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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์พน้ื ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้ในช่วงแล้งบริเวณพรุควน
เคร็งของพืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเฉพาะในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยประยุ ก ต์ก ารตัด สิน ใจการวิเ คราะห์ต ามล าดับ ชัน้ เอเอชพีร่ ว มกั บ เทคนิ ค ทางด้า นระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS-AHP) เพื่อแสดงเป็ นแผนทีเ่ ขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟใหม้บริเวณพรุควนเคร็ง โดยใช้ขอ้ มูล
ปั จจัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องต่อการเกิดไฟไหม้พรุจานวน 5 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ด้านความ
แห้งแล้งของพืน้ ที่ ด้านสภาพภูมปิ ระเทศ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านกิจกรรมของมนุ ษย์ และด้านลักษณะ
เชือ้ เพลิง ผลการศึกษาพบว่า บริเวณพรุควนเคร็งในช่วงแล้ง ส่วนใหญ่เสีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้อยู่ในระดับเสีย่ ง
สูง มีพ้นื ที่ 375.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 53.28 % ของพื้นที่ศกึ ษา โดยเฉพาะในเขตอาเภอหัวไทร มีพ้ื นที่
107.73 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อาเภอชะอวด มีพ้นื ที่ 77.64 ตารางกิโลเมตร และอาเภอเชียรใหญ่ มี
พืน้ ที่ 74.68 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีข่ อบป่ าพรุทเ่ี ป็ นรอยต่อกับพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ซึง่ มักมีการปรับ
พืน้ ทีเ่ พื่อเตรียมทาการเกษตร นอกจากนี้ยงั เป็ นทุ่งหญ้ า และยังมีการทับซ้อนกันระหว่างพืน้ ทีเ่ กษตรกรรรม
กับพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์อกี ด้วย แผนทีท่ ไ่ี ด้ครัง้ นี้สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนเฝ้ าระวัง ป้ องกันการเกิด
ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในเขตอนุรกั ษ์ได้
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Abstract
The objective of this study was to analyze the fire risk areas of Kuan Kreng peat swamp during
a drought in the non- hunting area of Bo Lo and Thale Noi, specifically in Nakhon Si Thammarat
province. Decision based on the Analytic Hierarchy Process was applied with geographic information
system techniques (GIS-AHP) to generate a map of the fire risk areas in the Kuan Kreng peat swamp.
The study used various physical and environmental factors relating to peat fires. These factors can be
divided into 5 main categories, i.e. the aridity of the area, topography, economic and social facet,
human activities, and characteristics of the available combustible material. The study results found that
most of the Kuan Kreng peat swamp during the drought is at a high risk of fire, estimated to be 375.31
square kilometers or 53.28% of the study area. Critical areas include Hua Sai District, Cha Uat District,
and Chian Yai District with 107. 73, 77. 64, and 74. 68 square kilometers, respectively. Most of these
areas are ecotones of peat swamp forests connected to agricultural areas which are constantly
undergoing development for agricultural preparation. Furthermore, these areas are often grassland,
and there is also some overlap between the agricultural areas and the areas dedicated to preservation.
This map can be used as a guideline for planning, monitoring, and preventing fires in Kuan Kreng peat
swamp forest preservation.
Keywords: fire risk areas during drought; Kuan Kreng peat swamp; GIS-AHP

1. บทนา

Resources, 2009) ปั ญ หาการเกิดไฟไหม้พรุควน
เคร็งเริ่มตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2505 หลังเกิดวาตภัยพายุ
โซนร้อนแฮเรียดพัดถล่ม ทาให้พนั ธุ์ไม้ดงั ้ เดิมหัก
โค่นจานวนมาก หลังจากนัน้ ได้เกิดไฟไหม้ป่ าพรุ
ซ้ า ซากมาโดยตลอดในเวลาที่พรุ แห้ง (Protected
Areas Regional Office 5, 2015) และมั ก เกิ ด ขึ้ น
ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ น
กันยายนของทุกปี จากข้อมูลสถิตไิ ฟไหม้บริเวณพรุ
ควนเคร็งตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549–2561 พบว่ามีไฟไหม้
พรุเกิดขึน้ เกือบทุกปี โดยมีเหตุการณ์ไฟไม้ป่าพรุใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงประมาณ
871 ค รั ้ง ( Protected Areas Regional Office 5 ,
2018) โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ง เป็ น ปี เ กิ ด
ปรากฏการณ์เอลนีโญทีท่ าให้ปริมาณฝนในประเทศ

พรุ ค วนเคร็ ง ตัง้ อยู่ บ ริ เ วณรอยต่ อ ในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
สงขลา เป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มน้าทีม่ คี วามสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางชีว ภาพสาคัญ ที่สุด แห่ ง หนึ่ ง ของ
ไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ า ในเขตห้า มล่ าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย มีพรุควนขี้เสียนที่ได้รบั การจดทะเบียน
เป็ น พื้น ที่ชุ่ ม น้ า โลก (Ramsar site) แห่ ง แรกของ
ประเทศไทย (ONEP, 2020) ระบบพรุ ช่วยรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ และเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
พืชและสัตว์น้านานาชนิด อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่ งอาหาร
และแหล่ ง หญ้า กระจูด หรือ กก ซึ่ง เป็ น วัตถุดิบที่
สาคัญในอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนโดยรอบ
พื้ น ที่ พ รุ ( MarCorin and Faculty of Natural
235

