท่ีห่างออกไปจาก
ถนน และมีความลาดชนัต ่าถึงความลาดชนัสงู  
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ภาพ 3.29 แผนที่แสดงพืน้ที่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 
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ภาพ 3.30 แผนที่แสดงพืน้ที่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่ากับจุดเกิดไฟป่า 
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3.5 วิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่า 

 

 
 

ภาพ 3.31 กราฟแสดงสถิตกิารเกิดไฟป่าจ าแนกเป็นรายเดือนปี พ.ศ. 2547-2557 

 

จากตารางแสดงจ านวนจดุเกิดไฟป่ารายเดือนตัง้แตปี่ พ .ศ.2547 – 2557 (ตารางท่ี 3.1)
พบว่าไฟป่าจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยเดือนกุมภาพันธ์ และ
เดือนมีนาคม เป็นเดือนท่ีมีจ านวนครัง้การเกิดไฟป่ามากท่ีสุดและเกิดขึน้ทุกปี ส่วนในเดือน
มกราคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมจะมีไฟป่าเกิดขึน้บางปีเท่านัน้ จึงมีการน าปัจจัย
ทางด้านสภาพถมูิอากาศมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตขุองการเกิดไฟป่าในแตล่ะเดือนท่ีแตกต่างกัน 
ปัจจยัท่ีใช้วิเคราะห์ได้แก่ อณุหภูมิ  คา่ความชืน้สมัพทัธ์ ปริมาณน า้ฝน และทิศทางและความเร็ว
ลม 
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3.4.1 ความชืน้สัมพัทธ์ 

โดยทั่วไปแล้วความชืน้สัมพัทธ์จะมีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคตรงกับความชืน้ของ
เชือ้เพลิง ถ้าความชืน้สัมพัทธ์สูง ความชืน้ของเชือ้เพลิงก็จะสูงตามไปด้วย จึงติดไฟยาก การ
ลกุลามไปได้ช้า และมีความรุนแรงน้อย แต่ถ้าความชืน้สมัพทัธ์ต ่า ความชืน้ของเชือ้เพลิงก็จะต ่า
ตามไปด้วย ทาให้เชือ้เพลิงนัน้ติดไฟง่าย การลุกลามรวดเร็ว และมีความรุนแรงมาก ศิริ และ สา
นิตย์ (2535) พบว่าความชืน้สัมพัทธ์ของอากาศมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความชืน้ของ
เชือ้เพลิงในป่าเต็งรัง จงัหวดัเชียงใหม่ถึงร้อยละ 54.31 ในขณะท่ี ศภุรัตน์ (2535) พบว่าความชืน้
สัมพัทธ์ของอากาศมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความชืน้ของเชือ้เพลิงในป่าเต็งรัง จังหวัด
สกลนครถึงร้อยละ 89.00 ศิริ (2534) พบว่าในทุ่งหญ้าเชือ้เพลิงส่วนใหญ่เป็นเชือ้เพลิงเบา 
ความชืน้สัมพัทธ์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรงของไฟมากท่ีสุด คือมีอิทธิพลถึงร้อยละ 
82.98 

Heikkila et.al. (1993) ก าหนดกฎมือขวา ในเร่ืองความชืน้สมัพทัธ์นีว้า่ 

1) เม่ืออณุหภูมิลดลงทกุๆ 20 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์จะเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าตวั 
เม่ืออณุหภมูิเพิ่มขึน้ทกุๆ 20 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์จะลดลงคร่ึงหนึง่ 

2) ท่ีระดบัความชืน้สมัพทัธ์ ประมาณ 30 % ถือเป็นจดุอนัตรายของไฟป่า 
3) ถ้าระดบัความชืน้สมัพทัธ์สงูกวา่ 30 % จะควบคมุไฟได้ไม่ยากนกั แตถ้่าระดบัความชืน้

สมัพทัธ์ต ่ากวา่ 30 % จะควบคมุไฟได้คอ่นข้างยาก 
4) ความชืน้สมัพทัธ์ผนัแปรไปตามช่วงเวลาของวนั ความชืน้สมัพทัธ์จะสงูสุดในช่วงเช้า

มืด และต ่าสดุในชว่งบา่ย 
 จากกราฟแสดงค่าเฉล่ียความชืน้สมัพัทธ์รายเดือน สถานีอุตุนิยมวิทยาหล่มสกั ปี พ.ศ. 
2547-2557 เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม จะเห็นได้ว่าความชืน้สมัพทัธ์ในเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม จะมีค่าความชืน้สัมพัทธ์ท่ีต ่าท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์ร่วมกับสถิติไฟป่าราย เดือนจะมี
ความสัมพันธ์กัน เพราะไฟป่าจะเกิดมากท่ีสุดในช่วงเดือนมกราคม และมากขึน้อีกในเดือน
กมุภาพนัธ์และมีนาคม และน้อยลงในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีความสมัพนัธ์กัน
จงึสรุปได้วา่ความชืน้สมัพทัธ์มีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่า 
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ภาพ 3.32 กราฟแสดงค่าเฉล่ียความชืน้สัมพัทธ์รายเดือนปี พ.ศ. 2547-2557 

 

3.4.2 อุณหภูมิ 

อณุหภมูิมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ความชืน้ของเชือ้เพลิง อณุหภมูิยิ่งสงู เชือ้เพลิงยิ่งแห้งและยิ่ง
ติดไฟง่าย การศึกษาท่ีป่าเต็งรัง จังหวัดสกลนคร พบว่า อุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ความชืน้ของเชือ้เพลิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (ศภุรัตน์, 2535) และจากการศกึษาของชนะชยั 
(2538) พบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความรุนแรงของไฟในป่าเต็งรัง จงัหวดัเชียงใหม่มาก
ท่ีสดุ นอกจากนัน้อณุหภูมิยงัมีความสมัพนัธ์เป็นปฏิภาคผกผนักบัความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศอีก
ด้วย 

จากกราฟแสดงอณุหภูมิเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม สถานีอตุนุิยมวิทยาหล่มสกั ปี 
พ.ศ. 2547-2557 เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม (ภาพท่ี 3.15) จะเห็นว่าอณุหภูมิจะต ่าสดุใน
เดือนมกราคม และสงูสดุในเดือนเมษายน จะสอดคล้องกนัในทกุๆปี เม่ือน าสถิติไฟป่ามาวิเคราะห์
ร่วมกนัจะพบวา่คอ่นข้างมีความสมัพนัธ์กนั จงึเป็นได้วา่อณุหภมูิมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่า 
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ภาพ 3.33 กราฟแสดงอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือนปี พ.ศ. 2547-2557 (องศาเซลเซียส) 

 

3.4.3 ความเร็วลม 

ลม เป็นตวัช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ไฟป่า เป็นตัวการท าให้เชือ้เพลิงแห้งอย่าง
รวดเร็ว พดัลกูไฟไปตกหน้าแนวไฟเดิม เกิดเป็นไฟป่าขึน้ใหม่ และเป็นตวัก าหนดและเปล่ียนแปลง
ทิศทางและอตัราการลกุลามของไฟไปตามทิศทางและความเร็วของลม และลมเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมความรุนแรงของไฟ โดยทัว่ไปไฟจะไหม้ขึน้เขาในเวลากลางวนั และไหม้ลง
เขาในเวลากลางคืน ตามทิศทางการพดัของลม ในกรณีท่ีเกิดไฟไหม้ขึน้เขาในเวลากลางคืน จะ
พบว่าอตัราการลุกลามช้ากว่าไฟไหม้ขึน้เขาในเวลากลางวนัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากไฟต้องไหม้ทวน
ทิศทางลม ในทางตรงกนัข้าม ไฟท่ีไหม้ลงเขาในเวลากลางคืน จะมีอตัราการลุกลามรวดเร็วกว่าไฟ
ไหม้ลงเขาในเวลากลางวนัมาก แตส่ าหรับไฟผิวดินในป่าท่ีมีต้นไม้คอ่นข้างแน่นทึบ ลมบนแทบจะ
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าเลย ทัง้นีเ้น่ืองจากเม่ือลมพัดผ่านเข้าไปในป่า จะถูกต้นไม้
ปะทะเอาไว้ท าให้ ความเร็วของลมท่ีพดัผ่านป่าท่ีระดบัใกล้ผิวดินลดลงมาก และมีค่าค่อนข้าง
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ความเร็วลมจะมีคา่สงูสดุในชว่งกลางวนั และลดลงในเวลาเย็น ส าหรับพืน้ท่ีท่ีเป็นลาดเขา 
ลมจะพดัขึน้เขาในเวลากลางวนั และพดัลงเขาในเวลากลางคืน เม่ือความเร็วลมเพิ่มขึน้เป็นสอง
เท่า อตัราการลุกลามของไฟตามทิศทางลมจะเพิ่มขึน้มากกว่าสองเท่าเสมอ และลมท่ีพดัขึน้ไป
ตามร่องเขา จะมีก าลังและความเร็วสูงกว่าลมท่ีพัดขึน้ไปตามลาดเขาปกติมาก ทัง้นีเ้ป็นผล
เน่ืองมาจากปรากฏการณ์ ปล่องควนัไฟ (Chimney Effect) (ศนูย์วิจยัและจดัการคณุภาพอากาศ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2554) 

