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ของควัามสอดัคล้องเท่ี่ากั้บ 0.66, 0.61 และ 0.62 ตามลำาดัับ  

ซ้ึ่�งอยู่ในเก้ณ์ฑ์์ควัามสอดัคล้องรัะดัับด่ั ดัังนั�นก้ารัใช้งาน 

กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นแพิ่ลตฟอร์ัมเพ่ิ่�อก้ารัเฝ้้าต่ดัตามไฟป่่าแบบ

ใก้ล้เวัลาจร่ังและอัตโนมัต่ สามารัถนำามาใช้เป็่นเคร่ั�องม่อ 

ห์น้�งท่ี่�ม่ป่รัะส่ที่ธ่ภัาพิ่สำาห์รัับก้ารัเฝ้้ารัะวัังพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ควัามเส่�ยง 

ต่อก้ารัเก่้ดัไฟป่่าได้ัเป็่นอย่างด่ั

คัำาสำาคััญ: กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น, จุดัควัามรั้อนของไฟป่่า, 

ภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม, แบบใก้ล้เวัลาจร่ัง

Abstract

Wildfire situation of Thailand is currently  

increasing of damage and count. Thus, the  

monitoring and damage assessment of natural  

disaster provide valuable and useful information  

for natural disaster management and mitigation.  

This study presented the guideline of the  

application of Google Earth Engine (GEE) for  

monitoring and analysis of wildfire by using  

satellite imagery of Terra/Aqua in the system of  

MODIS from database of the Fire Information for  

Resource Management System (FIRMS) by the 

National Aeronautics and Space Administration 

(NASA). The present study focused on the 

presentation of using GEE platform for the  

assessment and display the amount and  

cumulative count of hotspots in near real-time  

and automatic. In addition, it can determine  

the area of interesting (AOI) and time series.  

The results of the study presented the most  

of hotspot areas. It is useful for monitoring  

and planning of the protection of wildfire.  

In this study, the accuracy assessment was done 

by comparing with the locations of wildfire in year  

2020 in the study area including 1) Amphoe  

Muang, Nakhonnayok province, 2) Amphoe Phow 

and Amphoe Mae-tang, Chiang Mai province.  

The study indicated that the values of total  

accuracy were 82.86%, 64.38% and 80.52%,  

respectively and the Kappa coefficient of  

correlation were 0.66, 0.61 and 0.62, respectively. 

It means the results are in good level. As a result, 

the application of GEE platform for monitoring 

wildfire in near real-time and automatic can  

be used as an efficient tool for monitoring the  

risk area of wildfire.

 

Keywords: Google Earth Engine, Wildfire Hotspot, 

Satellite imagery, Near Real Time

1. บุทนำา (Introduction)

ไฟป่่า (Wildfire) เป็่นภััยธรัรัมชาต่ท่ี่�เก่้ดัข้�นบ่อยครัั�ง 

ในห์ลายห์ลายป่รัะเที่ศ ป่รัะเที่ศไที่ยก็้เป็่นป่รัะเที่ศห์น้�ง 

ท่ี่�ต้องเผช่ญกั้บไฟป่่าป่รัะจำาทุี่ก้ปี่ในช่วังฤดักู้าลในห์น้�งรัอบป่ี  

ซ้ึ่�งภััยธรัรัมชาต่ดัังก้ล่าวั นับวัันก็้จะย่�งที่ว่ัควัามรุันแรังข้�น 

และเพ่ิ่�มจำานวันข้�นอย่างต่อเน่�อง [1] ซ้ึ่�งสามารัถสร้ัางควัาม 

เส่ยห์ายต่อที่รััพิ่ย์ส่นของป่รัะชาชนและที่างรัาชก้ารัรัวัมถ้ง

เป็่นผลเส่ยต่อคุณ์ภัาพิ่อาก้าศในปั่จจุบัน [2] สาเห์ตุห์ลัก้ห์น้�ง 

มาจาก้ก้ารัเป่ล่�ยนแป่ลงสภัาพิ่ภูัม่อาก้าศ (Climate change)  

[3]-[5] ดัังนั�นก้ารัเฝ้้ารัะวัังต่ดัตาม และก้ารัป่รัะเม่นผล 

ควัามเส่ยห์ายจาก้ภััยธรัรัมชาต่ได้ัอย่างทัี่นท่ี่วังท่ี่ ในแบบ 

ใก้ล้เค่ยงกั้บเวัลาจร่ัง (Near real-time) จะเป็่นข้อมูล 

ท่ี่�ม่ค่าและป่รัะโยชน์อย่างย่�งต่อก้ารัจัดัก้ารัภััยธรัรัมชาต่

ในด้ัานต่าง ๆ เช่น ก้ารัป้่องกั้น ก้ารัรัะงับเห์ตุ ก้ารัส่�อสารั
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ข่าวัสารัของเห์ตุก้ารัณ์์ ก้ารับรัรัเที่าสาธารัณ์ภััยรัะห์ว่ัาง 

เก่้ดัเห์ตภัุัยธรัรัมชาต่ และก้ารัชว่ัยเห์ล่อผู้ป่รัะสบภััยภัายห์ลัง 

จาก้ก้ารัเก่้ดัภััยธรัรัมชาต่ เป็่นต้น ซ้ึ่�งก้ารัเฝ้้าต่ดัตาม และ 

ก้ารัป่รัะเม่นผลควัามเส่ยห์ายจาก้ภััยธรัรัมชาต่ได้ัอย่าง 

ทัี่นท่ี่วังท่ี่และรัวัดัเร็ัวัทัี่นต่อเห์ตุก้ารัณ์์ท่ี่�เก่้ดัข้�น ณ์ เวัลานั�น  

ยังคงเป็่นควัามท้ี่าที่ายเป็่นอย่างมาก้สำาห์รัับเจ้าห์น้าท่ี่� 

ท่ี่�รัับผ่ดัชอบและม่อำานาจก้ารัตัดัส่นใจในก้ารัรัะงับเห์ตุ

และบรัรัเที่าสาธารัณ์ภััยท่ี่�จะต้องม่ข้อมูลข่าวัสารัท่ี่�ถูก้ต้อง

รัวัดัเร็ัวัและป่รัะห์ยัดังบป่รัะมาณ์ค่าใช้จ่าย เพ่ิ่�อก้ารัจัดัก้ารั

ภััยธรัรัมชาต่ได้ัอย่างม่ป่รัะส่ที่ธ่ภัาพิ่และคุ้มค่า [6],[7]  

ซ้ึ่�งในช่วังส่บปี่ท่ี่�ผ่านมาเที่คโนโลย่ข้อมูลรัะยะไก้ลภัาพิ่ถ่าย

ดัาวัเท่ี่ยม (Satellite remote sensing technology)  

ได้ัถูก้นำามาป่รัะยุก้ต์ใช้ในก้ารัว่ัเครัาะห์์เช่งพ่ิ่�นท่ี่� เพ่ิ่�อ 

ก้ารัจัดัก้ารัภััยธรัรัมชาต่อยา่งแพิ่ร่ัห์ลาย เห์ตุผลห์ลัก้ห์น้�ง ค่อ  

ค่าใช้จ่ายท่ี่�น้อยลงมาก้สำาห์รัับก้ารัใช้งานภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม

ในปั่จจุบัน โดัยม่บร่ัก้ารัให้์ดัาวัน์โห์ลดัได้ัฟร่ัจาก้เว็ับไซึ่ต์ 

ในห์ลาย ๆ องค์ก้รั [6]–[11]

ปั่จจุบันได้ัม่โป่รัแก้รัมกู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น (Google 

Earth Engine: GEE) ซ้ึ่�งเป็่นแพิ่ลตฟอร์ัมภูัม่สารัสนเที่ศ 

ของก้เูก่้ล (Google) ใช้สำาห์รัับก้ารัว่ัเครัาะห์์ที่างว่ัที่ยาศาสตรั์

และก้ารัสร้ัางภัาพิ่ (Visualization) จาก้ชุดัข้อมูลเช่งพ่ิ่�นท่ี่� 

(Geospatial information) ของภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม  

(Satellite image) โดัยกู้เก่้ลได้ัจัดัที่ำาภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม

และเก้บ็ข้อมูลบันท้ี่ก้ยอ้นห์ลังมาก้ก้วัา่ 40 ปี่ ไว้ัในแบบคลงั 

ข้อมูลสาธารัณ์ะ (Data mining) โดัยก้ารัใช้งานโป่รัแก้รัม  

GEE จะเป็่นก้ารัเข่ยนโค้ดัคำาสั�ง (Code editor) ในภัาษา 

JavaScript เพ่ิ่�อเร่ัยก้ใช้ข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม นำามา

ว่ัเครัาะห์์และป่รัะมวัลผลตามวััตถุป่รัะสงค์ของก้ารัศ้ก้ษา 

เช่น แสดังข้อมูลอุณ์ห์ภูัม่ (Temperature) ข้อมูลป่ร่ัมาณ์

นำ�าฝ้น (Precipitation) ห์ร่ัอข้อมูลก้ารัใช้ป่รัะโยชน์ท่ี่�ด่ัน 

(Land use) เป็่นต้น [12] 

สำาห์รัับงานว่ัจัยท่ี่�เก่้�ยวัข้องกั้บก้ารัเฝ้้าต่ดัตามและ

ป่รัะเม่นผลจาก้เห์ตุก้ารัณ์์ไฟป่่าในป่ัจจุบันในป่รัะเที่ศไที่ย

นั�นได้ัม่ก้ารัศ้ก้ษาเก่้�ยวักั้บจุดัควัามร้ัอน (Hotspot) โดัยใช้

ข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม Landsat 8 OLI/TIRS ในก้ารั

ว่ัเครัาะห์์ห์าค่าควัามแตก้ต่างของดััชน่เช่งคล่�นห์ลายช่วัง

เวัลาในพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ก้ารัถูก้เผาไห์ม้จาก้ไฟป่่าในอุที่ยานแห่์งชาต่ 