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 2 • มีนาคม - เมษายน 2564

ไทยส่วนใหญ่ต่ากว่าปกติ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์
ภัยแล้งคุกคามอย่างหนัก ทาให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุ
ควนเคร็ ง อย่ า งรุ น แรงและต่ อ เนื่ อ งระยะเวลา
ยาวนานหลายเดือน จานวน 304 ครัง้ มีพน้ื ทีป่ ่ าพรุ
เสีย หายโดยรวมประมาณ 19,095 ไร่ (Protected
Areas Regional Office 5 , 2010) ล่ า สุ ด ปี พ .ศ .
2562 ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุอย่างรุนแรงขึน้
อีกหลายครัง้ โดยเฉพาะป่ าพรุในเขตตาบลการะเกด
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเมิน
พื้ น ที่ เ สี ย หายไม่ น้ อ ยกว่ า 5,500 ไร่ (GISTDA,
2020) นอกจากนี้หมอกควันหนาทึบจากไฟป่ าพรุ
ควนเคร็ง จัง หวัด นครศรีธ รรมราช ส่ ง ผลกระทบ
ด้านมลพิษในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทาให้ประชาชนหลาย
หมื่นคนและสัตว์เลี้ยงได้รบั ความเดือดร้อน (Thai
PBS News, 2019) เนื่องจากพืน้ ทีพ่ รุมซี ากพืชทีท่ บั
ถมอยู่ในพืน้ ดินเป็ นเชือ้ เพลิงปริมาณมาก ทาให้เกิด
ไฟไหม้พรุได้ง่ายและต่อเนื่องยาวนาน ซึ่ง ต้องใช้
เวลานานนับเดือนถึงจะดับไฟให้สงบลงได้ หากปี ใด
ที่มคี วามแห้งแล้งมากจะเกิดไฟไหม้พรุรุนแรงและ
สร้างความเสียหายอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมและ
สิง่ มีชวี ติ ในพรุ
การศึ ก ษาครั ง้ นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การ
วิเคราะห์พ้นื ที่ท่เี สี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ในช่วงแล้ง
บริเวณพรุควนเคร็งในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ใช้ข้อมูลปั จจัยทางกายภาพและสภาพแวดล้ อ มที่
เกี่ย วข้อ งต่ อ การเกิด ไฟไหม้พ รุ (Akkaak, 2003;
Nuyim, 2004; Photchong, 2010) ที่ ไ ด้ จ ากชั น้
ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศร่ ว มกั บ การประยุ ก ต์ ก าร
ตั ด สิ น ใจการวิ เ คราะห์ ต ามล าดั บ ชั น้ เอเอชพี
(Analytic Hierarchy Process : AHP) (Saaty,1980)
และเทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
(Eugenio et al. 2016; Ghorbanzadeh et al. 2019;

Motaa et al. 2019; Achu et al. 2020) โดยผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จะแสดงผลในลักษณะข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ ละแผนที่
แสดงเขตพื้น ที่เ สี่ยงต่ อ การเกิด ไฟไหม้ตามระดับ
ความเสีย่ ง

2. วิ ธีการ
2.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
เนื่องจากป่ าพรุควนเคร็งมีลกั ษณะเป็ นพื้นที่
ป่ าทีไ่ ม่ตดิ ต่อเป็ นผืนเดียวกัน ดังนัน้ การกาหนดเขต
“บริเวณพรุควนเคร็ง” ในครัง้ นี้ ได้กาหนดพื้นที่กนั
ชน (Buffer zone) ระยะ 2 กิโลเมตรจากเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าสองแห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อและ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้ อยเฉพาะในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็ นเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษา ซึ่งภายในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทัง้ สองแห่งจะมีเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เขตพื้นที่อนุ รกั ษ์และพื้นที่เกษตรกรรมซ้อนทับกัน
อยู่ โดยมี พ้ื น ที่ ศึ ก ษาทัง้ หมดประมาณ 704.36
ตารางกิโลเมตร หรือ 440,225 ไร่ (fig.1) ป่ าพรุควน
เคร็งบริเวณนี้มคี วามสัมพันธ์กบั การเกิดเหตุการณ์
ไฟไหม้พ รุ บ่อ ยครัง้ และต่อ เนื่ อ งกัน เป็ น เวลานาน
หลายปี ตดิ ต่อกัน สภาพภูมปิ ระเทศมีลกั ษณะเป็ นที่
ราบน้ าท่วมถึง บริเวณป่ าพรุซ่งึ มีระดับพืน้ ทีต่ ่ากว่า
ระดับน้ าทะเลและมักจะมีน้ าขังอยู่ตลอดเวลา เป็ น
ป่ าพรุเสม็ดขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางพืน้ ที่ ถัดมาเป็ น
ทุ่งหญ้าและกก และเป็ นที่ราบ ส่วนบริเวณขอบพรุ
มีก ารใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ปลู ก ปาล์ ม น้ า มัน นาข้า ว
และพืชผัก โดยภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel ในfig.1
แสดงบริเวณป่ าพรุสมบูรณ์เป็ นสีเขียวเข้ม
2.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน
หลัก ซึ่ง มีผ ัง การดาเนิ น งานแสดงไว้ใ นfig.2 โดย
สรุปขัน้ ตอนการทางานได้ดงั นี้
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Figure 1 Study area
2.2.1 เตรียมข้อมูลปั จจัยของการเกิด
ไฟไหม้พรุและการวิเคราะห์ตามลาดับชัน้ เอเอชพี
โดยมีขนั ้ ตอนหลักทีส่ าคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) การ
ก าหนดปั จ จัย ทางกายภาพและสภาพแวดล้ อ มที่
เกี่ยวข้องต่อการเกิดไฟไหม้พรุ และการให้คะแนน
ปั จ จัย จากการประเมิน ของผู้เ ชี่ย วชาญที่ไ ด้จ าก
แบบสอบถามและการสัม ภาษณ์ จ านวน 3 ท่ า น
ได้แก่ นักวิชาการด้านป่ าพรุ นักวิชาการด้านการ
จัดการไฟไหม้พรุ และเจ้าหน้าทีโ่ ครงการควบคุมไฟ
ป่ าในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าปากพนั ง อั น เนื่ องมาจ า ก
พระราชดาริ ซึ่งประกอบด้วย 5 ปั จจัยหลัก และ 17
ปั จจัยรอง ดังtable 1 (2) การหาลาดับความสาคัญ
(AHP Rank) โดยท าการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
(Priority) ของปั จจัยต่าง ๆ เป็ นการเปรียบเทียบที
ละคู่ ใ นตารางเมทริ ก ซ์ เ ปรี ย บเที ย บ (Pair wise
comparison matrix) โดยเริม่ จากชัน้ บนลงสู่ชนั ้ ล่าง

Figure 2 Flowchart of process method
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ซึ่งในแต่ละลาดับชัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจะเป็ นผูใ้ ห้คะแนน
ความสาคัญ ตามค่าระดับความสาคัญ 1-9 จากนัน้
ท าการวิเคราะห์ค่า เฉลี่ย ทางเรขาคณิ ตและค่าน้ า
หนักคะแนนของรูปแบบทางเลือก (3) การวิเคราะห์
ความสอดคล้องของข้อมูล เพื่อเป็ นการทดสอบว่า
ผลของการเปรียบเทียบปั จจัยทีใ่ ช้ในการศึกษาว่ามี
ความสมเหตุ ส มผลหรือ สอดคล้ อ งกัน กับ การให้
คะแนนหรื อ ไม่ โดยการหาค่ า อัต ราส่ ว นความ
สอดคล้อง (CR) ตามสมการ (1) และ (2) ซึ่งถ้าค่า
ของ CR < 0.10 ถือ ว่ า ยอมรับ ได้ โดยสมการ (1)
และ (2) มีดงั นี้
CR =