 จากกราฟแสดงความเร็วลมเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม (ภาพท่ี 3.26) จะเห็นว่า
ความเร็วลมในเดือนมกราคมจะมีก าลงัลมต ่าท่ีสดุ และสงูขึน้ในเดือนถดัไป จนมีมากท่ีสดุในเดือน 
พฤษภาคมจะสอดคล้องกนัในทกุๆปี แตถ้่ามองในภาพรวมของรายเดือน ความเร็วลมจะมีความไม่
แนน่อน อาจจะเป็นไปได้วา่ความเร็วลมมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่าในบางชว่งเวลา 
 

 
 

ภาพ 3.34 กราฟแสดงความเร็วลมเฉล่ียรายเดือนปี พ.ศ. 2547-2557 
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จากศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554) กล่าวว่า 
ปฏิกิริยาร่วมของปัจจยัด้านลกัษณะอากาศ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพฤติกรรมของไฟป่าเป็น
ผลลพัธ์จากปฏิกิริยาร่วมของปัจจยัลกัษณะอากาศหลายๆ ปัจจยัรวมกนั จงึท าให้สรุปได้วา่ 

(1) ไฟป่าจะมีอนัตรายมากท่ีสดุในช่วงเวลากลางวนั ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. 
เพราะเป็นชว่งท่ีความเร็วลมสงู ความชืน้สมัพทัธ์ต ่า และอณุหภมูิสงู 

(2) ไฟป่าจะมีอนัตรายน้อยท่ีสดุในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 02.00 น. ถึง 06.00 น. 
เพราะเป็นชว่งท่ีความเร็วลมต ่า ความชืน้สมัพทัธ์สงู และอณุหภมูิต ่า  

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่าในพืน้ท่ี
อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 
 
3.5 สรุปผลการประเมินพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

 ไฟป่าจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547-2557 มีไฟป่า
เกิดขึน้ 646 ครัง้ โดยในปี พ.ศ.2553 เป็นปีท่ีมีไฟป่าเกิดขึน้มากท่ีสดุ และโดยเฉล่ียแล้วเดือนท่ีมีไฟ
ป่าเกิดขึน้บอ่ยท่ีสดุคือ เดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคมของทกุปี โดยบริเวณท่ีเกิดไฟป่าบอ่ยครัง้และ
พบการกระจายตวัของจดุเกิดไฟป่ามากท่ีสดุจะอยูบ่ริเวณริมถนนทัง้สองข้าง จะพบมากในเส้นทาง
หลวงหมายเลข 12 (หล่มสกั – ชมุแพ) อยู่นอกบริเวณหมู่บ้าน มีความลาดชนัปานกลางประมาณ
ท่ีร้อยละ 10-30  % จะพบว่ามีความเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าสูง เน่ืองจากเข้าถึงได้ง่ายจากการ
ด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ เข้าถึงป่าจากถนนได้ง่าย และจากการก าหนดปัจจยัดชันีพืชพรรณจะ
ท าให้ทราบความหนาแน่นของพืชพรรณในแตล่ะช่วง และทิศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่ามาก
ท่ีสุดมีทัง้หมด 3 ทิศ คือ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ และทิศใต้ ซึ่งปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่ามากท่ีสดุคือ ปัจจยัความใกล้ – ไกล จากถนน ยิ่งใกล้ถนนยิ่งมีความเส่ียง
มาก และความเส่ียงจะลดลงตามระยะห่างออกไป ซึ่งปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่าใน
อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว หรือมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อย คือ ปัจจยัความใกล้ – ไกล จากหมู่บ้าน และ
แหล่งน า้ จากการน าพิกดัไฟป่ามาวิเคราะห์พบว่าทัง้สองปัจจยันีไ้ม่มีความสมัพนัธ์กบัพิกัดไฟป่า
ในอดีต 
 
 
 



บทที่ 4 
การประเมินผลกระทบจากไฟป่าต่อการท่องเที่ยว 

 
 ไฟป่าในเขตอทุยานแห่งชาติน า้หนาวจะเกิดขึน้ทกุๆปี และไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลง อีกทัง้
อทุยานแห่งชาติน า้หนาวยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
จากการวิเคราะห์สถิติไฟป่าย้อนหลงั 11 ปี สามารถน ามาใช้หาพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าได้ แต่
เรายงัไม่ทราบข้อมูลความรุนแรงของไฟป่าในแตล่ะครัง้ได้อย่างชดัเจน แต่จากการให้ข้อมูลของ
เจ้าหน้าท่ีสถานีควบคมุไฟป่าจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไฟป่าจะมีความรุนแรงและมีการลุกลามน้อยกว่า
บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
 
4.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว 

4.1.1 ปัจจัยภายใน 
1.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resources) เป็นสิ่งดึงดดูใจให้ผู้คนเดินทางมา

เยือนท้องถ่ินนัน้ๆ มีทัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ และงานประเพณีตา่งๆ 
1.2 ความปลอดภัย (Security) โดยนกัท่องเท่ียวจะค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินเป็นประการส าคญั  มาตรการรักษาความปลอดภยัจงึต้องมีประสิทธิภาพ 
1.3 โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructures) โดยปกติแล้วรัฐจะเป็นผู้ ลงทุน เช่น ถนน 

สนามบนิ สถานีรถไฟ ไฟฟ้า ระบบการส่ือสาร ฯลฯ 
1.4 สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) เชน่ การคมนาคม พิธีการเข้า-ออกเมือง ฯลฯ 
1.5 สินค้าของท่ีระลึก (Souvenirs)  ต้องมีการควบคุมคุณภาพ  ก าหนดราคา  การ

สง่เสริมการใช้วสัดพืุน้บ้าน  การออกแบบสินค้าให้มีเอกลกัษณ์  รวมทัง้การบรรจหีุบหอ่ท่ีสวยงาม 
1.6 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (Advertising and Public Relation) เป็นปัจจยั

ส าคญัต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท าให้แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกัและสนใจของ
นกัทอ่งเท่ียว 

  1.7 ภาพลักษณ์ (Image) เป็นตัวก าหนดกลุ่มนักท่องเท่ียว เช่น หากประเทศใดมี
ภาพลกัษณ์วา่ เป็นดนิแดนแหง่ความฝันของผู้ชาย  นกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจก็จะเป็นกลุม่ชายรักสนกุ 
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4.1.2 ปัจจัยภายนอก  
        2.1  สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก  การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสภาพ

ความมัน่คงทางการเมือง จะเป็นตวักระตุ้นกระแสการเดนิทางให้ขยายตวัอยา่งกว้างขวาง 
       2.2  ความนิยมในการท่องเท่ียว  ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีองค์ประกอบหลาย

ประการท่ีชว่ยให้รายได้ของครอบครัวสงูขึน้ ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการท่องเท่ียวลดต ่าลง  ท าให้ผู้ ท่ี
รักการเดนิทางทอ่งเท่ียวสามารถจดัการรายได้เพ่ือการท่องเท่ียวได้ดีขึน้ 

        2.3  การขยายเส้นทางคมนาคม  การคมนาคมขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การ
เดนิทางทอ่งเท่ียวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และประหยดั 

        2.4  การแลกเปล่ียนนโยบายทางการเมือง  ซึ่งเป็นผลให้เกิดการแข่งขัน ทัง้ด้าน
การตลาดและการวางแผนพฒันาการทอ่งเท่ียว (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2544) 

 
ในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติน า้หนาวมีปัจจัยท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวในหลายๆ ด้าน  ทัง้

ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวในด้านธรรมชาติ ทศันียภาพท่ีสวยงาม และภูมิอากาศ ท่ีมีความหนาวเย็น
ตลอดทัง้ปี เส้นทางคมนาคมท่ีมีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 12 หล่มสกั-ชมุ
แพ ท่ีตดัผา่นกลางพืน้ท่ีของอทุยานซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งท่ีสามารถเดินทางไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียว
เหนือของไทยในหลายจงัหวดัได้ จึงเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัสายหนึ่งท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจให้
นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวและชมความสวยงามในเขตอทุยาน  ซึ่งนกัท่องเท่ียวจะนิยมมาเท่ียว
ในอทุยานฯมากท่ีสดุในช่วงไฮซีซัน่ คือเดือนตลุาคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ ซึ่งจะเร่ิมมีอากาศท่ีหนาว
เย็น แต่ในเดือนอ่ืนๆก็มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวแต่มีจ านวนน้อยลงคือ ช่วงโลว์ซีซั่น 
เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมตอ่การท่องเท่ียวและการเดินทาง ทัง้อากาศท่ี ร้อนขึน้และช่วง
ฤดฝูน จะอนัตรายตอ่การเดนิทางท่ีอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นเทือกเขาสงู  

         
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากไฟป่า ได้ใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างสองชุด ชุดท่ี 1 
ส าหรับประชาชนทัว่ไป จ านวน 90 ตวัอยา่ง โดยจะใช้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้บริเวณพืน้ท่ีอทุยาน
แห่งชาติน า้หนาว คือหมู่บ้านวังยาว และหมู่บ้านห้วยระหงส์ ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ และแบบสอบถามชดุท่ี 2 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานในอทุยานแห่งชาติน า้หนาว 
จ านวน 10 ตวัอยา่ง 
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1) เพศ   
เพศของผู้ ท่ีให้สมัภาษณ์พบว่าร้อยละ 74 เป็นเพศชาย และร้อยละ 26 เป็นเพศหญิง โดย

สาเหตท่ีุผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายเน่ืองจากส่วนใหญ่คิดว่าการท าแบบสอบถาม
เร่ืองไฟป่าผู้ชายน่าจะมีความรู้มากกว่า เพราะมีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าและเห็นไฟป่าอยู่
บอ่ยครัง้ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัไฟป่ามากกวา่  
 