คลองวัังเจ้า คลองลาน และแม่วังก์้ ในปี่ พิ่.ศ.2559 และ  

พิ่.ศ.2560 โดัยใช้โป่รัแก้รัม ArcGIS ในก้ารัว่ัเครัาะห์์ [13]  

และยังม่ก้ารันำาข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยมในรัะบบ MODIS  

กั้บ VIIRS นำามาว่ัเครัาะห์์และเป่ร่ัยบเท่ี่ยบข้อมูลจุดัควัามร้ัอน 

ร่ัวัมกั้บก้ารัจำาแนก้ก้ารัใช้ป่รัะโยชน์ท่ี่�ด่ันและส่�งป่ก้คลุมด่ัน

ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอลานสัก้ จังห์วััดัอุทัี่ยธาน่ ในปี่ พิ่.ศ.2559 ถ้ง 

พิ่.ศ.2562 [14] และข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม Sentinel-2 

ได้ัถูก้นำามาใช้ในก้ารัว่ัเครัาะห์์และป่รัะเม่นห์าควัามแตก้ต่าง

ของก้ารัเก่้ดัไฟป่่าในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอป่าย จังห์วััดัแม่ฮ่่องสอน 

ในปี่ พิ่.ศ.2562 และ พิ่.ศ.2563 ในโป่รัแก้รัม ArcGIS [15] 

จาก้ตัวัอยา่งงานว่ัจัยท่ี่�ได้ัก้ล่าวัมาจะเห็์นได้ัว่ัายังไม่ม่ก้ารันำา

โป่รัแก้รัมกู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นเพ่ิ่�อก้ารัว่ัเครัาะห์์และป่รัะเม่นผล 

ภััยธรัรัมชาต่อย่างจร่ังจังในป่รัะเที่ศไที่ย 

ก้ารัศ้ก้ษาน่�ม่วััตถุป่รัะสงค์ห์ลัก้ค่อ ก้ารันำาเสนอ 

ก้ารัใช้กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น (GEE) เพ่ิ่�อก้ารัเฝ้้าต่ดัตามและ

ว่ัเครัาะห์์พ่ิ่�นท่ี่�ไฟป่่าโดัยก้ารัใช้ข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม  

Terra/Aqua รัะบบ MODIS จาก้ฐานข้อมูล Fire  

Information for Resource Management System 

(FIRMS) ขององค์ก้รั National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) ซึ่้�งมุ่งเน้นก้ารัป่รัะเม่น และ 

แสดังผลจำานวันครัั�งและจำานวันสะสมรัวัมของจุดัควัามร้ัอน 

(Hotspot) ในแบบใก้ล้เวัลาจร่ังและอัตโนมัต่ ซ้ึ่�งสามารัถ

ก้ำาห์นดัขอบเขตพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�สนใจไดั้และก้ำาห์นดัช่วังรัะยะเวัลา

ท่ี่�ต้องก้ารัได้ั ย่�งไป่ก้ว่ัานั�นก้ารัศ้ก้ษาน่�ยังสามารัถแสดังผล

เช่งพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�เก่้ดัจุดัควัามร้ัอนบ่อยครัั�งได้ั ซ้ึ่�งจะเป็่นป่รัะโยชน์

สำาห์รัับก้ารัเฝ้้ารัะวัังและก้ารัวัางแผนเพิ่่�อป้่องกั้นก้ารัเก่้ดัไฟ

ป่่าในพ่ิ่�นท่ี่�เส่�ยงได้ั
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2. การดำาเนินการศึกษา (methodology)

2.1 พ้�นที�ศึกษา (Study Area)

 ก้ารัศ้ก้ษาน่�ได้ัที่ำาก้ารัตรัวัจสอบควัามถูก้ต้อง 

ของก้ารัใช้งานแพิ่ลตฟอร์ัมโดัยก้ารัเป่ร่ัยบเท่ี่ยบก้ารัป่รัะเม่นผล 

ของจำานวันครัั�งและจำานวันสะสมรัวัมของจุดัควัามร้ัอนกั้บ 

เห์ตุก้ารัณ์์ไฟป่่าท่ี่�เก่้ดัข้�นจร่ัง ได้ัแก่้ 1) บร่ัเวัณ์พ่ิ่�นท่ี่�เท่ี่อก้เขา   

อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ ในช่วังเด่ัอนกุ้มภัาพัิ่นธ์  

พิ่.ศ.2563 (https://hilight.kapook.com/view/200411)  

และ 2) บร่ัเวัณ์พ่ิ่�นท่ี่�เท่ี่อก้เขา อำาเภัอพิ่ร้ัาวั และอำาเภัอแม่แตง  

จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ ในช่วังเด่ัอนม่นาคม พิ่.ศ.2563 (https:// 

mgronline.com/local/detail/9640000027304; 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/ 

927174) ดัังนั�นในก้ารัศ้ก้ษาน่�จ้งได้ันำาทัี่�งสองพ่ิ่�นท่ี่�ดัังท่ี่� 

ได้ัก้ล่าวันำามาเป็่นก้รัณ่์ศ้ก้ษาและพ่ิ่�นท่ี่�ศ้ก้ษา

 2.1.1 พ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้

   อำาเภัอเม่องนครันายก้ เป็่นห์น้�งอำาเภัอ

ในทัี่�งห์มดัส่�อำาเภัอของจังห์วััดันครันายก้ ได้ัแก่้ อำาเภัอเม่อง

นครันายก้ อำาเภัอบา้นนา อำาเภัอป่าก้พิ่ล่ และอำาเภัอองค์รััก้ษ์ 

ซ้ึ่�งอำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ ม่พ่ิ่�นท่ี่�ป่รัะมาณ์ 728 ตรั.ก้ม.  

จาก้พ่ิ่�นท่ี่�ทัี่�งห์มดัของจังห์วััดั 2,122 ตรั.ก้ม. ค่ดัเป็่น 

ห์น้�งในสามของพ่ิ่�นท่ี่�ทัี่�งจังห์วััดั ม่สภัาพิ่ภูัม่อาก้าศอุณ์ห์ภูัม่

ตำ�าสุดัท่ี่� 24 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส ในเด่ัอนธันวัาคม และอุณ์ห์ภูัม่

สูงสุดัท่ี่� 34 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส ในเด่ัอนเมษายนของทุี่ก้ปี่  

ป่ร่ัมาณ์นำ�าฝ้นเฉล่�ยทัี่�งปี่ป่รัะมาณ์ 193 มม. ม่จำานวันป่รัะชาก้รั 

ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอเม่องนครันายก้ ป่รัะมาณ์ 102,266 คน  

ในปี่ พิ่.ศ.2562 [16] โดัยที่างท่ี่ศเห์น่อของพ่ิ่�นท่ี่�ของ 

อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ จะเป็่นพ่ิ่�นท่ี่�เท่ี่อก้เขา  

ส่วันที่างท่ี่ศใต้จะเป็่นพ่ิ่�นท่ี่�รัาบเห์มาะกั้บก้ารัเพิ่าะป่ลูก้ 

และที่ำาก้ารัเก้ษตรั [16] รูัป่ท่ี่� 1 แสดังท่ี่�ตั�งของพ่ิ่�นท่ี่�ศ้ก้ษา 

อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้

รูปที� 1 พ่ิ่�นท่ี่�ศ้ก้ษา (อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้)

รูปที� 2 พ่ิ่�นท่ี่�ศ้ก้ษา (อำาเภัอพิ่รัา้วั และอำาเภัอแมแ่ตง จังห์วััดั 

  เช่ยงให์ม่)

 2.1.2 พ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอพิ่รั้าวั และอำาเภัอแม่แตง 

จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

   อำา เภัอพิ่รั้าวั และอำา เภัอแม่แตง  

เป็่นอำาเภัอในจังห์วััดัเช่ยงให์ม่ จาก้จำานวันอำาเภัอทัี่�งห์มดั  

25 อำาเภัอ โดัยอำาเภัอพิ่ร้ัาวัม่พ่ิ่�นท่ี่�ป่รัะมาณ์ 1,149 ตรั.ก้ม. 

จาก้พ่ิ่�นท่ี่�ทัี่�งจังห์วััดัเช่ยงให์ม่ 20,108 ตรั.ก้ม. และม่ 

จำานวันป่รัะชาก้รัในพ่ิ่�นท่ี่�ในอำาเภัอพิ่ร้ัาวั 102,266 คน  

ในปี่ พิ่.ศ.2563 สำาห์รัับอำาเภัอแม่แตงม่พ่ิ่�นท่ี่�ป่รัะมาณ์ 

1,363 ตรั.ก้ม. และม่จำานวันป่รัะชาก้รัในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอแมแ่ตง 

81,166 คน ในปี่ พิ่.ศ.2563 โดัยทัี่�วัไป่พ่ิ่�นท่ี่�จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

ม่สภัาพิ่อาก้าศค่อนข้างเย็นเก่้อบตลอดัทัี่�งปี่ ม่อุณ์ห์ภูัม่ 

เฉล่�ยทัี่�งปี่ 25.4 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส โดัยม่ค่าอุณ์ห์ภัูม่ตำ�าสุดั 

เฉล่�ยท่ี่� 20.1 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส และอุณ์ห์ภูัม่สูงสุดัเฉล่�ยท่ี่� 31.8 

องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส ป่ร่ัมาณ์นำ�าฝ้นเฉล่�ยทัี่�งปี่ป่รัะมาณ์ 1,100  

ถ้ง 1,200 มม. [17] รูัป่ท่ี่� 2 แสดังท่ี่�ตั�งของเขตพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอพิ่ร้ัาวั 

และอำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่
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2.2 วิุธีุ์การศึกษา (Methodology of study)