CI
RI

CI =

 max − n
n −1

(2)

กาหนดให้ n = จานวนปั จจัย
RI (Random Consistency Index) คือ ดัช นี ค วาม
สอดคล้องเชิงสุ่มได้จากสุ่มจากตารางเมทริกซ์ของ
Saaty (Saaty,1980)
2.2.2 จั ด ท า ชั ้ น ข้ อ มู ล ร ะ บ บ
สารสนเทศภู มิศ าสตร์ ใ นโปรแกรม ArcGIS ตาม
ปั จจัยหลักและปั จจัยรองทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น จานวน
18 ชัน้ ข้อมูล ซึง่ แหล่งข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ มี 2 ประเภท
คือ
2.2.2.1 ชั ้ น ข้ อ มู ล เ ชิ ง พื้ น ที่
โดยตรง ได้แก่ ข้อมูลจากแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ แผนที่
เขตป่ าอนุ รกั ษ์ตามกฎหมาย แผนที่แสดงพื้นที่ท่ีมี
โอกาสเกิดภัยแล้ง ในพรุ (Drought hazard map) ที่
เกิดภาวะภัยแล้งจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ปี พ.ศ.
2553 (Khampeera, 2017) และข้อมูลจากการแปล
ผลของภาพถ่ ายดาวเทีย ม เช่ น การใช้ป ระโยชน์
ทีด่ นิ พืน้ ทีน่ ้าท่วมซ้าซาก เป็ นต้น

(1)

โดยที่
CR คือ อัตราส่วนความสอดคล้อง
CI คือ สัดส่วนความสอดคล้องได้จากการคานวณ
RI คือ ดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่มได้จากสุ่มจาก
ตาราง
CI (Consistency Index) คือ ดัชนีความสอดคล้อง

Figure 3 The map data layers used in a GIS overlay technique
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Table 1 Data of the factors/sub-factors and the results of AHP method for fire risk in study area
Data of the factors/sub-factors
1. Drought
- High
- Moderate
- Low
- Minimal-Null
2. Topography

AHP
Weighting
0.553
(CR = 0.073)

0.230
(CR = 0.073)
0.419
(CR = 0.042)

2.1 Land use/Land cover
- Glass land/Forest
- Agricultural
-Village/Community/Mixed
orchard
- Wetland, Swamp
22 Distance from agriculture
0.205
areas
(CR = 0.042)
- < 100 meter
- 100-200 meter
- 200-300 meter
- > 300 meter
2.3 Past flood events areas
0.148
(CR = 0.042)
- Flooded ≥ 5 years
- Flooded ≥ 3-4 years
- Flooded ≥ 1-2 years
- Never flooded
2.4 Distance from village sites
0.101
(CR = 0.042)
- < 1.5 kilometer
- 1.5-2.5 kilometer
- 2.5-3.5 kilometer
- > 3 kilometer

239

AHP Rank/
GIS method and data sources
Rating
1
Kuan Kreng drought hazard
map at scales 1: 50,000,
1.223
Khampeera (2017)
0.917
0.612
0.306
2
1)
0.386
0.289
0.193
0.096
2)
0.189
0.141
0.094
0.047
3)
0.034
0.068
0.102
0.136
4)
0.093
0.069
0.046
0.023

Land use map 2018 from
Sentinel satellite image ( 2018) ;
LANDSAT 8 satellite image
( 2018) ; Google Earth satellite
image (2017-18)
GIS buffering distance from
land use map 2018

Map overlay of all previous
floods during 2005–2017 (radar
satellite images) , GISTDA
(2018)
GIS Euclidean allocation map
from the position of village sites
at scales 1:50,000,
SOUTHGIST, PSU (2017)

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 2 • มีนาคม - เมษายน 2564

Table 1 (Continued) Data of the factors/ sub- factors and the results of AHP method for fire risk in
study area
Data of the factors/sub-factors
2.5 Distance from river/irrigation
- > 1,000 meter
- 500-1,000 meter
- 100-500 meter
- < 100 meter

AHP
AHP Rank/
Weighting
Rating
0.091
5)
(CR = 0.042)
0.083
0.062
0.042
0.021

2.6 Distance from road
0.071
(CR = 0.042)
- < 100 meter
- 100-500 meter
- 500-1,000 meter
- > 1,000 meter
2.7 Distance from station of Non0.042
hunting, Forest fire control
(CR = 0.042)
- > 1.5 kilometer
- 1.0-1.5 kilometer
- 0.5-1.0 kilometer
- < 0.5 kilometer
3. Economy and society

0.108
(CR = 0.073)
3.1 The overlap areas of an
0.418
agricultural land and peat swamp (CR = 0.046)
forest
- Overlap areas
- No overlap areas
3.2 Agricultural during dry
0.369
season of the community
(CR = 0.046)
- Every year
- Some year
- Never
240

6)
0.066
0.049
0.033
0.016
7)
0.038
0.029
0.019
0.010

GIS method and data sources
GIS buffering distance map from
river/irrigation, Topographic maps
(L7018) at scales 1:50,000, Royal
Thai Survey Department ( 1999),
Google Earth satellite image
(2017-18)
GIS buffering distance map from
road, Topographic maps (L7018),
Royal Thai Survey Department
( 1999) , Google Earth satellite
image (2017-18)
GIS Euclidean allocation map
from the position of station sites
of Non-hunting, Forest fire
control, Protected Areas
Regional Office 5 (Nakhon Si
Thammarat) (2018)

3
1)

0.090
0.045
2)
0.120
0.080
0.040

GIS overlay of map of agric. land
reform and land use map 2018,
Agricultural Land Reform Nakhon
Si Thammarat Office at scales
1:4,000 (2018)
GIS Euclidean allocation distance
map from the basic information
on village level, The Community
Development Department (2018)
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Table 1 (Continued) Data of the factors/ sub- factors and the results of AHP method for fire risk in
study area
Data of the factors/sub-factors
3.3 Economic of the community
(Occupation)
- No occupation
- Unstable occupation
- Stable occupation
3.4 Land property ownership
- No land workplace
- Land tenant
- Land owner
4. Human activity
4.1 Past Fire events
- Burned areas > 2 times
- Burned areas 2 times
- Burned areas 1 time