ตาราง 4.1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 74 74 
หญิง 26 26 

รวม 100 100 

 
2) อายุ   
อายขุองผู้ให้สมัภาษณ์ พบวา่ร้อยละ 47 จะอยูใ่นชว่งอาย ุ51 ปีขึน้ไป รองลงมาคือร้อยละ 

43 และร้อยละ 10 ซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ  31 -35 ปี และช่วงอาย ุ19-30 ปี ตามล าดบั จากการ
สมัภาษณ์ท าให้ทราบว่าประชาชนในทุกช่วงอายุมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไฟป่าในเร่ืองของ
สาเหต ุและผลกระทบของไฟป่าตา่งกนั อายท่ีุมากขึน้จะมีความรู้เร่ืองไฟป่ามากกว่าคนท่ีอายนุ้อย
กวา่ แตเ่จ้าหน้าท่ีในอทุยานก็จะมีความเข้าใจเก่ียวกบัไฟป่ามากกวา่ประชาชน           

 
ตาราง 4.2 ลักษณะอายุของกลุ่มตัวอย่าง 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 18 ปี 0 0 
19-30 ปี 10 10 

31-50 ปี 43 43 
51 ปีขึน้ไป 47 47 

รวม 100 100 
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3) อาชีพ     
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 67  รองลงมาคือ ร้อย

ละ 12  12 และ 9 ซึ่งประกอบอาชีพ ลูกจ้าง ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั และรับราชการ ตามล าดบั 
ประชาชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไฟป่าและได้รับผลกระทบจากไฟป่ามากท่ีสุดจะเป็น
อาชีพเกษตรกรรม เพราะมีการท าเกษตรบนพืน้ท่ีสงู ลาดเขา และบริเวณตีนเขา ซึ่งในบางครัง้มีไฟ
ป่าลุกลามเข้ามาท าให้พืน้ท่ีการเกษตรบางส่วนเสียหาย แต่ในบางครัง้ไฟป่าก็เกิดจากการจุดไฟ
และเผาไฟในพืน้ท่ีการเกษตรและลกุลามเข้าไปยงัพืน้ท่ีป่าหากไมมี่การควบคมุหรือท าแนวกนัไฟไว้  

 
ตาราง 4.3 ลักษณะอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 67 67 
รับราชการ 12 12 
ลกูจ้าง 12 12 

ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 9 9 

รวม 100 100 

 
4) สถานภาพในครัวเรือน 
   จากการสมัภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหวัหน้าครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

38.89 เน่ืองจากการสมัภาษณ์จะใช้การเดินถามตามบ้านและผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้ชาย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหวัหน้าครัวเรือนอยู่แล้ว รองลงมาคือ ร้อยละ 32.22  20 และ 8.89 ซึ่งมี
สถานภาพเป็นคูส่มรส อ่ืนๆ และบตุร สถานภาพอ่ืนๆสว่นใหญ่ก็จะเป็นบิดา มารดา และญาติ ของ
หวัหน้าครัวเรือน  
ตาราง 4.4 ลักษณะสถานภาพในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพในครัวเรือน จ านวน(คน) ร้อยละ 

หวัหน้าครัวเรือน 35 38.89 
คูส่มรส 29 32.22 
บตุร 8 8.89 
อ่ืนๆ 18 20.00 

รวม 90 100 
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5) ระดับการศึกษา 
   จากการสัมภาษณ์ผู้ ตอบแบบสอบถาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาร้อยละ 13.33  1.11 คือระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น   
มธัยมศึกษาตอนปลาย และร้อยละ 5.56 เป็นประชาชนท่ีไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ ในกลุ่มไม่ได้รับการศึกษา และระดับการศึกษา
ประถมศกึษา   
 
ตาราง 4.5 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

ระดบัการศกึษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไมไ่ด้รับการศกึษา 5 5.56 
ประถมศกึษา 72 80.00 

มธัยมศกึษาตอนต้น 12 13.33 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 1 1.11 

ปริญญาตรี 0 0.00 
สงูกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 90 100 

 
6) รายได้ 
จาการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่อปีหรือต่อรอบมากกว่าต่อ

เดือนเน่ืองจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้จะได้หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตในแตล่ะครัง้  
ซึ่งจะจดัอยู่ในกลุ่มรายได้ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 51.11   มีรายได้ประมาณ 70,000-120,000 บาท
ตอ่ปี รองลงมาร้อยละ 21.11  17.78  8.89 และ 1.11 คือมีรายได้ 5,000-10,000  10,000 - 
20,000  ต ่ากว่า 5,000  และ 20,000-30,000  บาทต่อเดือน จากการสมัภาษณ์พบว่าอาชีพส่วน
ใหญ่มีรายได้คอ่นข้างมัน่คง มีเพียงอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตวั จะมีรายได้ไม่มัน่คง เน่ืองจากผู้
สมัภาษณ์จะสอบถามประชาชนท่ีค้าขายตามแนวเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติน า้หนาว จึงมีผล
ในชว่งของฤดกูารทอ่งเท่ียว จะมีรายได้มากกวา่ปกตปิระมาณ 3 ถึง 4 เทา่ 
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ตาราง 4.6 ลักษณะจ านวนรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 

รายได้/เดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 8 8.89 
5,000-10,000 บาท 19 21.11 

10,000 - 20,000 บาท 16 17.78 
20,000-30,000 บาท 1 1.11 
มากกวา่ 30,000 บาท 0 0.00 

อ่ืนๆ 46 51.11 

รวม 90 100 

 
7) ความคิดเหน็เก่ียวกับผลกระทบจากไฟป่า 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านวังยาว และหมู่บ้านห้วยระหงส์ 

พบว่าบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงเคยเกิดไฟป่าและเคยเห็นไฟไหม้ป่าร้อยละ 91.11 ส่วนใหญ่เกิดห่าง
ออกไปจากหมู่บ้านประมาณ 10 กิโลเมตร และไม่เคยเห็นไฟป่าร้อยละ 8.88 เน่ืองจากไม่เคยเข้า
ไปใช้ประโยชน์จากป่าและย้ายถ่ินฐานมาอยู่ใหม่ ในช่วงเดือนท่ีเกิดไฟป่ามากท่ีสุดจะอยู่ในช่วง
เดือน มีนาคม – มิถนุายน คิดเป็นร้อยละ 60 และช่วงเดือน พฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ คิดเป็นร้อย
ละ 40 โดยในชว่งระยะเวลา 1 เดือนของฤดไูฟป่า จะมีจ านวนครัง้ท่ีเกิดไฟป่า ประมาณ 1 - 5 ครัง้ 
ร้อยละ 96.67 และ 5 – 10 ครัง้ ร้อยละ 3.33 ไฟป่าในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาไม่สามารถระบไุด้ชดัเจน
วา่ปีใดท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีไฟป่าเกิดขึน้ทกุปี การเผาไหม้ของไฟและพืน้ท่ีเสียหาย
ก็มีความใกล้เคียงกนัทกุปี  สาเหตท่ีุคาดว่าท าให้เกิดไฟป่ามาจากฝีมือมนษุย์มากกว่าเกิดขึน้เอง
ตามธรรมชาติ สาเหตท่ีุเกิดจากฝีมือมนุษย์คิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งร้อยละ 19 คิดว่าเกิดจากฝีมือ
มนุษย์และเกิดขึน้เองตามธรรมชาติด้วย และร้อยละ 2 คิดว่าเกิดจากธรรมชาติ อีกทัง้ยังมี
ประชาชนบางสว่นเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า เชน่ หาเห็ด หาหนอ่ไม้ และเก็บผกัหวาน  คิดเป็นร้อย
ละ 75.56 ของประชากรกลุ่มตวัอย่าง และส่วนมากเป็นเพศชายเน่ืองจากการเดินเข้าป่ามีความ
ยากล าบากจงึไมค่อ่ยมีเพศหญิงเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ามากนกั  

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีในอทุยานแห่งชาติน า้หนาว จะมีทัง้เจ้าหน้าท่ีส่วนควบคมุไฟ
ป่า เจ้าหน้าท่ีส านกังานอทุยานแห่งชาติ และเจ้าท่ีส านกังานบริการนกัท่องเท่ียว จ านวน 10 คน 
พบว่าเจ้าท่ีทุกคนเคยเห็นและเคยดบัไฟป่า โดยในการดบัไฟป่าและควบคมุไฟป่าในแต่ละครัง้ใช้
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จ านวนคนในไฟป่าท่ีเกิดขึน้ปกติประมาณ  10 ถึง 15  คนตอ่ครัง้  ถ้ามีความรุนแรงมากก็จะใช้
จ านวนคนประมาณ 25 ถึง 30 คนตอ่ครัง้ โดยไฟป่าท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือในการ
แจ้งจุดเกิดไฟป่าจากประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีพบเห็นไฟไหม้  จาการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและสถิตไิฟป่าท่ีมีการบนัทกึไว้อยู่แล้วพบว่าสาเหตขุองการเกิดไฟป่าเกิดมาจากการ
กระท าของมนษุย์มากกวา่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 90 และ 10 ซึ่งสาเหตท่ีุเกิดจาก
ฝีมือมนษุย์เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ในการเข้าใช้พืน้ท่ีป่า เช่น  การหาหน่อไม้  เห็ด   
ผกัหวาน และการกระท าโดยมิได้ตัง้ใจ เช่น การทิง้ก้นบุหร่ี โดยช่วงเดือนและฤดกูาลท่ีเกิดไฟป่า
เกิดช่วงใดมากท่ีสดุ คิดว่า ร้อยละ 90 เกิดในช่วงฤดรู้อน คือ ช่วงเดือน มีนาคม – มิถนุายน  และ
ร้อยละ 10 คดิวา่เกิดในชว่งฤดหูนาว คือ ชว่งเดือน พฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์  ซึ่งในรอบ 10 ปีท่ีผ่า
มาไฟป่าจะเกิดบอ่ยและมีความรุนแรงมากท่ีสดุคือปี พ .ศ.2553 และ 2556 ไฟป่าในแตล่ะครัง้มี
พืน้ท่ีถกูเผาไหม้ประมาณ   1 ถึง 2   ไร่ หรือประมาณ 0.0016 ถึง 0.0032 ตารางกิโลเมตร 
 