 ก้ารัศ้ก้ษาน่�ได้ันำาโป่รัแก้รัมกู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น 

(GEE) มาป่รัะยุก้ต์ใช้ในก้ารัว่ัเครัาะห์์และป่รัะเม่นผล

ภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยมเพ่ิ่�อก้ารัเฝ้้าต่ดัตามและว่ัเครัาะห์์พ่ิ่�นท่ี่�

ไฟป่่าในแบบใก้ล้เวัลาจร่ังและอัตโนมัต่ โดัยในรูัป่ท่ี่� 3  

ได้ัแสดังขั�นตอนของก้ารัศ้ก้ษาในโป่รัแก้รัม GEE ผ่านก้ารั

เข่ยนโค้ดัคำาสั�งด้ัวัยภัาษา JavaScript เพิ่่�อเร่ัยก้ใช้ข้อมูล 

ภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม Terra/Aqua รัะบบ Moderate- 

resolution Imaging Spectroradio-meter (MODIS)  

จาก้ฐานข้อมูล Fire Information for Resource  

Management System (FIRMS) ขององค์ก้รั National 

Aeronautics and Space Administration (NASA)  

นำามาว่ัเครัาะห์์และป่รัะมวัลผลสำาห์รัับก้ารัศ้ก้ษา

จำานวันครัั�งและจำานวันสะสมรัวัมของจดุัควัามร้ัอน (Hotspot)  

ในพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�สนใจท่ี่�ได้ัก้ำาห์นดั แสดังผลในเดัรัชบอร์ัดั (Dash-

board) และออนไลน์ผ่านเคร่ั�องม่อ GEE APP ในรูัป่ของ

เว็ับไซึ่ต์เพ่ิ่�อก้ารัใช้งานในแบบใก้ล้เวัลาจร่ังและอัตโนมัต่

 2.2.1 ก้ารัเตร่ัยมข้อมูลท่ี่�ใช้งาน (Preparetion 

of USED DATA) 

   ข้อมูลจุดัควัามร้ัอนของไฟป่่า (Wild 

fire hotspot data) ท่ี่�ได้ันำามาใช้ในก้ารัศ้ก้ษาน่�เป็่นข้อมูล

จาก้ก้ารัว่ัเครัาะห์์ภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยมในรัะบบ MODIS ได้ั

จาก้ดัาวัเท่ี่ยมด้ัวัยกั้นสองดัาวัเท่ี่ยม ได้ัแก่้ Terra และ Aqua  

ซ้ึ่�งได้ัที่ำาก้ารัป่ล่อยเข้าสู่อวัก้าศเม่�อปี่ ค.ศ.1999 และ 2002 

ตามลำาดัับ เพ่ิ่�อที่ำาก้ารัสำารัวัจโลก้และเพ่ิ่�อก้ารัจัดัก้ารั 

ส่�งแวัดัล้อมและภััยพ่ิ่บัต่ โดัยได้ัต่ดัตั�งเซึ่นเซึ่อร์ัรัะบบ MODIS 

ไป่กั้บดัาวัเท่ี่ยมทัี่�งสอง [18]

   ก้ารัก้ำาห์นดัและแสดังผลตำาแห์น่ง

จุดัควัามร้ัอนนั�นจะเป็่นก้ารัว่ัเครัาะห์์จาก้ค่าพิ่ารัาม่เตอร์ั  

(Parameter) ซึ่้�งเป็่นค่าควัามเป่็นไป่ได้ัของก้ารัเก่้ดัจุดั 

ควัามรัอ้นในรัปู่แบบพ่ิ่ก้เซึ่ล (Pixel) ของภัาพิ่ถา่ยดัาวัเท่ี่ยม

ในรัะบบ MODIS โดัยได้ัจาก้ก้ารัคำานวัณ์ค่าควัามเช่�อมั�น 

(Confidence value) ซ้ึ่�งคำานวัณ์จาก้ค่าเฉล่�ยที่างเรัขาคณ่์ต

ของพิ่ารัาม่เตอรัย์อ่ย (Geometric mean of sub-confidence  

parameters) จำานวัน 5 พิ่ารัาม่เตอรั์ย่อย แบ่งออก้เป่็น  

C
1
 ถ้ง C

5
 [19],[20]

   พิ่ารัาม่เตอร์ัย่อย C
1
 ถ้ง C

5
 ดัังก้ล่าวั 

จะถูก้คำานวัณ์จาก้ค่าต่างๆ ป่รัะก้อบไป่ด้ัวัย T
4
 ค่อ ช่วังค่า 

ควัามส่องสว่ัางของอุณ์ห์ภูัม่ (Brightness temperature)  

ท่ี่� 360 K ห์ร่ัอช่วังควัามยาวัคล่�นท่ี่� 4 ไมโครัเมตรั (µm), N
aw

  

ค่อ จำานวันพ่ิ่ก้เซึ่ลของนำ�า (Number of adjacent water 

pixels), N
ac
 ค่อ จำานวันพ่ิ่ก้เซึ่ลของเมฆ (Number of 

adjacent cloud pixels), Z
4
 และ ZΔT

 ค่อ ค่าตัวัแป่รั

มาตรัฐาน (Standardized variables) และ S(x; α, β)  

ค่อ ฟังก์้ชั�นลาดัเอ่ยง (The ramp function) ดัังแสดัง 

ในสมก้ารัท่ี่� 1-3: [20]

รูปที� 3 แผนผังของว่ัธ่ก้ารัศ้ก้ษา

ก้ารัศ้ก้ษาน่�ได้ัแบ่งว่ัธ่ก้ารัศ้ก้ษาออก้เป่็นขั�นตอน

ห์ลัก้ด้ัวัยกั้น 3 ขั�นตอน ค่อ 1) เตร่ัยมก้ารัและตรัวัจสอบ 

ช่วังเวัลาของข้อมูลเพ่ิ่�อก้ารัดัาวัน์โห์ลดัแบบใก้ล้เวัลาจร่ัง

และอัตโนมัต่ในทุี่ก้ ๆ 5 นาท่ี่ จาก้ฐานข้อมูล FIRMS ของ

องค์ก้รั NASA (https://earthdata.nasa.gov/earth- 

observation-data/near-real-time/firms) 2) เข่ยน

โป่รัแก้รัมภัาษา JavaScript ในแพิ่ลตฟอร์ัม GEE CODE 

เพ่ิ่�อเร่ัยก้ใช้ข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม Terra/Aqua รัะบบ 

MODIS จาก้ฐานข้อมูล FIRMS และนำาข้อมูลนำามา 

ว่ัเครัาะห์์และป่รัะมวัลผลแบบอัตโนมัต่ตามวััตถุป่รัะสงค์

ของก้ารัศ้ก้ษา และ 3) นำาผลก้ารัว่ัเครัาะห์์และป่รัะมวัลผล 
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if x  ≤  α ;then S(x; α,β)  =  0 (1)

if α < x < β ;then S(x; α,β)  =  (2)

if x ≥ β ;then S(x; α,β)  = 1 (3)

ดัังนั�นพิ่ารัาม่เตอร์ัย่อย C
1
 ถ้ง C

5
 สามารัถคำานวัณ์

ได้ัจาก้สมก้ารัดัังแสดังในสมก้ารัท่ี่� 4 - 8: [20]

C1 = S(T4; T4,360K) (4)

C2 = S(Z4; 3.0, 6) (5)

C3  = S(ZΔT; 3.5, 6) (6)

C4 = 1 - S(Nac; 0, 4) (7)

C5 = 1 - S(Naw; 0, 4) (8)

โดัยช่วังค่าควัามเช่�อมั�น (Confidence range)  

จะพ่ิ่จารัณ์าตามช่วังค่าร้ัอยละท่ี่�คำานวัณ์ได้ั ดัังน่� ควัามเช่�อ

มั�นตำ�า (Low) 0% ≤ C < 30% ควัามเช่�อมั�นป่ก้ต่ (Nominal)  

30% ≤ C < 80% และควัามเช่�อมั�นสูง (High) 80% ≤ C 

≤ 100%

 2.2.2 ก้ารัว่ัเครัาะห์์และป่รัะมวัลผล (Analy-

SIS and processing)

   ภัายห์ลังจาก้ก้ารัเตร่ัยมก้ารั และ 

ตรัวัจสอบช่วังเวัลาของข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยมในรัะบบ 

MODIS จาก้ฐานข้อมูล FIRMS เร่ัยบร้ัอย ขั�นตอนต่อไป่ค่อ 

ก้ารัเข่ยนคำาสั�งภัาษา JavaScript ในแพิ่ลตฟอร์ัมก้ารัที่ำางาน 

โค้ดัของกู้เก่้ลเอร่ั�ธเอนจ่น (GEE CODE editor) เพิ่่�อ

ดัาวัน์โห์ลดัและสร้ัางเดัรัชบอร์ัดัโดัยสามารัถให้์ผู้ใช้งาน

สามารัถก้ำาห์นดัพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�สนใจว่ัเครัาะห์์และเล่อก้ช่วังเวัลาท่ี่�

จะป่รัะมวัลผลได้ั ดัังแสดังตัวัอย่างโค้ดัภัาษา JavaScript  

ท่ี่�ได้ัเข่ยนข้�นเพ่ิ่�อก้ารัศ้ก้ษาน่�ในรูัป่ท่ี่� 4 และสามารัถ 

ดัาวัน์โห์ลดัโค้ดัภัาษาทัี่�งห์มดัได้ัท่ี่� http://thai-deutsch-

civilengineering.blogspot.com/

 

 2.2.3 ก้ารัแสดังผล (Display)