4.2 The conservation network
activity of the community
- Never
- Irregularly
- Regularly
4.3 The protected areas
- Outside the protected areas
- Inside the protected areas

AHP
AHP Rank/
Weighting
Rating
0.118
3)
(CR = 0.046)
0.038
0.026
0.013
0.095
4)
(CR = 0.046)
0.031
0.020
0.010
0.061
(CR = 0.073)
1.126
(CR
=0.0031)

0.364
(CR
=0.0031)

1)
0.206
0.137
0.069

0.067
0.044
0.022
3)
0.022
0.011
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GIS Euclidean allocation
distance map from the basic
information on village level, The
Community
Development
Department (2018)
GIS Euclidean allocation
distance map from the basic
information on village level, The
Community
Development
Department (2018)

4

2)

0.177
(CR
=0.0031)

GIS method and data sources

GIS Euclidean allocation
distance map from the position
of forest fires during 2006–2018,
Protected Areas Regional Office
5 ( Nakhon Si Thammarat)
(2019)
GIS Euclidean allocation
distance map from the basic
information on village level, The
Community
Development
Department (2018)
Map of the protected areas of
Nakhon Si Thammarat,
Protected Areas Regional
Office 5 (Nakhon Si
Thammarat) (2018)
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Table 1 (Continued) Data of the factors/ sub- factors and the results of AHP method for fire risk in
study area
AHP
AHP Rank/
Weighting
Rating
5. Fire Fuels characteristics (Top
0.048
5
soil surface)
(CR = 0.073)
5.1 Fuel moisture content
0.581
1)
(CR
- < 15 %
0.112
=0.0032)
- 15-37 %
0.084
- 37-70 %
0.056
- > 70 %
0.028
5.2 Type of the fuels
0.309
2)
(CR
- Glass land
0.059
=0.0032)
- Forest land (i.e. dense
0.045
evergreen forest, swamp forest)
- Agricultural land (i.e. oil palm,
0.030
rice paddy, para rubber)
- Mixed perennial land (i.e. mixed
0.015
orchard, casuarina, coconut)
5.3 Fuels total volume
0.110
3)
(CR =0.0032)
- > 3,000 ton/rai
0.016
- 2,000-3,000 ton/rai
0.011
- < 1,000 ton/rai
0.005
Data of the factors/sub-factors

2.2.2.2 ข้อ มู ล เชิง ปริม าณด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมของชุมชนที่ได้จาก
ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมู่บ้าน (ข้อมูล กชช .2ค) ของ
กรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลด้านเชือ้ เพลิงในพรุ
โดยน ามาสร้ า งเป็ นชัน้ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี Buffering
distance แ ล ะ Euclidean allocation distance
จากนั ้น จัด ท าแผนที่ปั จ จัย ความเสี่ย งของแต่ ล ะ
ปั จ จัย โดยค านวณจากค่ า น้ า หนั ก คะแนนของ
รู ป แบบทางเลื อ ก (AHP Weighting value) ของ

GIS method and data sources

GIS map from fuel data during
2008– 2014, Protected Areas
Regional Office 5 ( Nakhon Si
Thammarat) (2018)
GIS land use map 2018

GIS Euclidean allocation
distance map from the basic
information on village level, The
Community
Development
Department (2018)

ปั จจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ตามลาดับชัน้ เอเอชพี
กับ ระดับ ความเสี่ยง ซึ่ง ได้ผ ลลัพ ธ์เ ป็ น ค่ า คะแนน
อันดับความเสีย่ ง (Rating value) ในฐานข้อมูลของ
แต่ละชัน้ ข้อมูล ดังtable 1 และfig.3 เพื่อเตรียมการ
วิเคราะห์ในขัน้ ตอนต่อไป
2.2.3 วิเคราะห์พ้นื ที่เสี่ยงต่อการเกิด
ไฟใหม้ในช่วงแล้งบริเวณพรุควนเคร็งในโปรแกรม
ArcGIS ด้ว ยวิธีก ารวิเ คราะห์ แ บบซ้ อ นทับ ข้อ มู ล
(Overlay technique) ของชั น้ ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ดั ง
242
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สมการ (3) แล้วแบ่งช่วงชัน้ ข้อมูลตามเกณฑ์ของ
การจาแนกระดับความเสีย่ งตามทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว

และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละ
ปั จจัยดังนี้
3.1.1 ปัจจัยด้านความแห้งแล้งของ
พื้นที่
ความแห้งแล้งของพื้นที่มอี ิทธิพลอย่างมาก
ต่ อ การเกิด ไฟไหม้บ ริเ วณพรุ ค วนเคร็ง เมื่อ เกิด
ภาวะภัยแล้งในพรุ เนื่องจากฝนแล้งหรือการระบาย
น้ าออกจากพรุ ม ากเกิ น ไปก็ จ ะท าให้ พ รุ แ ห้ ง
โดยเฉพาะในช่ ว งแล้ ง ของปี เ อลนี โ ญ ในปี พ.ศ.
2553 ซึ่งจะมีความแห้งแล้งทัง้ สามส่วนพร้อมกันคือ
ฝนแล้ง พืชพรรณเหีย่ วเฉา และระดับน้ าผิวดินและ
น้ าใต้ดนิ ลดลงจนถึงจุดวิกฤติ ตัง้ แต่เดือนเมษายน
จนถึง ต้ น เดือ นตุ ล าคม (Khampeera et al. 2018)
และระดับน้ าในพรุจะลดระดับลงถึง -50 เซนติเมตร
จากผิวดิน (fig.4) ทาให้ผู้คนสามารถเข้าถึง ป่ าพรุ
ชัน้ ในได้ง่าย ซึ่งป่ าพรุจะมีซากพืชทับถมอยู่ทงั ้ บน
ดินและใต้ดนิ ปริมาณมากและเป็ นเชื้อเพลิงอย่างดี
เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย รวดเร็ว และรุนแรง
การดั บ ไฟท าได้ ย ากกว่ า ไฟไหม้ ป่ าโดยทัว่ ไป
(Protected Areas Regional Office 5, 2015)

n

R=

 i  ci;  i = 1
i =1

(3)