       
 

ภาพ 4.1 สัดส่วนความคิดเหน็ของสาเหตุที่ท าให้เกิดไฟป่า 
 
8) ความเสียหายและผลกระทบที่ได้รับจากไฟป่า  
ความคิดเห็นด้านความเสียหายและผลกระทบท่ีได้รับจากไฟป่าจากประชาชน จะมี

ผลกระทบอยู่ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศ  ด้านปัญหาหมอกควนั
บดบงัทัศนวิสัยในการมองเห็น  ด้านพืน้ท่ีเกษตรกรรม ด้านท่ีอยู่อาศยั ทรัพย์สิน และชีวิต ด้าน
ปัญหาสุขภาพ และจิตใจ  ด้านสภาพแหล่งน า้เสียหาย หรือเส่ือมสภาพ และพืน้ท่ีป่าไม้ลดลง ซึ่ง
ผลกระทบท่ีประชาชนได้รับมากท่ีสดุ คือ หมอกควนับดบงัทศันวิสยัในการมองเห็น  คิดเป็นร้อยละ 

4% 

95% 

1% 

เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 

เกิดจากการกระท าของมนษุย์ 

ทัง้สองสาเหต ุ
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29.06 รองลงมาคือร้อยละ 24.24  24.11  9.14  8.76  3.43  และ 1.27 คือ  ท าให้พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง 
ปัญหามลพิษทางอากาศ พืน้ท่ีเกษตรกรรมเสียหาย ปัญหาสขุภาพและจิตใจ สภาพแหล่งน า้ทาง
ธรรมชาตเิสียหายหรือเส่ือมสภาพ และความเสียหายตอ่ท่ีอยู่อาศยั ทรัพย์สิน และชีวิต ตามล าดบั 
โดยส่วนใหญ่ไฟป่าจะเกิดในพืน้ท่ีเล็ก สามารถควบคุมและดับไฟได้อย่างรวดเร็วปัญหาและ
ผลกระทบต่างๆจะไม่ค่อยเกิด แต่หากในบางครัง้ท่ีมีไฟป่าครัง้ใหญ่ เผาไหม้พืน้ท่ีบริเวณกว้าง 
ประชาชนจะได้รับผลกระในเร่ืองของปัญหาหมอกควันมากท่ีสุด ทัง้มลพิษทางอากาศ การ
คมนาคม และการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีค่อนข้างล าบาก อีกทัง้ยงัน ามาถึงปัญหาสุขภาพและระบบ
ทางเดนิหายใจ 
 
ตาราง 4.7 ความคิดเหน็ด้านความเสียหายและผลกระทบที่ได้รับจากไฟป่า 

ผลกระทบท่ีได้รับ 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
ไมไ่ด้รับผลกระทบ 

0 
แต้ม 
คะแนน 

1.ปัญหามลพิษทางอากาศ 41 25 17 7 190 
2.หมอกควนับดบงัทศันวิสยัใน
การมองเห็น 

62 18 7 3 229 

3.พืน้ท่ีเกษตรกรรมเสียหาย 2 27 12 49 72 
4.ท่ีอยูอ่าศยั ทรัพย์สิน และชีวิต - 1 8 81 10 
5.ปัญหาสขุภาพ และจิตใจ 16 3 15 56 69 
6.สภาพแหลง่น า้ทางธรรมชาติ 
เสียหาย หรือเส่ือมสภาพ 

1 6 12 71 27 

7.พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง 50 14 13 13 191 

รวม 788 
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ภาพ 4.2 แสดงสัดส่วนความคิดเหน็ด้านความเสียหายและผลกระทบที่ได้รับจากไฟป่า 

 
9) ทัศนคตเิก่ียวกับไฟป่าถงึผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

 จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างถึงทศันคติเก่ียวกบัไฟป่าท่ีคาดว่าส่งผลตอ่การท่องเท่ียว 
พบวา่สว่นใหญ่จะคดิวา่ไฟป่าท าลายความสวยงามทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมา
คือปัญหาหมอกควนับดบงัทัศนียภาพ ประชาชนท่ีค้าขายในเขตอุทยานและพืน้ท่ีโดยรอบ ขาด
รายได้ หรือรายได้ลดลง ในช่วงท่ีเกิดไฟป่าจ านวนนักท่องเท่ียวลดลง และสภาพอากาศ
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.27  7.57  4.59 และ 2.70 ตามล าดบั ความสวยงามทาง
ธรรมชาติจะลดลงเพราะต้นได้เม่ือถกูเผาไหม้จะเห่ียวแห้งหรือเป็นสีด าคล า้ จ านวนต้นไม้และป่า
ไม้จะลดลงด้วย และหมอกควนัจากไฟป่าจะบดบงัทศันียภาพในการสญัจรทางถนน และปกคลุม
ผืนป่าสีเขียว การค้าขายจะมีรายได้ลดลงเป็นผลเน่ืองมาจากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลง แต่ใน
พืน้ท่ีของอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวเม่ือเกิดไฟป่าจะไม่ส่งผลถึงจ านวนนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากไฟป่า
จะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเล็กๆควบคมุและดบัไฟได้อยา่งรวดเร็ว นกัท่องเท่ียวจึงไม่กงักลในเร่ืองของไฟป่า 
เหมือนในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีมีไฟป่าเกิดขึน้เป็นบริเวณกว้างและมีความ
รุนแรงมากกวา่ 
 
 
 
 
 
 

24% 

29% 
9% 1% 

9% 

4% 

24% 
ปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศ 
หมอกควนับดบงัทศันวิสยัในการมองเห็น 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 
ที่อยูอ่าศยั ทรัพย์สนิ และชีวิต 
ปัญหาสขุภาพ และจิตใจ 
สภาพแหลง่น า้เสยีหาย หรือเสือ่มสภาพ 
พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง 
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ตาราง 4.8 ทัศนคตเิก่ียวกับไฟป่าที่คาดว่าส่งผลต่อการท่องเที่ยว 

สาเหตท่ีุคาดวา่สง่ผลตอ่การ
ทอ่งเท่ียว 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

ไมส่ง่ผลกระทบ 
0 

แต้ม
คะแนน 

1.ความสวยงามทางธรรมชาติ
ลดลงจากการถกูไฟเผาไหม้ 

70 14 10 - 240 

2.ปัญหาหมอกควนับดบงั
ทศันียภาพ 

- 19 37 34 75 

3.สภาพอากาศเปล่ียนแปลงไป - 1 8 81 10 
4.ในชว่งท่ีเกิดไฟป่าจ านวน 
นกัทอ่งเท่ียวลดลง 

- 3 11 76 17 

5.ประชาชนท่ีค้าขายในเขตอทุยาน 
และพืน้ท่ีโดยรอบขาดรายได้หรือ
รายได้ลดลง 

- 7 14 69 28 

รวม 370 
 

 
 
 

ภาพ 4.3 กราฟแสดงสัดส่วนทัศนคตเิก่ียวกับไฟป่าที่คาดว่าส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
 
 

64% 

20% 

3% 

5% 
8% 

ความสวยงามทางธรรมชาติลดลงจากการถกูไฟเผา
ไหม้  
ปัญหาหมอกควนับดบงัทศันียภาพ 

สภาพอากาศเปลีย่นแปลงไป 

ในช่วงที่เกิดไฟป่าจ านวนนกัทอ่งเที่ยวลดลง 

ประชาชนที่ค้าขายในเขตอทุยานและพืน้ท่ีโดยรอบ
ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง 
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10) การจัดการไฟป่า 
การป้องกนัและการจดัการไฟป่าในชมุชนรอบพืน้ท่ีอทุยานฯ ทราบว่าในการป้องกนัไฟป่า

ในแตล่ะครัง้จะมีการท าแนวกนัไฟ ซึ่งจะได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีควบคมุไฟ
ป่า ในการช่วยกันถางป่าท าแนวกันไฟ เตรียมรถดับเพลิง ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบชีพ
เกษตรกร โดยเฉพาะการท าไร่ จึงต้องมีการก าจดัวชัพืชหลงัการเก็บเก่ียวด้วยวิธีการจดุไฟเผา ใน
การเผาแต่ละครัง้ทุกๆคนในหมู่บ้านจะต้องจุดไฟในวนัและเวลาเดียวกัน และช่วยกับควบคมุไฟ
ไมใ่ห้ลกุลามเข้าพืน้ท่ีป่า ซึง่จะท าเหมือนกนัในทัง้สองหมูบ้่าน 