   สำาห์รัับก้ารันำาผลก้ารัว่ัเครัาะห์์ และ

ป่รัะมวัลผลมานำาเสนอและแสดังผลผา่นเดัรัชบอร์ัดัออนไลน์ 

เพ่ิ่�อให้์ผู้ท่ี่�สนใจใช้งานสามารัถใช้งานแพิ่ลตฟอรั์มได้ันั�น  

จะใช้เคร่ั�องม่อ GEE APP ซ้ึ่�งเป็่นฟังก์้ชั�นห์น้�งอยูใ่นโป่รัแก้รัม 

กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นแพิ่ลตฟอร์ัม โดัยสามารัถนำาเดัรัชบอร์ัดั 

ท่ี่�ได้ัออก้แบบและสร้ัางไว้ัอัพิ่โห์ลดัข้�นในเซ่ึ่ร์ัฟเวัอร์ั (Server)  

ของกู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นและจะไดั้รัับโดัเมนจาก้โป่รัแก้รัม 

กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น ดัังแสดังในรูัป่ท่ี่� 5

รูปที� 4 ตัวัอย่างโค้ดัภัาษา JavaScript ท่ี่�ใช้ในก้ารัศ้ก้ษา

รูปที� 5 ฟังก์้ชั�น GEE APP ในโป่รัแก้รัมกู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น
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   ก้ารัเร่ั�มต้นใช้งานเคร่ั�องม่อ GEE APP  

ในก้ารัศ้ก้ษาน่� ม่ลำาดัับขั�นตอนห์ลัก้ในเมนูบาร์ัของห์น้า 

เดัรัชบอร์ัดั ดัังน่� 1) ก้ารัเล่อก้ปี่ท่ี่�ต้องก้ารัก้ำาห์นดั โดัยให้์ 

เล่�อนบาร์ัเพ่ิ่�อรัะบุปี่ 2) ก้ารัเล่อก้พ่ิ่�นท่ี่�สนใจ โดัยให้์ก้ดัปุ่่ม 

ในแบบ “RECTANGLE” ห์ร่ัอ “POLYGON” ตามท่ี่�ต้องก้ารั 

สามารัถซึู่ม และเล่�อนห์น้าจอไป่มาไดั้จาก้ก้ารัก้ดัปุ่่ม  

“PAN MAP” และ 3) ก้ารัแสดังผลลัพิ่ธ์ โดัยภัายห์ลังจาก้

ก้ารัก้ำาห์นดัขอบเขตพ่ิ่�นท่ี่�สนใจเสร็ัจให้์ก้ดัปุ่่ม “SUBMIT” 

เพ่ิ่�อแสดังผลลัพิ่ธ์บนห์น้าเดัรัชบอร์ัดั

 2.2.4 ก้ารัป่รัะเม่นผลควัามถูก้ต้อง (ACCU-

RACY ASSESSMENT)

    สำาห์รัับก้ารัตรัวัจสอบควัามถูก้ต้องของ

ผลก้ารัศ้ก้ษา ก้ารัศ้ก้ษาน่�ได้ัใช้ก้ารัเป่ร่ัยบเท่ี่ยบผลก้ารัศ้ก้ษา

กั้บข้อมูลในรัายงานสถ่ต่จำานวันตำาแห์น่งท่ี่�เก่้ดัไฟป่่าของ 

จุดัควัามร้ัอน จาก้รัายงานข้อมูลของส่วันควับคุมไฟป่่า 

สำานัก้ป้่องกั้น ป่รัาบป่รัาม และควับคุมไฟป่่า ก้รัมอุที่ยาน

แห่์งชาต่สัตว์ัป่่า และพัิ่นธ์ุพ่ิ่ช ก้รัะที่รัวังที่รััพิ่ยาก้รัธรัรัมชาต่

และส่�งแวัดัล้อม [21],[22] และจาก้ข้อมูลสถานก้ารัณ์์ไฟป่่า 

ของสำานัก้งานพิ่ัฒนาเที่คโนโลย่อวัก้าศและภูัม่สารัสนเที่ศ 

(Geo-Informatics and Space Technology Develop-

ment Agency: GISTDA) [23] โดัยจะมุ่งเน้นก้ารัตรัวัจสอบ

ผลก้ารัศ้ก้ษากั้บข้อมูลอ้างอ่งในพ่ิ่�นท่ี่�ศ้ก้ษา ได้ัแก่้ บร่ัเวัณ์

พ่ิ่�นท่ี่�เท่ี่อก้เขา อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ จำานวัน 140 จุดั  

และบร่ัเวัณ์พ่ิ่�นท่ี่�เท่ี่อก้เขา อำาเภัอพิ่ร้ัาวั และอำาเภัอแม่แตง 

จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ จำานวัน 73 จุดั และ 154 จุดั ตามลำาดัับ

ซ้ึ่�งค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�แคป่ป่าของโคเฮ่น (Cohen’s 

Kappa) [24] ไดั้ถูก้นำามาห์าค่าควัามสอดัคล้องรัะห์ว่ัาง

ผลก้ารัศ้ก้ษาและเห์ตุก้ารัณ์์ไฟป่่าท่ี่�เก่้ดัข้�นจร่ังตามจำานวัน 

อ้างอ่งในพ่ิ่�นท่ี่�ศ้ก้ษาในโป่รัแก้รัมอาร์ั (Program R)  
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[21],[22] และจากข�อมูลสถานการณ�ไฟป�าของสำนักงาน

พ ัฒนา เทคโนโลย ี อวกาศและภ ูม ิ ส ารสน เทศ (Geo-

Informatics and Space Technology Development 

Agency: GISTDA) [23] โดยจะม ุ �ง เน �นการตรวจสอบผล
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และบริเวณพื้นที่เทือกเขา อำเภอพร�าว และอำเภอแม�แตง 

จังหวัดเชยีงใหม� จำนวน 73 จุด และ 154 จุด ตามลำดับ 

ซึ่งค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa) 

[24] ได�ถูกนำมาหาค�าความสอดคล�องระหว�างผลการศึกษา

และเหตุการณ�ไฟป�าที่เกิดขึ้นจริงตามจำนวนอ�างอิงในพื้นที่

ศึกษาในโปรแกรมอาร� (Program R) โดยค�าสัมประสิทธิ์แคป

ปาของโคเฮน (𝑘𝑘� ) หาได�จากสมการ [24] 

 

 

โดย 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะเป�นความสอดคล�องของค�าสังเกต 

(Observe probability of agreement), 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะ

เป �นความสอดคล �องของค�าคาดหมาย (Hypothetical 

expected probability of agreement) ในสมการท ี ่  10 

และ 11 แสดงการคำนวณหาค�า 𝑝𝑝� และ 𝑝𝑝� ตามลำดับ  

 

การแปลความหมายของค�าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮน 

พิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 1 [24] 

 

ตารางที่ 1 ความหมายของค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 

(Cohen’s Kappa) [24] 

ค�าสัมประสิทธิ ์
(Kappa) 

ขนาดความสอดคล�อง 
(Strange of Agreement) 

< 0.00 แย� (Poor) 
0.00 - 0.20 น�อย (Slight) 
0.21 - 0.40 
0.41 – 0.60 
0.61 – 0.80 
0.81 – 1.00 

พอใช� (Fair) 
ปานกลาง (Moderate) 

ดี (Substantial) 
ดีมาก (Almost perfect) 

สำหรับการประเมินคาความถูกตองเปนการพิจารณา

ขอมูลผลการจำแนกช้ันขอมูล ณ ตำแหนงท่ีตั้งหนวยตัวอยาง 

(จุดสำรวจ) เปรียบเทียบความสอดคลองกันกับความเปนจริง

ที่พบในภาคสนามที่ถือวาเปนขอมูลอางอิง แลวทำการแจก

แจงใหอยูในรูปของตารางขอมูลที่เรียกวา Error Matrix หรือ

เรียกวา Confusion Matrix หรือ Contingency Table โดย

สามารถใชวิเคราะหหาคาแสดงความถูกตองไดหลายลักษณะ

ดวยก ัน ด ังน ี ้  1) ความถูกตองของผ ู ผล ิต (Producer’s 

Accuracy: PA) เปนการสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการ

ช้ันขอมูลของตัวจำแนก (Classifier), 2) ความถูกตองของผูใช 

(User’s Accuracy: UA) เปนการสะทอนประสิทธิผลของ

การจำแนกสามารถบงบอกความนาเชื่อถือในการนำขอมูลใน

แตละชั้นขอมูลไปใช และ 3) ความถูกตองโดยรวม (Overall 

Accuracy: OA) เปนการแสดงความถูกตองของการจำแนก

ขอมูลที่มีความสอดคลองตรงกันระหวางจุดตรวจสอบกับ

ขอมูลอางอิงคิดเปนรอยละของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม

คำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด ซึ่งจะเปนการพิจารณา

โดยรวมของทุกชั ้นข�อมูลที ่จำแนกได�แสดงเป�นค�าความ

𝑘𝑘� =
𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�
1 − 𝑝𝑝�

 (9) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛���
���  (10) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛��𝑛𝑛���
���  (11) 

 ห์าได้ัจาก้ 

สมก้ารั [24]
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โดยรวมของทุกชั ้นข�อมูลที ่จำแนกได�แสดงเป�นค�าความ

𝑘𝑘� =
𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�
1 − 𝑝𝑝�

 (9) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛���
���  (10) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛��𝑛𝑛���
���  (11) 

 (10)
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2.2.1.  การประเมินผลความถูกตอง (ACCURACY 

ASSESSMENT) 