โดยที่
R คือ เขตพื้นทีเ่ สี่ยงต่อการเกิดไฟใหม้พรุ ในพืน้ ที่
ศึกษา
Ci คือ เกณฑ์การประเมินของแต่ละปั จจัยทีใ่ ช้
 คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์การประเมิน
ของ i (i = 1,···, n).
n คื อ จ านวนของตั ว แปรทั ง้ หมดที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์
2.2.4 ประเมินความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ทีเ่ สี่ยงต่อการเกิดไฟใหม้ในช่วง
แล้ ง บริ เ วณพรุ ค วนเคร็ ง ในรู ป ของแผนที่ค วาม
ถูกต้อง (Map accuracy assessment) โดยนาแผน
ที่มาตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลอ้างอิง แล้ว
วิเคราะห์ค่าความถูกต้องของแผนทีใ่ นรูปของตาราง
เมทริก ซ์ ค วามผิด พลาด (Error matrix) แสดงค่ า
ความถู ก ต้ อ งโดยรวม (Overall accuracy) และ
ค่าสถิติ Kappa (Kappa statistics)
2.2.5 จัดทาแผนที่พ้นื ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดไฟใหม้ในช่วงแล้งบริเวณพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช แสดงระดับความเสีย่ ง 4 ระดับ คือ
ความเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยง
น้อยมากถึงไม่เสีย่ ง ตามลาดับ

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล

Figure 4 Graph of mean average of water table
level for the years 2010 to 2014 in study area

3.1 ผลการวิ เคราะห์ตามลาดับชัน้ เอเอช
พี

3.1.2 ปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัวไปบริ
่
เวณพรุควน
เคร็ ง เป็ นที่ร าบต่ า บริเ วณตรงกลางของพื้น ที่มี
สภาพเป็ นแอ่งคล้ายก้นกระทะ บริเวณนี้มปี ่ าพรุขน้ึ

ผลการจัดลาดับความสาคัญของเกณฑ์ปัจจัย
หลักและเกณฑ์ปัจจัยรองโดยเรียงลาดับความสาคัญ
จากค่ามากสุดไปหาค่าน้อยสุด ดังแสดงในtable 1
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หนาแน่ นและส่วนใหญ่มีน้ าท่วมขังในช่วงฤดูก าล
ปกติ บริเวณขอบพรุล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าและพืน้ ที่
เกษตรกรรมโดยเป็ นสวนปาล์มน้ามัน นาข้าว ไม้ยนื
ต้ น และแปลงผั ก ดั ง นั ้น ปั จจั ย ลั ก ษณะการใช้
ประโยชน์ ท่ีดิน จึงมีอิทธิพลต่ อ การเกิด ไฟไหม้พรุ
เป็ นอย่างมาก ซึง่ ประเภทกิจกรรมของการใช้ทด่ี นิ ที่
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ไฟไหม้ พ รุ ม ากที่สุ ด คื อ พื้ น ที่
เกษตรกรรม เนื่องจากมักมีการเผาพืน้ ทีเ่ พื่อเตรียม
เพาะปลู ก ซึ่ง ถ้า จุ ด ไฟโดยไม่มีก ารควบคุมจนไฟ
ลุกลามเข้าไปในทุ่งหญ้าและป่ ากระจูด หรือมีการ
ปลิวของเปลวไฟและเศษขี้เถ้า อาจทาให้ไปตกใน
พื้นที่ป่าพรุจนเกิดไฟป่ าขึ้น นอกจากนี้ ปั จจัยด้าน
ระยะทางความใกล้-ไกลจากถนน จากชุมชนหมูบ่ า้ น
จากแหล่งน้ า จากพื้นที่เกษตรกรรม หรือที่ตงั ้ ของ
หน่ วยดับไฟป่ าล้วนมีอทิ ธิพลต่อการเกิดไฟไหม้ พรุ
ทัง้ สิ้น ซึ่งแสดงถึงความยากง่ายของการเข้าถึงใน
การจุดไฟโดยมนุ ษย์ รวมถึงความสามารถในการ
เข้าไปดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้พรุขน้ึ แล้ว
3.1.3 ปั จจั ย ด้ า นเศรษฐกิ จและ
สังคม
พรุควนเคร็งเป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญของ
ชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่ โ ดยรอบพื้ น ที่ พ รุ ดั ง นั ้น จึ ง มี
ความสัม พัน ธ์ กับ สภาพสัง คมและเศรษฐกิจ ของ
ชุมชนมาอย่างช้านาน มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งหลายประเภท เช่น การใช้
ไม้ หาของป่ า การจับสัตว์น้ า การเก็บกระจูด การ
ท านา สวนยางพารา และปาล์ ม น้ า มัน เป็ นต้ น
(Khunweechuay, 2015) ดังนัน้ ในบางพืน้ ทีท่ ม่ี ีเขต
พื้น ที่ท ากิน ทับ ซ้อ นกับ พื้น ที่พ รุ จึง มีโ อกาสทาให้
เกิดไฟไหม้พรุได้ง่าย รวมทัง้ ยังคงมีการลักลอบเผา
ป่ าพรุ เ สื่ อ มโทรมเพื่ อ หวั ง ผลการบุ ก รุ ก และ
ครอบครองเป็ นพื้น ที่ท าการเกษตรใหม่ ส าหรับ
ปั จ จัย ด้ า นการท าการเกษตรในฤดู แ ล้ ง สภาพ
เศรษฐกิจครัวเรือน ลักษณะพื้นที่ทากินของชุมชน
จะบ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนในพืน้ ที่