ในพืน้ท่ีของอุทยานแห่งชาติน า้หนาวจะมีการป้องกันและจดัการไฟป่าด้วยวิธีการ ดแูล
พืน้ท่ีริมแนวชายป่าและแนวถนน เพ่ือลดปริมาณเชือ้เพลิง ด้วยวิธีการถางป่ารอบๆถนนและก าจดั
เชือ้เพลิงด้วยวิธการกวาดเชือ้เพลิงมารวมกันแล้วจุดไฟเผา และยงัมีการติดป้ายประชาสมัพนัธ์
ตามเส้นทางท่ีมีรถผ่าน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการระมัดระวังและหลีกเล่ียงการ
ประกอบกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดไฟป่า อยา่งเชน่ การทิง้ก้นบหุร่ี  

แนวทางป้องกันปัญหาไฟป่า 
แนวทางในการป้องกนัปัญหาไฟป่าของชาวบ้านในแตล่ะหมู่บ้านรวมถึงพืน้ท่ีอทุยานจะมี

การป้องกันไฟป่าในการจัดท าแนวกันไฟ เพ่ือสกัดการลุกลามของไฟ ในหมู่บ้านท่ีมีการท า
การเกษตรใกล้กบัพืน้ท่ีป่าเม่ือถึงเวลาก าจดัวชัพืชหรือก าจดัวสัดเุหลือทิง้จะมีการท าแนวกนัไฟโดย
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟป่า และต้องมีการจุดไฟป่าในวันเวลาเดียวกันเพ่ือ
ช่วยกนัป้องกนัการลกุลามของไฟเข้าไปในป่า และมีการเตรียมน า้หรือรถดบัเพลิงมาช่วยสกดัการ
ลกุลามของไฟ ส่วนในพืน้ท่ีของอทุยานจะมีการดแูละพืน้ท่ีริมชายป่าหรือริมถนนมากกว่าการท า
แนวกนัไฟ เพ่ือลดปริมาณเชือ้เพลิงท่ีมีผลตอ่การตดิไฟ 

 
ตาราง 4.9 แนวทางในการป้องกันปัญหาไฟป่า 

แนวทางการป้องกนัไฟป่า จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ดแูลพืน้ท่ีริมแนวชายป่า เพ่ือลดปริมาณเชือ้เพลิง 10 7.35 
2.สร้างแนวกนัไฟล้อมรอบพืน้ท่ี  เพ่ือสกดัไมใ่ห้ไฟลกุลามไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน 97 71.32 
3.เพิ่มความระมดัระวงัการจดุไฟในป่าเป็นพิเศษ 18 13.24 
4.หลีกเล่ียงการประกอบกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดไฟป่า 11 8.09 

รวม 136 100 
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ภาพ 4.4 แสดงสัดส่วนความคิดเหน็แนวทางป้องกันปัญหาไฟป่า 
 
4.3 การวิเคราะห์จากสถติเิงนิรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
 

4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถติเิงนิรายได้จากการท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์ข้อมลูจากข้อมูลสถิติเงินรายได้ ปี 2549-2557 ท่ีได้มาจากอทุยานแห่งชาติ

น า้หนาว จะวิเคราะห์ในภาพรวมจ านวนเงินรายได้ในแตล่ะปีทกุๆเดือน และวิเคราะห์เฉพาะในช่วง
ฤดกูาลทอ่งเท่ียวท่ีสอดคล้องกบัฤดกูาลของไฟป่าในพืน้ท่ีของอทุยานแห่งชาติน า้หนาว โดยรายได้
ท่ีอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวได้รับในสว่นของการท่องเท่ียว ได้แก่ การเช่าบ้านพกั การเช่าเต้นท์ การ
เก็บค่าผ่านทางเข้าท่ีท าการอุทยาน ค่าเช่าท่ีเก็บจากประชาชนท่ีขายของท่ีระลึก และอาหารใน
อทุยาน 

จากการวิเคราะห์ผลโดยดจูากกราฟด้าน (ภาพท่ี 4.5 ) พบว่า รายได้ของอทุยานตลอดทัง้
ปี ชว่งท่ีมีรายได้มากท่ีสดุจะอยู่ในช่วงเดือนจะมีมากท่ีสดุในช่วงเดือน ตลุาคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 
และเม่ือดจูากตารางท่ี 4.11 จะเห็นว่าเดือนท่ีรายได้มากท่ีสดุ คือ เดือนธันวาคม และแนวโน้มของ
รายได้จะไปในทิศทางเดียวกันทุกๆปี แลเดือนท่ีมีแนวน้าของรายได้น้อยท่ีสุด คือเดือน มิถนุายน 
เน่ืองจากอทุยานแห่งชาติน า้หนาวเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวด้านธรรมชาติ และสภาพอากาศท่ีหนาว
เย็น นกัทอ่งจงึเดนิทางมาทอ่งเท่ียวในชว่งฤดหูนาวมากกวา่ชว่งเดือนอ่ืน จึงมีผลในเร่ืองของรายได้
ท่ีทางอุทยานได้รับในแต่ละเดือนด้วย เม่ือน าไปพิจารณาร่วมกับสถิติไฟป่าในแต่เดือน คือเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม (ตารางท่ี 3.2 ) จะเห็นได้ว่าไฟป่าจะเกิดมากท่ีสดุในเดือนกมุภาพนัธ์ 

8% 

71% 

13% 

8% ดแูลพืน้ท่ีริมแนวชายป่า เพื่อลดปริมาณ
เชือ้เพลงิ       

สร้างแนวกนัไฟล้อมรอบพืน้ท่ี  เพื่อสกดั
ไมใ่ห้ไฟลกุลามไปยงัพืน้ท่ีอื่น   

เพิ่มความระมดัระวงัการจดุไฟในป่าเป็น
พิเศษ    

หลกีเลีย่งการประกอบกิจกรรมที่เป็น
สาเหตใุห้เกิดไฟป่า     
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และมีนาคมของทุกปี เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ของทัง้สองเดือนนี ้จะมีรายได้ค่อนข้างน้อยเม่ือ
เทียบกบัเดือนมกราคม และเดือนเมษายนท่ีอยูต่ิดกบัสองเดือนนี ้ แตเ่ม่ือพิจารณาในภาพรวมของ
แตล่ะปี พบวา่ ปีท่ีมีรายได้มากท่ีสดุ คือปี พ.ศ.2552 และปีทีมีรายได้น้อยท่ีสดุคือปี พ.ศ.2550 เม่ือ
น าไปพิจารณาร่วมกบัสถิตไิฟป่าในแตล่ะปี พบวา่ปีท่ีมีไฟป่ามากท่ีสดุคือปี พ.ศ.2553 และปีท่ีมีไฟ
ป่าน้อยท่ีสดุคือ ปี พ.ศ.2554 ซึง่ไมมี่ความสมัพนัธ์กนักบัรายได้ แตส่ถิติไฟป่าจะสมัพนัธ์กบัรายได้
รายเดือนมากกวา่รายปี 

 
4.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลสถติจิ านวนนักท่องเท่ียว 
ข้อมลูสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียว ปี พ.ศ.2549 – 2557 ได้มาจากอทุยานแห่งชาติน า้หนาว 

เป็นจ านวนสถิตินักท่องเท่ียวท่ีทางอุทยานได้เก็บสติไว้ พบว่าเดือนท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวใน
อทุยานมากท่ีสดุคือเดือน ธันวาคม และเดือนท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวน้อยท่ีสดุ คือเดือน มิถนุายน
ซึง่สอดคล้องกบัสถิตเิงินรายได้จากหวัข้อก่อนหน้า ซึ่งแนวโน้มของจ านวนนกัท่องเท่ียวก็จะเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทกุปี เม่ือพิจารณาจ านวนนกัในเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม จะเห็นได้ว่า
เดือนมกราคมมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีสดุเละเดือนพฤษภาคมมีนกัท่องเท่ียวจ านวนน้อยท่ีสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวของประเทศไทย และไม่สมัพนัธ์กบัสถิติไฟป่ารายเดือน
ของในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว  
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ตาราง 4.10 ข้อมูลสถติเิงนิรายได้ ปี 2549-2557          

เดือน 
บาท / ปี 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
มกราคม 539,495 464,420 470,410 1,000,090 796,410 761,670 865,760 629,160 599,750 
กมุภาพนัธ์ 148,320 161,090 232,130 203,060 192,380 277,980 175,660 281,280 172,870 
มีนาคม 93,250 106,180 147,750 88,280 127,880 113,200 111,910 113,300 71,970 
เมษายน 129,680 118,370 140,020 119,670 149,000 181,060 145,080 147,510 97,410 
พฤษภาคม 95,450 108,680 88,060 102,260 119,010 105,040 113,360 81,820 73,330 
มิถนุายน 55,300 74,070 66,270 71,440 60,940 74,260 80,790 93,330 55,970 
กรกฎาคม 124,320 148,280 146,820 108,230 124,090 135,350 95,830 124,530 170,670 
สิงหาคม 121,550 123,700 159,990 111,620 105,560 82,590 132,080 127,990 126,350 
กนัยายน 94,030 103,220 75,910 66,840 73,780 23,480 75,710 70,530 87,590 
ตลุาคม 305,350 218,900 253,900 367,650 259,980 284,820 202,290 372,080 310,450 
พฤศจิกายน 264,290 244,030 298,280 396,130 352,640 314,460 494,950 275,180 327,200 
ธนัวาคม 1,056,785 1,014,950 1,115,470 1,239,060 1,101,460 1,124,160 1,262,430 1,221,550 1,211,500 