 สำหรับการตรวจสอบความถูกต�องของผลการศึกษา 

การศึกษานี้ได�ใช�การเปรียบเทียบผลการศึกษากับข�อมูลใน

รายงานสถิติจำนวนตำแหน�งที่เกิดไฟป�าของจุดความร�อน 

จากรายงานข�อมูลของส�วนควบคุมไฟป�า สำนักป�องกัน 

ปราบปราม และควบคุมไฟป�า กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า 

และพันธุ �พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

[21],[22] และจากข�อมูลสถานการณ�ไฟป�าของสำนักงาน

พ ัฒนา เทคโนโลย ี อวกาศและภ ูม ิ ส ารสน เทศ (Geo-

Informatics and Space Technology Development 

Agency: GISTDA) [23] โดยจะม ุ �ง เน �นการตรวจสอบผล

การศึกษากับข�อมูลอ�างอิงในพื้นที่ศึกษา ได�แก� บริเวณพื้นที่

เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 140 จุด 

และบริเวณพื้นที่เทือกเขา อำเภอพร�าว และอำเภอแม�แตง 

จังหวัดเชยีงใหม� จำนวน 73 จุด และ 154 จุด ตามลำดับ 

ซึ่งค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa) 

[24] ได�ถูกนำมาหาค�าความสอดคล�องระหว�างผลการศึกษา

และเหตุการณ�ไฟป�าที่เกิดขึ้นจริงตามจำนวนอ�างอิงในพื้นที่

ศึกษาในโปรแกรมอาร� (Program R) โดยค�าสัมประสิทธิ์แคป

ปาของโคเฮน (𝑘𝑘� ) หาได�จากสมการ [24] 

 

 

โดย 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะเป�นความสอดคล�องของค�าสังเกต 

(Observe probability of agreement), 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะ

เป �นความสอดคล �องของค�าคาดหมาย (Hypothetical 

expected probability of agreement) ในสมการท ี ่  10 

และ 11 แสดงการคำนวณหาค�า 𝑝𝑝� และ 𝑝𝑝� ตามลำดับ  

 

การแปลความหมายของค�าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮน 

พิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 1 [24] 

 

ตารางที่ 1 ความหมายของค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 

(Cohen’s Kappa) [24] 

ค�าสัมประสิทธิ ์
(Kappa) 

ขนาดความสอดคล�อง 
(Strange of Agreement) 

< 0.00 แย� (Poor) 
0.00 - 0.20 น�อย (Slight) 
0.21 - 0.40 
0.41 – 0.60 
0.61 – 0.80 
0.81 – 1.00 

พอใช� (Fair) 
ปานกลาง (Moderate) 

ดี (Substantial) 
ดีมาก (Almost perfect) 

สำหรับการประเมินคาความถูกตองเปนการพิจารณา
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ช้ันขอมูลของตัวจำแนก (Classifier), 2) ความถูกตองของผูใช 

(User’s Accuracy: UA) เปนการสะทอนประสิทธิผลของ

การจำแนกสามารถบงบอกความนาเชื่อถือในการนำขอมูลใน

แตละชั้นขอมูลไปใช และ 3) ความถูกตองโดยรวม (Overall 

Accuracy: OA) เปนการแสดงความถูกตองของการจำแนก

ขอมูลที่มีความสอดคลองตรงกันระหวางจุดตรวจสอบกับ

ขอมูลอางอิงคิดเปนรอยละของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม

คำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด ซึ่งจะเปนการพิจารณา

โดยรวมของทุกชั ้นข�อมูลที ่จำแนกได�แสดงเป�นค�าความ

𝑘𝑘� =
𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�
1 − 𝑝𝑝�

 (9) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛���
���  (10) 
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�
∑ 𝑛𝑛��𝑛𝑛���
���  (11)  (11)

โดัย p0 ค่อ ควัามน่าจะเป็่นควัามสอดัคล้องของ 

ค่าสังเก้ต (Observe probability of agreement),  

pe  ค่อ ควัามน่าจะเป็่นควัามสอดัคล้องของค่าคาดัห์มาย 

(Hypothetical expected probability of agreement) 

ในสมก้ารัท่ี่� 10 และ 11 แสดังก้ารัคำานวัณ์ห์าค่า p0 และ pe  
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ตารางที� 1 ควัามห์มายของค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�แคป่ป่าของโคเฮ่น  

   (Cohen’s Kappa) [24]

ค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�
(Kappa)

ขนาดัควัามสอดัคล้อง
(Strange of Agreement)

< 0.00
0.00 - 0.20
0.21 - 0.40
0.41 - 0.60
0.61 - 0.80
0.81 - 1.00

แย่ (Poor)
น้อย (Slight)
พิ่อใช้ (Fair)

ป่านก้ลาง (Moderate)
ด่ั (Substantial)

ด่ัมาก้ (Almost perfect)

ก้ารัแป่ลควัามห์มายของค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�แคป่ป่า 

ของโคเฮ่น พ่ิ่จารัณ์าดัังแสดังในตารัางท่ี่� 1 [24]
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สำาห์รัับก้ารัป่รัะเม่นค่าควัามถูก้ต้องเป็่นก้ารัพ่ิ่จารัณ์า 

ข้อมูลผลก้ารัจำาแนก้ชั�นข้อมูล ณ์ ตำาแห์น่งท่ี่�ตั�งห์น่วัย 

ตัวัอย่าง (จุดัสำารัวัจ) เป่ร่ัยบเท่ี่ยบควัามสอดัคล้องกั้นกั้บ 

ควัามเป็่นจร่ังท่ี่�พิ่บในภัาคสนามท่ี่�ถ่อว่ัาเป็่นข้อมูลอ้างอ่ง  

แล้วัที่ำาก้ารัแจก้แจงให์้อยู่ในรูัป่ของตารัางข้อมูลท่ี่�เร่ัยก้ว่ัา  

Error Matrix ห์ร่ัอเร่ัยก้ว่ัา Confusion Matrix ห์ร่ัอ  

Contingency Table โดัยสามารัถใช้ว่ัเครัาะห์์ห์าค่าแสดัง 

ควัามถูก้ต้องได้ัห์ลายลัก้ษณ์ะด้ัวัยกั้น ดัังน่� 1) ควัามถูก้ต้อง 

ของผู้ผล่ต (Producer’s Accuracy: PA) เป็่นก้ารัสะท้ี่อน 

ให้์เห็์นป่รัะส่ที่ธ่ภัาพิ่ของก้ารัชั�นข้อมูลของตัวัจำาแนก้  

(Classifier), 2) ควัามถูก้ต้องของผู้ใช้ (User’s Accuracy:  

UA) เป็่นก้ารัสะที่้อนป่รัะส่ที่ธ่ผลของก้ารัจำาแนก้สามารัถ 

บ่งบอก้ควัามน่าเช่�อถ่อในก้ารันำาข้อมูลในแต่ละชั�นข้อมูลไป่ใช้  

และ 3) ควัามถูก้ต้องโดัยรัวัม (Overall Accuracy: OA)  

เป็่นก้ารัแสดังควัามถูก้ต้องของก้ารัจำาแนก้ข้อมูลท่ี่�ม่ควัาม 

สอดัคล้องตรังกั้นรัะห์ว่ัางจุดัตรัวัจสอบก้ับข้อมูลอ้างอ่ง 

ค่ดัเป็่นร้ัอยละของจุดัตรัวัจสอบทัี่�งห์มดัโดัยไม่คำาน้งถ้ง

ลัก้ษณ์ะของควัามผ่ดัพิ่ลาดั ซ้ึ่�งจะเป็่นก้ารัพ่ิ่จารัณ์าโดัยรัวัม

ของทุี่ก้ชั�นข้อมูลท่ี่�จำาแนก้ได้ัแสดังเป็่นค่าควัามถูก้ต้องเด่ัยวั 

โดัยสมก้ารัท่ี่� 12-16 แสดังก้ารัคำานวัณ์ห์าค่าต่าง ๆ ดัังท่ี่� 

ได้ัก้ล่าวัมา ดัังน่� [24]

ค่าผลรัวัมตามแนวันอน: 
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ถูกต�องเดียว โดยสมการท่ี 12 - 16 แสดงการคำนวณหาค�า

ต�างๆ ดังท่ีได�กล�าวมา ดังน้ี [24] 

 

 

   

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย (RESULTS AND 

DISCUSS) 

ผลการศึกษาของการวิเคราะห�และประเมินผลของจุด

ความร�อนของการเกิดไฟป�า (Wildfire hotspot) สามารถเข�า

ใช �งานผ �านแพลตฟอร �มกู เก ิลเอิร �ธเอนจิน (GEE)  ได�ที่  

https://juntakut37.users.earthengine.app/view/hots

pots-in-thailand สำหร ับโค �ดภาษา JavaScript ที่ ใช� ใน

การศึกษานี้สามารถดาวน�โหลดได�ที่ http://thai-deutsch-

civilengineering.blogspot.com/  

3.1. ผลการวิเคราะหจุดความรอนของการเกิดไฟปา 

3.1.1. อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

จากผลการศึกษานี ้ได�ประมวลผลจำนวนและผลรวม

สะสมของจุดความร�อนที่ทำให�เกิดไฟป�า (Hotspot count) 

และวิเคราะห�ระบุถึงเดือนที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดใน

รอบป� บนฐานข�อมูลภาพถ�ายดาวเทียมในระบบ MODIS 

ระหว�างป� พ.ศ.2558 ถึง 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด

นครนายก โดยในป� พ.ศ.2563 มีจำนวนจุดความร�อนมาก

ที ่ส ุดที ่ 688 จุด และในเดือนที ่ควรเฝ�าระวังคือช�วงต�นป� 

(ม.ค.-มี.ค.) อันเนื่องมาจากจำนวนจุดความร�อนที่เกิดขึ้นมี

มากที ่สุดในช�วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ� ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และได�แสดงในเดรชบอร�ดแบบเชิงพ้ืนที่และกราฟ

แสดงจำนวนและผลรวมสะสมของจุดความร�อนในแต�ละป�ใน

แบบใกล�เวลาจริงและอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 6 – 8 

ตารางที่ 2 จำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) และเดือน

ที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดในรอบป� จากระบบ 

MODIS (พ.ศ.2558-2564) ในพื ้นที ่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ป� พ.ศ. 
(Year) 

จำนวนจุดความ
ร�อน 

(Hotspot count) 

เดือนที่มีจำนวนจุด
ความร�อนสูงสุด 

(Month) 
2558 400 มกราคม 
2559 249 กุมภาพันธ� 
2560 
2561 
2562 
2563 

2564 (ม.ค.-พ.ค.) 