ศึกษา ซึ่งมีส่วนเสริมต่อการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า
พรุ อาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดปั ญหาเสีย่ งต่อการเกิด
ไฟไหม้พรุในระดับทีร่ ุนแรงได้
3.1.4 ปั จ จั ย ด้ า นกิ จ ก รรม ข อ ง
มนุษย์
กิจ กรรมด้า นลบและพฤติก รรมของมนุ ษย์
ล้วนมีความเสีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้ ซึ่งไฟไหม้พรุท่ี
เกิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ ม ั ก เกิ ด จากการกระท าของ
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ ป่ าหรื อ พื้ น ที่
เกษตรกรรมอยู่ติดป่ าโดยจุดไฟเพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
แตกต่ า งกัน เช่ น การหาของป่ า ล่ า สัต ว์ ความ
ขัดแย้ง (กลันแกล้
่
ง) ประมาทเลินเล่อ การบุกรุกป่ า
เผาวัชพืช ดังเช่น ปี พ.ศ. 2562 ทีเ่ กิดเหตุการณ์ไฟ
ไหม้พรุอย่างรุนแรงและต่อเนื่องระยะเวลายาวนาน
หลายเดือนทัง้ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ที่ สปก. และ
พืน้ ทีป่ ่ าพรุสมบูรณ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ส่วนกิจกรรมด้านบวก เช่น
การจั ด ตั ง้ กลุ่ ม หรื อ อาสาสมัค รของชุ ม ชนหรื อ
หน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่ ร อบป่ าพรุ เ พื่ อ เป็ น
เครือข่ายในการดูแล ตรวจตรา เฝ้ าระวังไฟ รวมทัง้
จัด ท าพื้น ที่กัน ชนให้แ ก่ พ้ืน ที่ป่ าพรุ ส มบู ร ณ์ ก็ จ ะ
สามารถช่วยป้ องกันไฟไหม้พรุ และป้ องกันนายทุน
จากภายนอกเข้ามาบุกรุกในพรุได้ดว้ ย
3.1.5 ปัจจัยด้านลักษณะเชื้อเพลิ ง
ลัก ษณะเชื้อ เพลิง จะมีการผัน แปรตามของ
ชนิดป่ าและความแตกต่างของพืน้ ที่ แหล่งเชื้อเพลิง
ของไฟไหม้ ใ นพรุ ค วนเคร็ ง นั ้น มี 3 กลุ่ ม โดยมี
ลักษณะเชือ้ เพลิง ดังนี้ กลุ่มแรกคือ เชือ้ เพลิงบนดิน
ได้แก่ เศษซากพืช กิ่งไม้ ใบไม้ ไม้พ้นื ล่างต่าง ๆ
เช่น กระจูด ปรือ กก ลาเท็ง รวมทัง้ เปลือกของต้น
เสม็ด กลุ่มสองเป็ นเชือ้ เพลิงบริเวณเรือนยอด ได้แก่
ใบของต้นเสม็ดที่สามารถติดไฟได้ดี และกลุ่มสาม
คือ เชื้อเพลิงใต้ดนิ ได้แก่ ชัน้ พรุทแ่ี ห้ง ทีก่ ่อให้เกิด
ไฟใต้ดนิ ทาให้มคี วามยากลาบากในการดับไฟ ซึ่ง
ปั จจัยลักษณะเชื้อเพลิงในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ขอ้ มูล
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เชื้อเพลิงผิวดินเป็ นหลัก เนื่องจากมีขอ้ มูลค่อนข้าง
ครอบคลุมพืน้ ทีศ่ กึ ษา สาหรับปริมาณของเชื้อเพลิง
ผิวดินของพรุควนเคร็ง พบว่าเชื้อเพลิงมีน้ าหนักสด
เฉลี่ย 1,295 กิโลกรัมต่อไร่ และมีน้ าหนักแห้งเฉลี่ย
870.76 กิโลกรัมต่อไร่ (Protected Areas Regional
Office 5, 2014) ความชื้นของเชื้อเพลิงจะมีอทิ ธิพล
ต่ อ การติด ไฟและการลุ ก ลามของไฟ โดยที่ร ะดับ
ความชื้น ของเชื้อ เพลิง มากกว่ า 15 % ไฟที่ไ หม้
เชื้อ เพลิง ขนาดใหญ่ จ ะยัง คงลุ ก ไหม้แ ละลุ ก ลาม
ต่อไปได้ ในขณะที่ไฟที่ไหม้เชื้อเพลิงขนาดเล็ กจะ
ดับลงด้วยตัวเอง (Akkaak, 2003) สาหรับความชื้น
ของเชื้อเพลิงผิวดินบริเวณพรุควนเคร็งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 46.63 %
3.2 ผลการศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิ ด
ไ ฟใ หม้ พ รุ ค ว นเคร็ ง ใ นช่ ว งแล้ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
การวิเ คราะห์พ้นื ที่เ สี่ยงต่อ การเกิดไฟใหม้ ในช่วง
แล้งบริเวณพรุควนเคร็งแล้วจัดทาเป็ นแผนที่ โดย

จาแนกระดับความเสีย่ งด้วยวิธกี าร Natural breaks
(Jenks) ออกเป็ น 4 ระดับ ดัง table 2 สาหรับการ
ประเมิน ความถู ก ต้อ งของแผนที่ ใช้ก ารคัด เลือ ก
พื้นที่ตวั แทนโดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง
(Simple random sampling) จานวน 50 จุด ในแผน
ทีท่ ไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นมาซ้อนทับกับ ข้อมูล
อ้างอิง ได้แก่ แผนที่การใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน แผนที่
แสดงตาแหน่ งเกิดไฟไหม้พรุตงั ้ แต่ ปี พ.ศ. 25492561 และข้อมูลจากการสารวจภาคสนาม
Table 2 Classification
fire risk map
Classes
High risk
Moderate risk
Low risk
Minimal risk - Null

of the natural breaks to
Values
2.04102 - 2.71195
1.62488 - 2.04101
1.18325 - 1.62487
0.54629 - 1.18324

Classification data

Table 3 Error matrix and accuracy statistics of the fire risk map derived from GIS-AHP analysis
Reference data
User’s
accuracy
Areas
Risk of fire
No risk of fire
Total
(%)
Risk of fire
22
3
25
88.0
4
21
25
84.0
No risk of fire
26
24
50
Total
Producer’s accuracy (%)
84.6
87.5
Overall classification accuracy = 86 %
Overall kappa statistics = 72 %
โดยเกณฑ์ของพืน้ ทีพ่ รุทเ่ี สีย่ งต่อเกิดไฟไหม้ควรจะ
เป็ นพื้นที่ท่แี ห้ง ไม่ควรเป็ นพื้นที่เปี ยกชื้นหรือมีน้ า
ขังตลอดเวลา สาหรับผลประเมินความถูกต้องของ
แผนที่ในตารางเมทริกซ์ความผิดพลาดดังแสดงใน

table 3 พบว่า มีความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ 86
% และค่ า สถิติ Kappa เท่ า กับ 72 % ซึ่ง จัด ว่ า มี
ความถูกต้องของการวิเคราะห์โดยรวมสูง ส่วนการ
จัดทาแผนทีพ่ น้ื ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟใหม้ในช่วงแล้ง
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บริเวณพรุควนเคร็งโดยซ้อนทับกับข้อมูลเขตห้าม
ล่ า สัต ว์ ป่ าทัง้ สองแห่ ง และซ้ อ นทับ กับ เขตการ
ปกครองในพื้น ที่ศึก ษา เพื่อ แสดงให้เ ห็น ถึง พื้นที่