รวม 3,027,820 2,885,890 3,195,010 3,874,330 3,463,130 3,478,070 3,755,850 3,538,260 3,305,060 

ที่มา : อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 

116 
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ตาราง 4.11 ข้อมูลสถตินัิกท่องเท่ียว ปี 2549-2557          

เดือน 
คน / ปี 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
มกราคม 9,956 9,836 5,626 16,628 12,064 10,799 10,554 8,548 7,333 
กมุภาพนัธ์ 2,876 3,085 2,787 2,814 2,488 3,277 1,992 3,386 2,332 
มีนาคม 1,668 1,354 1,218 813 1,529 1,157 1,181 1,095 792 
เมษายน 
พฤษภาคม 

1,918 2,113 1,358 1,019 1,501 1,793 1,321 1,086 819 
1,513 808 892 838 938 1,008 895 806 654 

มิถนุายน 606 627 571 537 562 792 655 711 474 
กรกฎาคม 1,659 1,700 1,120 2,083 1,206 1,011 650 1,014 1,227 
สิงหาคม 1,851 1,343 1,334 1,571 1,636 697 997 969 831 
กนัยายน 1,134 1,282 682 1,013 817 291 865 814 561 
ตลุาคม 5,540 3,750 3,878 4,216 5,027 3,292 2,073 3,634 2,568 
พฤศจิกายน 4,820 3,032 4,254 4,457 4,326 3,563 4,260 2,997 3,227 
ธนัวาคม 17,848 16,339 23,551 19,457 16,510 21,845 16,845 17,092 15,478 

รวม 51,389 45,269 47,271 55,446 48,604 49,525 42,288 42,152 36,296 

            ที่มา : อทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว

117 
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ภาพ 4.5 กราฟแสดงสถติเิงนิรายได้ ปี 2549-2557 

 
 
ภาพ 4.6 กราฟแสดงสถติเิงนิรายได้ ปี 2549-2557 เดือน มกราคม ถงึ เดือนพฤษภาคม
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ภาพ 4.7 กราฟแสดงข้อมูลสถตินัิกท่องเท่ียว ปี 2549-2557 

 

 
ภาพ 4.8 กราฟแสดงข้อมูลสถตินัิกท่องเท่ียวปี 2549-2557 เดือนมกราคม ถงึเดือน 
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4.4 สรุปการประเมินผลกรทบจากไฟปาต่อการท่องเที่ยว 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากไฟป่า ได้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 

ตวัอย่าง โดยจะใช้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้บริเวณพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติน า้หนาว คือหมู่บ้านวัง
ยาว และหมู่บ้านห้วยระหงส์ ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
ท างานในอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว พบวา่เพศ และช่วงอาย ุมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองไฟป่าตา่งกนั 
โดยผู้ ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  เน่ืองจากส่วนใหญ่คิดว่าการท า
แบบสอบถามเร่ืองไฟป่าผู้ชายน่าจะมีความรู้มากกว่า เพราะมีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าและ
เห็นไฟป่าอยู่บ่อยครัง้ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไฟป่ามากกว่า  เพศชายจะมีความรู้
มากกว่าเน่ืองจากมีการเข้าใช้ประโยชน์จากป่า และใกล้ชิดกับป่ามากกว่า อายุท่ีมากกว่าจะมี
ความรู้ความเข้าใจมากว่าคนท่ีอายนุ้อยกว่าเน่ืองจากมีประสบการณ์มากกว่า ผลกระทบท่ีได้รับ
จากไฟป่าจะเป็นเร่ืองของปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศมากท่ีสดุ แตไ่ม่ได้รับผลกระทบ
ถึงขัน้เดือดร้อนเน่ืองจากไฟป่าในแตล่ะครัง้ก็เกิดขึน้ในพืน้ท่ีเล็กๆ บางคนไม่ทราบด้วยซ า้ว่ามีไฟป่า
เกิดขึน้ เพราะมองไมเ่ห็นไฟไหม้ ซึง่สามารถควบคมุ และดบัไฟได้ในเวลาอนัรวดเร็ว อีกทัง้ไฟป่าใน
แตค่รัง้จะได้รับความร่วมมือในการแจ้งเหตจุากประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีพบเห็นได้เป็นอย่างดี 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียว และจ านวนรายได้ เม่ือวิเคราะห์ร่วมกับ
สถิติไฟป่าในอดีตพบว่าไม่มีความสมัพนัธ์กนั จึงสรุปได้ว่าไฟป่าในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติน า้หนาว
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 



บทที่ 5 
 สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ไฟป่าท่ีสง่ผลกระทบตอ่การท่องเท่ียวมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา 3 ข้อ คือ 

 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการกระจายตวั
ของจดุเกิดไฟป่า 
 2) เพ่ือวิเคราะห์หาพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่า 
 3) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของไฟป่าตอ่การทอ่งเท่ียวในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 
 วตัถุประสงค์ในแต่ละข้อมีการศึกษาและใช้วิธีการวิเคราะห์ท่ีต่างกัน จึงมีการสรุปผล
การศกึษาในทกุหวัข้อของงานวิจยันีม้าไว้ในบทนี ้
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแตเ่กิดจากการ
กระท าของมนุษย์ เช่น การหาของป่า ล่าสตัว์ เลีย้งสตัว์ และเผาไร่ เป็นต้น ซึ่งสาเหตขุองไฟป่าท่ี
เกิดขึน้นัน้เกิดจากการกระท าทัง้ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ พืน้ท่ีของอทุยานแห่งชาติน า้หนาวเองก็มีไฟป่า
เกิดขึน้ทุกปี สาเหตขุองการเกิดไฟป่าก็เหมือนกับพืน้ท่ีอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทะของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กล้บริเวณพืน้ท่ีป่า ซึ่งเป็นการด ารงชีพด้วยวิธีการพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จาก
ป่า จากสถิติไฟป่า ปี พ.ศ.2547-2557 มีไฟป่าเกิดขึน้ 646 ครัง้ มีพืน้ท่ีเสียหายรวม 12 ตาราง
กิโลเมตร ซึง่สถิตกิารเกิดไฟป่าไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลง และไม่มีความแน่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ หากมนุษย์ยงัมีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าก็ยงัอาจจะมีไฟป่าเกิดขึน้อยู่
แบบนีต้ลอด แต่ความเสียหายของไฟป่าในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติน า้หนาวเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเล็ก 
สามารถควบคมุได้ ประชาชนพืน้ท่ีใกล้เคียงและเจ้าหน้าท่ีควบคมุไฟป่าจะรับรู้ได้จากการควนัท่ี
ลอยขึน้สูท้่องฟ้า หรือมีการรับแจ้งจากผู้ ท่ีพบเห็น 
 
 1) สรุปผลการศึกษาการกระจายตัวในเชิงพืน้ที่  และก าหนดพืน้ที่เส่ียง 
 จากการวิเคราะห์การกระจายตวัของจดุเกิดไฟป่า พบว่าไฟป่าในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติน า้
หนาวไฟป่าจะเกิดในช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในทุกๆปี ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์และ
เดือนมีนาคม เป็นเดือนท่ีมีไฟป่าเกิดขึน้มากท่ีสุด โดยบริเวณท่ีเกิดไฟป่าบ่อยครัง้และพบการ
กระจายตวัของจดุเกิดไฟป่ามากท่ีสดุจะอยู่บริเวณริมถนนทัง้สองข้าง จะพบมากในเส้นทางหลวง
หมายเลข 12 (หล่มสกั – ชุมแพ) อยู่นอกบริเวณหมู่บ้าน มีความลาดชนัปานกลาง เข้าถึงป่าจาก
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ถนนได้ง่าย และจากการก าหนดปัจจยัดชันีพืชพรรณจะท าให้ทราบความหนาแน่นของพืชพรรณใน
แตล่ะช่วง ในช่วงความลาดชนัท่ี 10 – 30 % จะพบว่ามีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าสงู เน่ืองจาก
เข้าถึงได้ง่ายจากการด าเนินกิจกรรมของมนษุย์ และทิศท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่ามากท่ีสดุมี
ทัง้หมด 3 ทิศ คือ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ และทิศใต้ ซึ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเกิดไฟป่ามากท่ีสุดคือ ปัจจัยความใกล้ – ไกล จากถนน ยิ่งใกล้ถนนยิ่งมีความเส่ียงมาก 
และความเส่ียงจะลดลงตามระยะห่างออกไป ซึ่งปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่าในอุทยาน
แห่งชาติน า้หนาว หรือมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อย คือ ปัจจยัความใกล้ – ไกล จากหมู่บ้าน และแหล่ง
น า้ จากการน าพิกดัไฟป่ามาวิเคราะห์พบวา่ทัง้สองปัจจยันีไ้มมี่ความสมัพนัธ์กบัพิกดัไฟป่าในอดีต 
 