316 
246 
338 
688 
372 

มีนาคม 
กุมภาพันธ� 
มกราคม 

กุมภาพันธ� 
มกราคม 

 

 

รูปที่ 6 กูเกิลเอิร�ธเอนจินแพลตฟอร�ม (GEE platform) 

แสดงข�อมูลจดุความร�อน (Hotspot) ในพ้ืนที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก  

 

รูปที่ 7 กราฟแสดงจำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) 

รายวันในแต�ละป� (พ.ศ.2558-2564) ในพื้นที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ค�าผลรวมตามแนวนอน:                   

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���  

 

(12) 

ค�าผลรวมตามแนวตั้ง: 

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���                      

 

(13) 

ความถูกต�องของผู�ผลิต (PA): 

                     𝑃𝑃𝑃𝑃 = ���
���

                     

(14) 

ความถูกต�องของผู�ใช� (UA): 

                     𝑈𝑈𝑃𝑃 = ���
���

                     

 

(15) 

ความถูกต�องโดยรวม (OA): 

                     𝑂𝑂𝑃𝑃 = ∑ ����
���
�

                     

 

(16) 

 (12)

ค่าผลรัวัมตามแนวัตั�ง:
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ถูกต�องเดียว โดยสมการท่ี 12 - 16 แสดงการคำนวณหาค�า

ต�างๆ ดังท่ีได�กล�าวมา ดังน้ี [24] 
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นครนายก โดยในป� พ.ศ.2563 มีจำนวนจุดความร�อนมาก

ที ่ส ุดที ่ 688 จุด และในเดือนที ่ควรเฝ�าระวังคือช�วงต�นป� 

(ม.ค.-มี.ค.) อันเนื่องมาจากจำนวนจุดความร�อนที่เกิดขึ้นมี

มากที ่สุดในช�วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ� ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และได�แสดงในเดรชบอร�ดแบบเชิงพ้ืนที่และกราฟ

แสดงจำนวนและผลรวมสะสมของจุดความร�อนในแต�ละป�ใน

แบบใกล�เวลาจริงและอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 6 – 8 

ตารางที่ 2 จำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) และเดือน

ที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดในรอบป� จากระบบ 

MODIS (พ.ศ.2558-2564) ในพื ้นที ่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ป� พ.ศ. 
(Year) 

จำนวนจุดความ
ร�อน 

(Hotspot count) 

เดือนที่มีจำนวนจุด
ความร�อนสูงสุด 

(Month) 
2558 400 มกราคม 
2559 249 กุมภาพันธ� 
2560 
2561 
2562 
2563 

2564 (ม.ค.-พ.ค.) 

316 
246 
338 
688 
372 

มีนาคม 
กุมภาพันธ� 
มกราคม 

กุมภาพันธ� 
มกราคม 

 

 

รูปที่ 6 กูเกิลเอิร�ธเอนจินแพลตฟอร�ม (GEE platform) 

แสดงข�อมูลจดุความร�อน (Hotspot) ในพ้ืนที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก  

 

รูปที่ 7 กราฟแสดงจำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) 

รายวันในแต�ละป� (พ.ศ.2558-2564) ในพื้นที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ค�าผลรวมตามแนวนอน:                   

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���  

 

(12) 

ค�าผลรวมตามแนวตั้ง: 

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���                      

 

(13) 

ความถูกต�องของผู�ผลิต (PA): 

                     𝑃𝑃𝑃𝑃 = ���
���

                     

(14) 

ความถูกต�องของผู�ใช� (UA): 

                     𝑈𝑈𝑃𝑃 = ���
���

                     

 

(15) 

ความถูกต�องโดยรวม (OA): 

                     𝑂𝑂𝑃𝑃 = ∑ ����
���
�

                     

 

(16) 

 (13)

ควัามถูก้ต้องของผู้ผล่ต (PA):

 

7 

ถูกต�องเดียว โดยสมการท่ี 12 - 16 แสดงการคำนวณหาค�า

ต�างๆ ดังท่ีได�กล�าวมา ดังน้ี [24] 

 

 

   

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย (RESULTS AND 

DISCUSS) 

ผลการศึกษาของการวิเคราะห�และประเมินผลของจุด

ความร�อนของการเกิดไฟป�า (Wildfire hotspot) สามารถเข�า

ใช �งานผ �านแพลตฟอร �มกู เก ิลเอิร �ธเอนจิน (GEE)  ได�ที่  

https://juntakut37.users.earthengine.app/view/hots

pots-in-thailand สำหร ับโค �ดภาษา JavaScript ที่ ใช� ใน

การศึกษานี้สามารถดาวน�โหลดได�ที่ http://thai-deutsch-

civilengineering.blogspot.com/  

3.1. ผลการวิเคราะหจุดความรอนของการเกิดไฟปา 

3.1.1. อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

จากผลการศึกษานี ้ได�ประมวลผลจำนวนและผลรวม

สะสมของจุดความร�อนที่ทำให�เกิดไฟป�า (Hotspot count) 

และวิเคราะห�ระบุถึงเดือนที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดใน

รอบป� บนฐานข�อมูลภาพถ�ายดาวเทียมในระบบ MODIS 

ระหว�างป� พ.ศ.2558 ถึง 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด

นครนายก โดยในป� พ.ศ.2563 มีจำนวนจุดความร�อนมาก

ที ่ส ุดที ่ 688 จุด และในเดือนที ่ควรเฝ�าระวังคือช�วงต�นป� 

(ม.ค.-มี.ค.) อันเนื่องมาจากจำนวนจุดความร�อนที่เกิดขึ้นมี

มากที ่สุดในช�วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ� ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และได�แสดงในเดรชบอร�ดแบบเชิงพ้ืนที่และกราฟ

แสดงจำนวนและผลรวมสะสมของจุดความร�อนในแต�ละป�ใน

แบบใกล�เวลาจริงและอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 6 – 8 

ตารางที่ 2 จำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) และเดือน

ที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดในรอบป� จากระบบ 

MODIS (พ.ศ.2558-2564) ในพื ้นที ่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ป� พ.ศ. 
(Year) 

จำนวนจุดความ
ร�อน 

(Hotspot count) 

เดือนที่มีจำนวนจุด
ความร�อนสูงสุด 

(Month) 
2558 400 มกราคม 
2559 249 กุมภาพันธ� 
2560 
2561 
2562 
2563 

2564 (ม.ค.-พ.ค.) 

316 
246 
338 
688 
372 

มีนาคม 
กุมภาพันธ� 
มกราคม 

กุมภาพันธ� 
มกราคม 

 

 

รูปที่ 6 กูเกิลเอิร�ธเอนจินแพลตฟอร�ม (GEE platform) 

แสดงข�อมูลจดุความร�อน (Hotspot) ในพ้ืนที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก  

 

รูปที่ 7 กราฟแสดงจำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) 

รายวันในแต�ละป� (พ.ศ.2558-2564) ในพื้นที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ค�าผลรวมตามแนวนอน:                   

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���  

 

(12) 

ค�าผลรวมตามแนวตั้ง: 

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���                      

 

(13) 

ความถูกต�องของผู�ผลิต (PA): 

                     𝑃𝑃𝑃𝑃 = ���
���

                     

(14) 

ความถูกต�องของผู�ใช� (UA): 

                     𝑈𝑈𝑃𝑃 = ���
���

                     

 

(15) 

ความถูกต�องโดยรวม (OA): 

                     𝑂𝑂𝑃𝑃 = ∑ ����
���
�

                     

 

(16) 

 (14)

ควัามถูก้ต้องของผู้ใช้ (UA):

 

7 

ถูกต�องเดียว โดยสมการท่ี 12 - 16 แสดงการคำนวณหาค�า

ต�างๆ ดังท่ีได�กล�าวมา ดังน้ี [24] 

 

 

   

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย (RESULTS AND 

DISCUSS) 

ผลการศึกษาของการวิเคราะห�และประเมินผลของจุด

ความร�อนของการเกิดไฟป�า (Wildfire hotspot) สามารถเข�า

ใช �งานผ �านแพลตฟอร �มกู เก ิลเอิร �ธเอนจิน (GEE)  ได�ที่  

https://juntakut37.users.earthengine.app/view/hots

pots-in-thailand สำหร ับโค �ดภาษา JavaScript ที่ ใช� ใน

การศึกษานี้สามารถดาวน�โหลดได�ที่ http://thai-deutsch-

civilengineering.blogspot.com/  

3.1. ผลการวิเคราะหจุดความรอนของการเกิดไฟปา 

3.1.1. อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

จากผลการศึกษานี ้ได�ประมวลผลจำนวนและผลรวม

สะสมของจุดความร�อนที่ทำให�เกิดไฟป�า (Hotspot count) 

และวิเคราะห�ระบุถึงเดือนที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดใน

รอบป� บนฐานข�อมูลภาพถ�ายดาวเทียมในระบบ MODIS 

ระหว�างป� พ.ศ.2558 ถึง 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด

นครนายก โดยในป� พ.ศ.2563 มีจำนวนจุดความร�อนมาก

ที ่ส ุดที ่ 688 จุด และในเดือนที ่ควรเฝ�าระวังคือช�วงต�นป� 

(ม.ค.-มี.ค.) อันเนื่องมาจากจำนวนจุดความร�อนที่เกิดขึ้นมี

มากที ่สุดในช�วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ� ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และได�แสดงในเดรชบอร�ดแบบเชิงพ้ืนที่และกราฟ

แสดงจำนวนและผลรวมสะสมของจุดความร�อนในแต�ละป�ใน

แบบใกล�เวลาจริงและอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 6 – 8 

ตารางที่ 2 จำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) และเดือน

ที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดในรอบป� จากระบบ 

MODIS (พ.ศ.2558-2564) ในพื ้นที ่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ป� พ.ศ. 
(Year) 

จำนวนจุดความ
ร�อน 

(Hotspot count) 

เดือนที่มีจำนวนจุด
ความร�อนสูงสุด 

(Month) 
2558 400 มกราคม 
2559 249 กุมภาพันธ� 
2560 
2561 
2562 
2563 

2564 (ม.ค.-พ.ค.) 