เสีย่ งในเขตดังกล่าว ดังแสดงผลในtable 4 และแผน
ทีf่ ig.5

Table 4 Fire risk rating areas for the study area
Non-hunting
Fire risk rating areas (Square kilometers)
area
High
Moderate
Low
Minimal- Total
Null
Bo Lo
Thale Noi
Total (Km2)
Total (Rai)
Proportion
of total area (%)

200.81
174.50
375.31
234,569.3
0

86.66
133.74
220.40
137,748.5
8

45.23
46.16
91.39
57,119.3
7

9.37
7.89
17.26
10,788.2
6

342.07
362.29
704.36
440,22
5

53.28

31.29

12.97

2.45

100

เมื่อพิจารณาtable 4 พบว่า บริเวณพรุควนเคร็งส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้ในช่วง
แ ล้ ง โ ด ย มี พ้ื น ที่ 375. 31 ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร
(234,569.30 ไร่ ) หรือ 53.28 % ของพื้น ที่ศึก ษา
รองลงมาระดับเสีย่ งปานกลาง มีพน้ื ที่ 220.4 ตาราง
กิโลเมตร (137,748.58 ไร่) หรือ 31.29 % ของพืน้ ที่
ศึก ษา จากแผนที่fig.5 แสดงให้เ ห็น ว่ า เขตพื้น ที่
เสี่ยงสูงจะกระจายอยู่ทวไปโดยเฉพาะบริ
ั่
เวณรอบ
ๆ ขอบพรุ ท ัง้ ด้ า นทิศ ตะวัน ออก ทิศ เหนื อ และ
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของพื้น ที่ศึก ษา ซึ่ง ส่ ว นใหญ่
เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนปาล์มน้ ามัน
ทีต่ งั ้ เรียงรายโดยรอบ และเป็ นทุ่งหญ้าและป่ าพรุใน
ที่ด อนรอบขอบพรุ เมื่อ พิจ ารณาในรายเขตพื้นที่
พบว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อมีความเสีย่ งต่อการ
เกิดไฟไหม้ในช่วงแล้งสูง 200.81 ตารางกิโลเมตร
รองลงมาเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ปานกลาง โดยมี
พื้นที่เสี่ยง 86.66 ตารางกิโลเมตร พบส่วนใหญ่อยู่

Proportion
of total area
(%)
48.56
51.44
100.00

ในเขตพื้นที่ตาบลควนพัง อาเภอเชียรใหญ่ ตาบล
ควนพัง อ าเภอร่ อ นพิบู ล ย์ และต าบลสวนหลวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่วนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้ อยมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ในช่วงแล้งสูง
174.50 ตารางกิโลเมตร รองลงมาเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟไหม้ปานกลาง โดยมีพ้นื ที่เสี่ยง 133.74 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนใหญ่พบในเขตพืน้ ที่ตาบลแหลมและ
ตาบลควนชะลิก อาเภอหัวไทร โดยส่วนใหญ่เป็ น
พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณขอบพรุ ซึ่งมักมีการปรับ
พืน้ ทีเ่ พื่อเตรียมทาการเกษตรอยู่เสมอ รองลงมาคือ
พื้นที่ตาบลเคร็ง อาเภอชะอวด เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่
เป็ นป่ าพรุ ทุ่งหญ้า กระจูด นอกจากนี้พน้ื ทีบ่ างส่วน
ยังมีการทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่เกษตรกรรรมกับ
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์อกี ด้วย
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ด้วย ซึ่งเอเอชพีเป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์การตัดสินใจของการจัดลาดับความสาคัญ
ของปั จจัยต่าง ๆ ทีใ่ ช้การศึกษา เพราะมีโครงสร้าง
เลีย นแบบกระบวนการคิด ของมนุ ษ ย์ โดยแบ่ ง
องค์ประกอบของปั ญหาออกเป็ นส่วน ๆ ในรูปของ
แผนภู มิ ต ามล าดับ ชัน้ แล้ ว ก าหนดค่ า ของการ
วินิจฉัยเปรียบเทียบปั จจัยต่าง ๆ แล้วนาค่าเหล่านัน้
ม า ค า น ว ณ เ พื่ อ ดู ว่ า ปั จ จั ย อ ะ ไ ร มี ค่ า ล า ดั บ
ความสาคัญมากที่สุด สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ จาก
ผลการจัดลาดับความสาคัญของเกณฑ์ปัจจัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญทีส่ ่วนใหญ่เห็นว่า ปั จจัยความแห้งแล้ง
ในพรุทม่ี อี ทิ ธิพลสูงสุดต่อการเกิดไฟไหม้บริเวณพรุ
ควนเคร็ง แม้ว่ า การเกิด ไฟไหม้พ รุ ท่ีผ่ า นมานั ้น
มนุ ษย์เป็ นตัวการที่จุดไฟเผาป่ า แต่ความแห้งแล้ง
ของพื้นทีม่ สี ่วนสนับสนุ นให้เกิดไฟไหม้พรุทร่ี ุนแรง
และยาวนาน สอดคล้องกับการศึกษาของ MarCorin
and Faculty of Natural Resources ( 2009) แ ล ะ
Forestry Research Center (2013) พบว่า สภาวะ
ภัยแล้งในพืน้ ที่พรุต่อเนื่องยาวนานหลายเดือน ทา
ให้ระดับน้าในพรุลดระดับลง ส่งผลให้เชือ้ เพลิงในพรุ
แห้งและง่ายต่อการลักลอบจุดไฟเผาพรุได้
4.2 การวิเ คราะห์พ้ืน ที่เ สี่ย งต่ อ การเกิด ไฟ
ใหม้ ใ นช่ ว งแล้ ง บริ เ วณพรุ ค วนเคร็ ง ในระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ เป็ นการประยุกต์ GIS-AHP
ในการสร้า งชัน้ ข้อ มูลแต่ละปั จจัย แล้ว ก าหนดค่า
ถ่วงน้าหนักตัวแปร (Weighting value) และคานวณ
คะแนน (Rating value) ในแต่ละปั จจัย แล้วทาการ
วิเ คราะห์ แ บบซ้ อ นทับ ชัน้ ข้อ มู ล หลายชัน้ (Multi
criteria) โดยได้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามเงื่ อ นไขของการ
วิเคราะห์ ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีน่ ิยมใช้ตอบคาถามปั ญหา
เชิง พื้น ที่ ดัง งานวิจ ัย ของ Eugenio et al. (2016),
Ghorbanzadeh et al. (2019), Motaa et al. (2019)
และ Achu et al. (2020) ที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ปั จจั ย ทาง
กายภาพเชิงพืน้ ที่ และปั จจัยภูมอิ ากาศมาวิเคราะห์
GIS-AHP เพื่อ จัด ท าแผนที่เ สี่ย งไฟไหม้ป่ าและมี