 2) สรุปผลการศึกษาการประเมินผลกระทบจากไฟป่าต่อการท่องเที่ยว 

ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากไฟป่า ได้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 
ตวัอย่าง โดยจะใช้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้บริเวณพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติน า้หนาว คือหมู่บ้านวัง
ยาว และหมู่บ้านห้วยระหงส์ ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
ท างานในอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว พบวา่ เพศ และชว่งอาย ุมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองไฟป่าตา่งกนั 
เพศชายจะมีความรู้มากกว่าเน่ืองจากมีการเข้าใช้ประโยชน์จากป่า และใกล้ชิดกับป่ามากกว่า 
อายุท่ีมากกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจมากว่าคนท่ีอายุน้อยกว่าเน่ืองจากมีประสบการณ์มากกว่า 
ผลกระทบท่ีได้รับจากไฟป่าจะเป็นเร่ืองของปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศมากท่ีสดุ  แต่
ไฟป่าแตล่ะครัง้ก็เกิดขึน้ในพืน้ท่ีเล็กๆ สามารถควบคมุ และดบัไฟได้ในเวลาอนัรวดเร็ว อีกทัง้ไฟป่า
ในแตค่รัง้จะได้รับความร่วมมือในการแจ้งเหตจุากประชาชนและนกัทอ่งเท่ียวท่ีพบเห็นได้เป็นอย่าง
ดี และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเท่ียว และจ านวนรายได้ เม่ือวิเคราะห์ร่วมกับ
สถิติไฟป่าในอดีตพบว่าไม่มีความสมัพนัธ์กนั จึงสรุปได้ว่าไฟป่าในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติน า้หนาว
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ี 
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5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ไฟป่าท่ีมีผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวในเขตอทุยานแห่งชาติน า้หนาว จากการ

วิเคราะห์ผลพบว่า จากสมมติฐานข้อแรกท่ีว่ากลุ่มปัจจยัทางด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลตอ่การเกิด
ไฟป่า เป็นไปตามสมมติฐาน แตก่ลุ่มปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมแบง่เป็น 3 ปัจจยั อนัได้แก่ ระยะทาง
ความใกล้-ไกลจากหมู่บ้าน  ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน และระยะทางความใกล้- ไกลจาก
แหล่งน า้  พบว่าปัจจยัระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน มีอิทธิพลต่อการเกิดเกิดไฟป่ามากท่ีสุด 
เน่ืองจากไฟป่าเกิดขึน้บริเวณถนน ซึ่งมีการเกาะกลุ่มอยู่อย่างหนาแน่นและแทบจะไม่กระจายไป
ในทิศทางอ่ืนเลย ส่วนระยะทางความใกล้-ไกลจากหมู่บ้าน  และระยะทางความใกล้- ไกลจาก
แหล่งน า้ แทบจะไม่มีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่าเลย เม่ือดูความสมัพันธ์จากจุดเกิดไฟป่าในอดีต 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยของเทียนชัย ตระกูลอุดมศรี (2550) เร่ืองการประเมิน
พืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดไฟป่าในเขตอทุยานแห่งชาติดอยสุเทพ- ปยุ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าพืน้ท่ีท่ีมี
การเกิดไฟป่านัน้มีความเก่ียวข้องกบัถนนและหมู่บ้าน โดยไฟป่าส่วนใหญ่จะเกิดใกล้บริเวณถนน 
ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย โดยบริเวณท่ีห่างจากถนนไปจะมีความเส่ียงท่ีต ่า และระยะท่ีห่างจากหมู่บ้านจะ
พบไฟป่ามากขึน้เร่ือยๆ แต่ไฟป่าในเขตอทุยานแห่งชาติน า้หนาวจะใช้ศึกษาได้ในเร่ืองปัจจยัของ
ถนนมากท่ีสดุเม่ือวิเคราะห์จากพิกดัไฟป่า และมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดไฟป่ารองลงมา
คือ ความหนาแน่ของดชันีพืชพรรณ ชนิดของป่าไม้ ความลาดชัน และทิศทางความลาดเอียง 
ตามล าดบั อีกทัง้ยงัมีการน าข้อมลูทางอุตนุิยมวิทยามาเคราะห์ร่วมด้วย ซึ่งสถิติไฟป่าจะมีความ
สอดคล้องกบัปัจจยัความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศและความเร็วลม จะพบว่าในเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม จะมีค่าความชืน้สมัพทัธ์ท่ีต ่าท่ีสุด ศิริ และ สานิตย์ (2535) พบว่าความชืน้สมัพทัธ์ของ
อากาศมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงความชืน้ของเชือ้เพลิงในป่าเต็งรัง จงัหวดัเชียงใหม่ถึงร้อยละ 
54.31 ในขณะท่ี ศภุรัตน์ (2535) พบว่าความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลง
ความชืน้ของเชือ้เพลิงในป่าเต็งรัง จงัหวดัสกลนครถึงร้อยละ 89.00 ศิริ (2534) พบว่าในทุ่งหญ้า
เชือ้เพลิงส่วนใหญ่เป็นเชือ้เพลิงเบา ความชืน้สมัพทัธ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรงของไฟ
มากท่ีสดุ คือมีอิทธิพลถึงร้อยละ 82.98 และสมมตฐิานข้อท่ีสองท่ีว่าปัญหาจากไฟป่าส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเท่ียว ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน เน่ืองจากเม่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเ ท่ียว และจ านวนรายได้ ร่วมกับสถิติไฟป่าในอดีตพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กัน จึงสรุปได้ว่าไฟป่าในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติน า้หนาวไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียวอรชร  ก าเนิด (2549) เร่ืองการจดัการไฟป่าโดยชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ กล่าวไว้ว่า ยังมีคนอีกจ านวนมากท่ีคิดว่าไฟป่าไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรป่าไม้และ
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สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงน้อย มิได้ท าอนัตรายแก่ต้นไม้ใหญ่อย่าง
เห็นได้ชัด เพียงแต่ไหม้หญ้า วัชพืช ลูกไม้ และไม้พืน้ล่าง ซึ่งเม่ือฤดูฝนมาถึงไม้ท่ีถูกเผาไหม้
เหล่านัน้ก็จะงอกงามเขียวขจีขึน้มาใหม่ ท าให้ดเูหมือนว่าไฟป่ามิได้ท าอนัตรายต่อป่าไม้เลย ยิ่ง
ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัหา่งไกลจากป่าแทบจะไมรู้่จกัไฟป่าเลย บางคนไม่ทราบด้วยซ า้ว่ามีไฟไหม้ป่า
เป็นประจ าทกุปี 
 
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัย 
 1.พืน้ท่ีศกึษาอยูต่า่งจงัหวดั จงึมีความลา่ช้าในการเดนิทางไปเก็บข้อมลู  
 2.การขอข้อมลูท่ีน ามาใช้ในงานวิจยัท่ีช้าเกินไปท าให้ได้ข้อมลูมาใช้ในการท าวิจยัล่าช้า จึง
ท าให้สรุปผลการศกึษาได้ลา่ช้า และเม่ือข้อมลูไมค่รบบางครัง้ก็อาจจะขอไมท่นั 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

1.งานนีไ้ม่ได้วิเคราะห์ความรุนแรงของไฟป่า หากมีการวิเคราะห์ความรุนแรงของไฟป่า 
นา่จะเห็นความชดัเจนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดไฟป่ามากกว่านี ้
 2.ควรใช้ข้อมลูภมูิอากาศ แสดงปริมาณน า้ฝน อณุหภมูิ คา่ความชืน้สมัพทัธ์ และความเร็ว
ลม ของหลายสถานี แสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของแผนท่ีเพ่ือจะได้เห็นภาพท่ีชัดเจนขึน้ 
เน่ืองจากมีการด าเนินงานล่าช้า มีเวลาในการด าเนินการจ ากัด จึงมีผลในการขอข้อมลู และเห็น
ความแตกต่างท่ีไม่แน่นอนเน่ืองจากขอข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก หากขอท่ีอุทยาน
แหง่ชาตนิ า้หนาวจะได้ข้อมลูอณุหภมูิอยา่งเดียว จงึต้องมีการใช้ข้อมลูจากหลายๆสถานี 
 3.หากมีการท างานวิจยันีต้อ่ไปก็อยากให้มีการท าแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียว เพ่ือท่ีจะ
ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนมากขึน้ เน่ืองจากชว่งเวลาท่ีไปท าแบบสอบถามยงัไมใ่ชฤ่ดกูาลทอ่งเท่ียว 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม (ส าหรับประชาชนทัว่ไป) 
เร่ือง การวิเคราะห์ไฟป่าท่ีมีผลกะทบตอ่การทอ่งเท่ียวในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 

วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (ภมูิศาสตร์) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย  ในชอ่งวา่ง  หน้าข้อความท่ีตรงกบัค าตอบของทา่นและเตมิ 

  ข้อความให้สมบรูณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ท่ีอยู่   บ้านเลขท่ี……….……….หมูบ้่าน…………………….ต าบล…………………… 

2.เพศ 

                       ชาย    หญิง                          

3.อาย ุ

                       ต ่ากวา่ 18 ปี   19-30 ปี 

                       31-50 ปี   51 ปีขึน้ไป 

4.อาชีพ         

                       เกษตรกร   รับราชการ 

                       ลกูจ้าง   อ่ืนๆ ………………………. 

5. สถานภาพในครัวเรือน 

                       หวัหน้าครัวเรือน  คูส่มรส  

                       บตุร    อ่ืนๆ ……………………….. 