316 
246 
338 
688 
372 

มีนาคม 
กุมภาพันธ� 
มกราคม 

กุมภาพันธ� 
มกราคม 

 

 

รูปที่ 6 กูเกิลเอิร�ธเอนจินแพลตฟอร�ม (GEE platform) 

แสดงข�อมูลจดุความร�อน (Hotspot) ในพ้ืนที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก  

 

รูปที่ 7 กราฟแสดงจำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) 

รายวันในแต�ละป� (พ.ศ.2558-2564) ในพื้นที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ค�าผลรวมตามแนวนอน:                   

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���  

 

(12) 

ค�าผลรวมตามแนวตั้ง: 

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���                      

 

(13) 

ความถูกต�องของผู�ผลิต (PA): 

                     𝑃𝑃𝑃𝑃 = ���
���

                     

(14) 

ความถูกต�องของผู�ใช� (UA): 

                     𝑈𝑈𝑃𝑃 = ���
���

                     

 

(15) 

ความถูกต�องโดยรวม (OA): 

                     𝑂𝑂𝑃𝑃 = ∑ ����
���
�

                     

 

(16) 

 (15)

ควัามถูก้ต้องโดัยรัวัม (OA):

 

7 

ถูกต�องเดียว โดยสมการท่ี 12 - 16 แสดงการคำนวณหาค�า

ต�างๆ ดังท่ีได�กล�าวมา ดังน้ี [24] 

 

 

   

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย (RESULTS AND 

DISCUSS) 

ผลการศึกษาของการวิเคราะห�และประเมินผลของจุด

ความร�อนของการเกิดไฟป�า (Wildfire hotspot) สามารถเข�า

ใช �งานผ �านแพลตฟอร �มกู เก ิลเอิร �ธเอนจิน (GEE)  ได�ที่  

https://juntakut37.users.earthengine.app/view/hots

pots-in-thailand สำหร ับโค �ดภาษา JavaScript ที่ ใช� ใน

การศึกษานี้สามารถดาวน�โหลดได�ที่ http://thai-deutsch-

civilengineering.blogspot.com/  

3.1. ผลการวิเคราะหจุดความรอนของการเกิดไฟปา 

3.1.1. อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

จากผลการศึกษานี ้ได�ประมวลผลจำนวนและผลรวม

สะสมของจุดความร�อนที่ทำให�เกิดไฟป�า (Hotspot count) 

และวิเคราะห�ระบุถึงเดือนที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดใน

รอบป� บนฐานข�อมูลภาพถ�ายดาวเทียมในระบบ MODIS 

ระหว�างป� พ.ศ.2558 ถึง 2564 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด

นครนายก โดยในป� พ.ศ.2563 มีจำนวนจุดความร�อนมาก

ที ่ส ุดที ่ 688 จุด และในเดือนที ่ควรเฝ�าระวังคือช�วงต�นป� 

(ม.ค.-มี.ค.) อันเนื่องมาจากจำนวนจุดความร�อนที่เกิดขึ้นมี

มากที ่สุดในช�วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ� ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และได�แสดงในเดรชบอร�ดแบบเชิงพ้ืนที่และกราฟ

แสดงจำนวนและผลรวมสะสมของจุดความร�อนในแต�ละป�ใน

แบบใกล�เวลาจริงและอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 6 – 8 

ตารางที่ 2 จำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) และเดือน

ที่มีจำนวนจุดความร�อนสูงสุดในรอบป� จากระบบ 

MODIS (พ.ศ.2558-2564) ในพื ้นที ่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ป� พ.ศ. 
(Year) 

จำนวนจุดความ
ร�อน 

(Hotspot count) 

เดือนที่มีจำนวนจุด
ความร�อนสูงสุด 

(Month) 
2558 400 มกราคม 
2559 249 กุมภาพันธ� 
2560 
2561 
2562 
2563 

2564 (ม.ค.-พ.ค.) 

316 
246 
338 
688 
372 

มีนาคม 
กุมภาพันธ� 
มกราคม 

กุมภาพันธ� 
มกราคม 

 

 

รูปที่ 6 กูเกิลเอิร�ธเอนจินแพลตฟอร�ม (GEE platform) 

แสดงข�อมูลจดุความร�อน (Hotspot) ในพ้ืนที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก  

 

รูปที่ 7 กราฟแสดงจำนวนจุดความร�อน (Hotspot count) 

รายวันในแต�ละป� (พ.ศ.2558-2564) ในพื้นที่อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

ค�าผลรวมตามแนวนอน:                   

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���  

 

(12) 

ค�าผลรวมตามแนวตั้ง: 

                     𝑛𝑛�� = ∑ 𝑛𝑛���
���                      

 

(13) 

ความถูกต�องของผู�ผลิต (PA): 

                     𝑃𝑃𝑃𝑃 = ���
���

                     

(14) 

ความถูกต�องของผู�ใช� (UA): 

                     𝑈𝑈𝑃𝑃 = ���
���

                     

 

(15) 

ความถูกต�องโดยรวม (OA): 

                     𝑂𝑂𝑃𝑃 = ∑ ����
���
�

                     

 

(16)  (16)

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and discuss)

ผลก้ารัศ้ก้ษาของก้ารัว่ัเครัาะห์์และป่รัะเม่นผล

ของจุดัควัามร้ัอนของก้ารัเก่้ดัไฟป่่า (Wildfire hotspot) 

สามารัถเข้าใช้งานผ่านแพิ่ลตฟอร์ัมกู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น (GEE) 

ได้ัท่ี่� https://juntakut37.users.earthengine.app/view/

hotspots-in-thailand สำาห์รัับโค้ดัภัาษา JavaScript  

ท่ี่�ใช้ในก้ารัศ้ก้ษาน่�สามารัถดัาวัน์โห์ลดัได้ัท่ี่� http://thai-

deutsch-civilengineering.blogspot.com/ ห์ร่ัอ 

3.1 ผลการวิุเคัราะห์จ์ัดคัวุามร้อนของการเกิดไฟป่า

 3.1.1 อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้

   จาก้ผลก้ารัศ้ก้ษาน่�ได้ัป่รัะมวัลผล

จำานวันและผลรัวัมสะสมของจุดัควัามร้ัอนท่ี่�ที่ำาให้์เก่้ดั 

ไฟป่่า (Hotspot count) และว่ัเครัาะห์์รัะบุถ้งเด่ัอนท่ี่�ม่

จำานวันจุดัควัามร้ัอนสูงสุดัในรัอบปี่ บนฐานข้อมูลภัาพิ่ถ่าย 

ดัาวัเท่ี่ยมในรัะบบ MODIS รัะห์ว่ัางปี่ พิ่.ศ.2558 ถ้ง 2564 

ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ โดัยในปี่ พิ่.ศ.2563  

ม่จำานวันจุดัควัามร้ัอนมาก้ท่ี่�สุดัท่ี่� 688 จุดั และในเด่ัอน 

ท่ี่�ควัรัเฝ้้ารัะวัังค่อช่วังต้นปี่ (ม.ค.-ม่.ค.) อันเน่�องมาจาก้ 

จำานวันจุดัควัามร้ัอนท่ี่�เก่้ดัข้�นม่มาก้ท่ี่�สุดัในช่วังเด่ัอนมก้รัาคม 

และกุ้มภัาพิ่ันธ์ ดัังแสดังในตารัางท่ี่� 2 และไดั้แสดังใน 

เดัรัชบอร์ัดัแบบเช่งพ่ิ่�นท่ี่�และก้รัาฟแสดังจำานวันและผล

รัวัมสะสมของจุดัควัามร้ัอนในแต่ละปี่ในแบบใก้ล้เวัลาจร่ัง 

และอัตโนมัต่ ดัังแสดังในรูัป่ท่ี่� 6-8
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รูปที� 6 กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นแพิ่ลตฟอร์ัม (GEE platform)  

  แสดังข้อมูลจุดัควัามร้ัอน (Hotspot) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

  อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ 

ตารางที� 2 จำานวันจุดัควัามร้ัอน (Hotspot count) และ 

   เด่ัอนท่ี่�ม่จำานวันจุดัควัามร้ัอนสูงสุดัในรัอบปี่  

   จาก้รัะบบ MODIS (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

   อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้

ปี่ พิ่.ศ.

(Year)

จำานวัน

จุดัควัามร้ัอน

(Hotspot count)

เด่ัอนท่ี่�ม่จำานวัน

จุดัควัามร้ัอน

สูงสุดั

(Month)

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564 (ม.ค.-พิ่.ค.)