Figure 5 Map of fire risk zone during drought in
study area

4. สรุป
การวิเ คราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่ อการเกิดไฟไหม้
ในช่ ว งแล้ง บริเ วณพรุ ควนเคร็ง โดยการประยุกต์
หลัก การวิเ คราะห์ ต ามล าดับ ชัน้ เอเอชพีร่ ว มกับ
เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS-AHP)
แบ่งการอภิปรายผลเป็ น 2 ประเด็นดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ตามลาดับชัน้ เอเอชพี ซึ่ง
การกาหนดปั จจัยทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ จานวน 5
ปั จจัยหลัก และ 17 ปั จจัยรองนัน้ เป็ นการกาหนด
จากข้อ มูล ปั จ จัย เชิง กายภาพและเชิง ปริม าณที่มี
ความสาคัญและคาดว่าน่าจะมีอทิ ธิพลต่อการเกิดไฟ
ไหม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาให้ครอบคลุมมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ยงั ได้
คานึงถึงปั จจัยเหล่านัน้ จะสามารถนามาสร้างเป็ นชัน้
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ได้
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ความถูกต้องเชิงพืน้ ทีส่ ูง สาหรับผลการศึกษาครัง้ นี้
แสดงเป็ นแผนทีพ่ น้ื ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้ในช่วง
แล้งบริเวณพรุควนเคร็ง โดยจัดกลุ่มตามระดับความ
รุนแรงเป็ น 4 ระดับ ซึ่งพื้นที่เสี่ยงไฟไหม้ระดับสูง
ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมรอบ ๆ ขอบพรุทงั ้
ด้า นทิศ ตะวัน ออก ทิศ เหนื อ และตะวัน ตกเฉี ย ง
เหนือของพื้นที่ศกึ ษา สอดคล้องกับการศึกษาของ
การศึกษาของ Forestry Research Center (2013)
พบว่า บริเวณพรุควนเคร็งมีลกั ษณะเป็ นพืน้ ทีป่ ่ าถูก
แบ่งแยกเป็ นหย่อม ๆ (Forest fragmentation) โดย
มีส วนปาล์ ม น้ า มัน ทุ่ ง หญ้ า และที่อ ยู่ อ าศัย แทรก
กระจายอยู่ทวไป
ั ่ ซึ่งบริเวณชายขอบป่ า พรุมคี วาม
แห้ง มากกว่า พื้นที่ป่าด้า นในและเสี่ยงที่จะเกิดไฟ
ไหม้ ลุ ก ลามได้ ง่ า ย และจากผลการศึ ก ษาของ
Jitsattha ( 2018) พ บ ว่ า พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ป่ าพรุควนเคร็ง
เ ป็ นพื้ น ที่ ป า ล์ ม น้ ามั น ย า ง พ า รา แ ละ พื้ น ที่
เกษตรกรรมเพิม่ ขึ้น มีพ้นื ที่ท่มี คี วามเสี่ยงระดับสูง
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในตาบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติมากที่สุด รองลงมาอยู่ในตาบลแม่เจ้าอยู่หวั
อ าเภอเชีย รใหญ่ และต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด
ตามลาดับ ซึ่งพืน้ ทีป่ ่ าพรุในบริเวณนี้จะเสีย่ งต่อการ
จุดไฟจากพื้นที่เกษตรแล้วลุกลามเข้าสู่พ้นื ที่ป่าพรุ
สมบูรณ์ได้งา่ ยอีกด้วย
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า GIS-AHP เป็ นเครื่องมือ
จั ด การและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หลายหลั ก เกณฑ์
( Multiple- criteria decision analysis : MCDA) ที่
นามาช่วยสนับสนุ นการตัดสินใจเชิงพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ โดยสามารถแสดงข้อ มูลในรูปของ
แผนทีแ่ ละข้อมูลตาราง ข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดง
ถึ ง สถานการณ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ข องพื้ น ที่ ศึ ก ษาได้ ดี
สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนสาหรับ
การตรวจสอบ เฝ้ าระวังป้ องกันและการจัดการพืน้ ที่
ป่ าพรุควนเคร็งได้ เพื่อให้ปัญหาของการเกิดไฟไหม้
บริเวณพรุควนเคร็งน้อยทีส่ ุด อาทิเช่น ใช้วางแผน

จั ด การเขตพื้ น ที่ เ ฝ้ าระวั ง จากการเผ า พื้ น ที่
เกษตรกรรมในช่วงแล้ง การวางแผนจัดการพื้นที่ท่ี
เหมาะสมต่อการขังน้าในพรุเพื่อรักษาระดับน้าในพรุ
ในช่ ว งแล้ ง เพื่อ ป้ องกั น ไฟไหม้ เป็ นต้ น ส าหรับ
การศึ ก ษาในครัง้ ต่ อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษาแหล่ ง
เชื้อ เพลิง ใต้ดิน พรุ ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่มีผ ลต่ อ
ระยะเวลาและขนาดของพืน้ ทีใ่ นการเผาไหม้พรุ อีก
ทั ง้ ควรศึ ก ษาพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด ไฟไหม้ ใ ห้
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ พ รุ ใ นเขตจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ด้ ว ย
เนื่ อ งจากเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบพรุ ค วนเคร็ ง
สาหรับ วิธีก ารศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย เห็น ว่ า สามารถ
นาไปเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีป่ ่ าพรุบริเวณ
อื่น ๆ ทีม่ สี ถาณการณ์ใกล้เคียงกันได้
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