6.ระดบัการศกึษา  

                                   ไมไ่ด้เรียน   ประถมศกึษา        

                                   มธัยมศกึษาตอนต้น    มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

                                   ปริญญาตรี/ปวส.  สงูกวา่ปริญญาตรี    

                                   อ่ืนๆ…………………………………………………….. 
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7.รายได้ตอ่เดือน (บาท) 

                                 ต ่ากวา่ 5,000   5,000 – 10,000                  

                                 10,000 – 20,000  20,000 – 30,000          

                                 มากกวา่ 30,000   อ่ืนๆ……………………. 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัไฟป่า 

1.บริเวณท่ีทา่นอาศยัอยูห่รือพืน้ท่ีใกล้เคียงเคยเกิดไฟป่าหรือไม่ สงัเกตได้จากอะไร 

         เคย    ไมเ่คย 

              รู้หรือสงัเกตได้จาก…………………………………………………………………… 

2. ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน มีไฟป่าเกิดขึน้ประมาณก่ีครัง้  

                                 น้อยกว่า 5 ครัง้   5 – 10 ครัง้ 

                                 มากกวา่ 10 ครัง้  อ่ืนๆ………………………………… 

3. ทา่นคิดว่าไฟป่าเกิดในชว่งเดือนหรือฤดกูาลไหน  

              ………………………………………………………………………………………. 

4.ไฟป่าท่ีเกิดขึน้จะเกิดในพืน้ท่ีป่าประเภทไหน และบริเวณไหนเกิดบอ่ยท่ีสดุ 

………………………………………………………………………………………… 

5.ทา่นจ าได้หรือไมว่า่ปีใดเกิดไฟป่ารุนแรงหรือเกิดบอ่ยครัง้มากท่ีสดุ (โปรดระบ)ุ  

   ………………………………………………………………………………………. 

6.ทา่นคิดวา่ไฟป่าท่ีเคยเกิดขึน้สว่นใหญ่เกิดจากสาเหตใุด 

                      เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เชน่……………………………………… 

                      เกิดจากการกระท าของมนษุย์ เชน่………….…………………….. 

          ทัง้สองสาเหต ุ                          

          อ่ืนๆ ………………………………………….……………………. 
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 7.ทา่นใช้ประโยชน์จากป่าในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวในด้านใดบ้าง  

                                 หาของป่า เชน่…………………………………………..………….. 

                                 ลา่สตัว์ เชน่……………………………………………..………….. 

                                 อ่ืนๆ……………………………………………………..………….. 

 8.ไฟป่าท่ีเกิดขึน้คิดวา่มีโทษหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม ่หรือเป็นประโยชน์ 

    ……………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 3 ความเสียหายและผลกระทบท่ีได้รับจากไฟป่า  

ข้อ ผลกระทบที่ได้รับ มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับผลกระทบ 
1 ปัญหาหมอกควนัและมลพิษทาง

อากาศ 
    

2 หมอกควนับดบงัทศันวิสยัในการ
มองเห็น 

    

3 พืน้ท่ีเกษตรกรรม     
4 ท่ีอยู่อาศยั ทรัพย์สิน และชีวิต     
5 ปัญหาสขุภาพ และจิตใจ     
6 สภาพแหลง่น า้เสียหาย หรือ

เส่ือมสภาพ 
    

7 พืน้ท่ีป่าไม้ลดลง     
8 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………..     
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ส่วนที่ 4 ทศันคตเิก่ียวกบัไฟป่าถึงผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียว 

ข้อ สาเหตุที่คาดว่าส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย ไม่ส่งผลกระทบ 

1 ความสวยงามทางธรรมชาติลดลงจาก
การถกูไฟเผาไหม้ 

    

2 ปัญหาหมอกควนับดบงัทศันียภาพ     
3 สภาพอากาศเปล่ียนแปลงไป     
4 ในชว่งท่ีเกิดไฟป่าจ านวนนกัทอ่งเท่ียว

ลดลง 
    

5 ประชาชนท่ีค้าขายในเขตอทุยานและ
พืน้ท่ี โดยรอบขาดรายได้หรือรายได้ลดลง 

    

6 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………………     
 

ส่วนที่ 5 แนวทางป้องกันปัญหาไฟป่า 

                ดแูลพืน้ท่ีริมแนวชายป่า เพ่ือลดปริมาณเชือ้เพลิง 

                    สร้างแนวกนัไฟล้อมรอบพืน้ท่ี  เพ่ือสกดัไมใ่ห้ไฟลกุลามไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน 

                    เพิ่มความระมดัระวงัการจดุไฟในป่าเป็นพิเศษ 

                    หลีกเล่ียงการประกอบกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดไฟป่า 

 

ส่วนที่ 6 ความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
เร่ือง การวิเคราะห์ไฟป่าท่ีมีผลกะทบตอ่การทอ่งเท่ียวในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาว 

วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (ภมูิศาสตร์) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย  ในชอ่งวา่ง  หน้าข้อความท่ีตรงกบัค าตอบของทา่นและเตมิ 

  ข้อความให้สมบรูณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

           อาชีพ/ต าแหนง่……………………………………………………………..…………… 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัไฟป่า 

1.บริเวณท่ีทา่นอาศยัอยูห่รือพืน้ท่ีใกล้เคียงเคยเกิดไฟป่าหรือไม่ สงัเกตได้จากอะไร 

  เคย    ไมเ่คย 

              รู้หรือสงัเกตได้จาก…………………………………………………………….………… 

 2.ในการดบัและควบคมุไฟป่าในแตล่ะครัง้ใช้จ านวนคนประมาณ……………………คน 

3.ทา่นคิดวา่ไฟป่าท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตใุด 

             เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เชน่……………………………………….………… 

             เกิดจากการกระท าของมนษุย์ เชน่……………………………………………. 

 ทัง้สองสาเหต ุ                  

 อ่ืนๆ ……………………………………………………………….………….. 

4. ทา่นคิดว่าไฟป่าเกิดในชว่งเดือนหรือฤดกูาลไหนมากท่ีสดุ  

              …………………………………………………………………………………………….. 

5.ไฟป่าท่ีเกิดขึน้จะเกิดในพืน้ท่ีป่าประเภทไหน และบริเวณไหนเกิดบอ่ยท่ีสดุ 

…………………………………………………………………………………..…………. 

6.ทา่นจ าได้หรือไมว่า่ปีใดเกิดไฟป่ารุนแรงหรือเกิดบอ่ยครัง้มากท่ีสดุ (โปรดระบ)ุ  

   ……………………………………………………………………………..……………. 

           7. ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน มีไฟป่าเกิดขึน้ประมาณ………………………….………ครัง้  
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           8.ไฟป่าในแตล่ะครัง้มีพืน้ท่ีถกูเผาไหม้ประมาณ………………….……………….ไร่ 

           9.มีประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าในเขตอทุยานแหง่ชาตนิ า้หนาวหรือไม ่                                      

                          ไมมี่               

                          มี เชน่……………………………………………………..………………. 

ส่วนที่ 2 การจัดการไฟป่า 

 1.ไฟป่าท่ีเกิดขึน้ควรมีการจดัการและป้องกนัหรือไม่ 

    ……………………………………………………………………………………….. 

2.แนวทางป้องกนัปัญหาไฟป่าที่ควรท ามากที่สุดคือ 

              ดแูลพืน้ท่ีริมแนวชายป่า เพ่ือลดปริมาณเชือ้เพลิง 

               สร้างแนวกนัไฟล้อมรอบพืน้ท่ี  เพ่ือสกดัไมใ่ห้ไฟลกุลามไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน 

               เพิ่มความระมดัระวงัการจดุไฟในป่าเป็นพิเศษ 

               หลีกเล่ียงการประกอบกิจกรรมท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดไฟป่า  

ส่วนที่ 3 ความเสียหายและผลกระทบท่ีได้รับจากไฟป่า  

ข้อ ผลกระทบที่ได้รับ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีผลกระทบ 
1 ปัญหาหมอกควนัและมลพิษทางอากาศ     
2 หมอกควนับดบงัทศันวิสยัในการมองเห็น     
3 ความสวยงามทางธรรมชาติลดลงจากการ

ถกูเผาไหม้ 
    

4 ท่ีอยู่อาศยั ทรัพย์สิน และชีวิต     
5 ปัญหาสขุภาพ และจิตใจ     
6 สภาพแหลง่น า้เสียหาย หรือเส่ือมสภาพ     
7 พืน้ท่ีป่าไม้เสียหาย/ลดลง     
8 ในชว่งท่ีเกิดไฟป่าจ านวนนกัทอ่งเท่ียวลดลง     
9 ประชาชนท่ีค้าขายในเขตอทุยานและพืน้ท่ี

โดยรอบขาดรายได้ หรือรายได้ลดลง 
    

10 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………………     
ส่วนที่ 4 ปัจจยัใดบ้างท่ีท าให้นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาเท่ียวในอทุยานแหง่ชาติน า้หนาว 
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ข้อ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง มาก ปานกลาง น้อย ไม่เก่ียวข้อง 
1 ภมูิอากาศ ท่ีมีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี     
2 ทิวทศัน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม     
3 ทรัพยากรธรรมชาต ิและป่าไม้ ท่ีมีความ

อดุมสมบรูณ์ 
    

4 เส้นทางคมนาคมท่ีมีความสะดวก     
5 ประเภทท่ีพกัหลากหลาย สะดวกสบาย      
6 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามและหลากหลาย

ประเภท 
    

7 อ่ืนๆ…………………………………     
 

-นกัทอ่งเท่ียวนิยมพกัค้างแรมประมาณ…………………….…………………………..วนั 

-นกัทอ่งเทียวนิยมเลือกท่ีพกัประเภทใด…………………………………………………… 

-สถานท่ีท่องเท่ียวจดุไหนท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 5 ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………............

..............................................................................................................................................

. 
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รูปภาพการเก็บข้อมูล 
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