400

249

316

246

338

688

372

มก้รัาคม

กุ้มภัาพัิ่นธ์

ม่นาคม

กุ้มภัาพัิ่นธ์

มก้รัาคม

กุ้มภัาพัิ่นธ์

มก้รัาคม

รูปที� 7 ก้รัาฟแสดังจำานวันจดุัควัามร้ัอน (Hotspot count)  

  รัายวัันในแต่ละปี่ (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

  อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้

รูปที� 8 ก้รัาฟแสดังจำานวันผลรัวัมสะสมของจุดัควัามร้ัอน  

  (Hotspot cumulative sum) รัายวัันในแต่ละปี่  

  (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอเม่อง จังห์วััดั 

  นครันายก้

 3.1.2 อำาเภัอพิ่ร้ัาวั และอำาเภัอแม่แตง จังห์วััดั

เช่ยงให์ม่

   จาก้ผลก้ารัศ้ก้ษาน่� ไ ด้ัป่รัะมวัลผล 

จำานวันและผลรัวัมสะสมของจดุัควัามรัอ้นท่ี่�ที่ำาให์เ้ก่้ดัไฟป่่า  

(Hotspot count) และว่ัเครัาะห์์รัะบุถ้งเด่ัอนท่ี่�ม่จำานวัน 

จุดัควัามร้ัอนสูงสุดัในรัอบปี่ บนฐานข้อมูลภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม 

ในรัะบบ MODIS รัะห์ว่ัางปี่ พิ่.ศ.2558 ถ้ง 2564 ในพ่ิ่�นท่ี่�

อำาเภัอพิ่รัา้วั และอำาเภัอแมแ่ตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ โดัยในพ่ิ่�นท่ี่� 

อำาเภัอพิ่ร้ัาวั ในปี่ พิ่.ศ.2563 ม่จำานวันจุดัควัามร้ัอนของ 

ไฟป่่ามาก้ท่ี่�สุดัท่ี่� 810 จุดั และในเด่ัอนท่ี่�ควัรัเฝ้้ารัะวัังค่อ 

ช่วังต้นปี่ (ม่.ค.-เม.ย.) อันเน่�องมาจาก้จำานวันครัั�งจุดัควัามร้ัอน 

ท่ี่�เก่้ดัข้�นมาก้ท่ี่�สุดั ดัังแสดังในตารัางท่ี่� 3 และในรูัป่ท่ี่� 9-11 

สำาห์รัับพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอแม่แตง นั�นในปี่ พิ่.ศ.2563 ม่จำานวัน 

จุดัควัามร้ัอนของไฟป่่ามาก้ท่ี่�สุดัท่ี่� 1,097 จุดั และเด่ัอนท่ี่� 

ควัรัเฝ้้ารัะวัังค่อช่วังต้นปี่ (ก้.พิ่.-เม.ย.) อันเน่�องมาจาก้ 

จำานวันครัั�งจุดัควัามร้ัอนท่ี่�เก่้ดัข้�นมาก้ท่ี่�สุดั ดัังแสดัง 

ในตารัางท่ี่� 4 และในรูัป่ท่ี่� 12-14
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รูปที� 9 กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นแพิ่ลตฟอร์ัม (GEE platform)  

  แสดังข้อมูลจุดัควัามร้ัอน (Hotspot) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

  อำาเภัอพิ่ร้ัาวั จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ 

รูปที� 10 ก้รัาฟแสดังจำานวันจุดัควัามร้ัอน (Hotspot count) 

    รัายวัันในแต่ละปี่ (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

   อำาเภัอพิ่ร้ัาวั จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

ตารางที� 3 จำานวันจุดัควัามร้ัอน (Hotspot count) และ 

   เด่ัอนท่ี่�ม่จำานวันจุดัควัามร้ัอนสูงสุดัในรัอบปี่  

   จาก้รัะบบMODIS (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

   อำาเภัอพิ่ร้ัาวั จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

ปี่ พิ่.ศ.
(Year)

จำานวัน
จุดัควัามร้ัอน

(Hotspot count)

เด่ัอนท่ี่�ม่จำานวันจุดั
ควัามร้ัอนสูงสุดั

(Month)

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564 

(ม.ค.-พิ่.ค.)

253
272
125
135
439
810
180

ม่นาคม
เมษายน
เมษายน
เมษายน
ม่นาคม
ม่นาคม
เมษายน

รูปที� 11 ก้รัาฟแสดังจำานวันผลรัวัมสะสมของจดุัควัามรัอ้น 

    (Hotspot cumulative sum) รัายวัันในแต่ละปี่  

   (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอพิ่ร้ัาวั จังห์วััดั 

   เช่ยงให์ม่

ตารางที� 4 จำานวันจุดัควัามร้ัอน (Hotspot count) และ 

   เด่ัอนท่ี่�ม่จำานวันจุดัควัามร้ัอนสูงสุดัในรัอบปี่  

   จาก้รัะบบ MODIS (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

   อำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

รูปที� 12 กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นแพิ่ลตฟอรั์ม (GEE platform)  

   แสดังข้อมูลจุดัควัามรั้อน (Hotspot) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

   อำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

ปี่ พิ่.ศ.

(Year)

จำานวัน

จุดัควัามร้ัอน

(Hotspot count)

เด่ัอนท่ี่�ม่จำานวัน

จุดัควัามร้ัอน

สูงสุดั

(Month)

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564 (ม.ค.-พิ่.ค.)

701

577

303

217

934

1,097

369

กุ้มภัาพัิ่นธ์

ม่นาคม

ม่นาคม

กุ้มภัาพัิ่นธ์

กุ้มภัาพัิ่นธ์

เมษายน

ม่นาคม
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รูปที� 13 ก้รัาฟแสดังจำานวันจุดัควัามร้ัอน (Hotspot count)  

   รัายวัันในแต่ละปี่ (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่� 

   อำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

รูปที� 14 ก้รัาฟแสดังจำานวันผลรัวัมสะสมของจดุัควัามร้ัอน  

   (Hotspot cumulative sum) รัายวัันในแต่ละปี่  

   (พิ่.ศ.2558-2564) ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอแม่แตง  

   จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

3.2 ผลการประเมินคัวุามถููกต้อง

 ก้ารัเป่ร่ัยบเท่ี่ยบผลก้ารัศ้ก้ษากั้บข้อมูล 

ในรัายงานสถ่ต่จำานวันตำาแห์น่งอ้างอ่งท่ี่�เก่้ดัไฟป่่าของจุดั

ควัามร้ัอน จาก้รัายงานข้อมูลของส่วันควับคุมไฟป่่า สำานัก้

ป้่องกั้น ป่รัาบป่รัาม และควับคุมไฟป่่า ก้รัมอุที่ยานแห่์งชาต่  

สัตว์ัป่่า และพัิ่นธ์ุพ่ิ่ช ในพ่ิ่�นท่ี่�ศ้ก้ษาบร่ัเวัณ์พ่ิ่�นท่ี่�เท่ี่อก้เขา 

อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ (เก่้ดัไฟป่่าข้�นจร่ังในช่วัง

เด่ัอนกุ้มภัาพัิ่นธ์ พิ่.ศ.2563) และบร่ัเวัณ์พ่ิ่�นท่ี่�เท่ี่อก้เขา  

อำาเภัอพิ่ร้ัาวั และอำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ (เก่้ดัไฟป่่า 

ข้�นจร่ังในช่วังเด่ัอนม่นาคม พิ่.ศ.2563) แสดังให์้เห็์นว่ัา 

ม่ควัามสอดัคล้องกั้นรัะห์ว่ัางผลก้ารัศ้ก้ษาและเห์ตุก้ารัณ์์ 

ก้ารัเก่้ดัไฟป่่าข้�นจร่ัง ดัังแสดังในรูัป่ท่ี่� 15-17 

 โดัยม่ค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�แคป่ป่าของโคเฮ่นท่ี่�  

 

6 

2.2.1.  การประเมินผลความถูกตอง (ACCURACY 

ASSESSMENT) 

 สำหรับการตรวจสอบความถูกต�องของผลการศึกษา 

การศึกษานี้ได�ใช�การเปรียบเทียบผลการศึกษากับข�อมูลใน

รายงานสถิติจำนวนตำแหน�งที่เกิดไฟป�าของจุดความร�อน 

จากรายงานข�อมูลของส�วนควบคุมไฟป�า สำนักป�องกัน 

ปราบปราม และควบคุมไฟป�า กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า 

และพันธุ �พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

[21],[22] และจากข�อมูลสถานการณ�ไฟป�าของสำนักงาน

พ ัฒนา เทคโนโลย ี อวกาศและภ ูม ิ ส ารสน เทศ (Geo-

Informatics and Space Technology Development 

Agency: GISTDA) [23] โดยจะม ุ �ง เน �นการตรวจสอบผล

การศึกษากับข�อมูลอ�างอิงในพื้นที่ศึกษา ได�แก� บริเวณพื้นที่

เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 140 จุด 

และบริเวณพื้นที่เทือกเขา อำเภอพร�าว และอำเภอแม�แตง 

จังหวัดเชยีงใหม� จำนวน 73 จุด และ 154 จุด ตามลำดับ 

ซึ่งค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa) 

[24] ได�ถูกนำมาหาค�าความสอดคล�องระหว�างผลการศึกษา

และเหตุการณ�ไฟป�าที่เกิดขึ้นจริงตามจำนวนอ�างอิงในพื้นที่

ศึกษาในโปรแกรมอาร� (Program R) โดยค�าสัมประสิทธิ์แคป

ปาของโคเฮน (𝑘𝑘� ) หาได�จากสมการ [24] 

 

 

โดย 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะเป�นความสอดคล�องของค�าสังเกต 

(Observe probability of agreement), 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะ

เป �นความสอดคล �องของค�าคาดหมาย (Hypothetical 

expected probability of agreement) ในสมการท ี ่  10 

และ 11 แสดงการคำนวณหาค�า 𝑝𝑝� และ 𝑝𝑝� ตามลำดับ  

 

การแปลความหมายของค�าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮน 

พิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 1 [24] 

 

ตารางที่ 1 ความหมายของค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 

(Cohen’s Kappa) [24] 

ค�าสัมประสิทธิ ์
(Kappa) 

ขนาดความสอดคล�อง 
(Strange of Agreement) 

< 0.00 แย� (Poor) 
0.00 - 0.20 น�อย (Slight) 
0.21 - 0.40 
0.41 – 0.60 
0.61 – 0.80 
0.81 – 1.00 

พอใช� (Fair) 
ปานกลาง (Moderate) 

ดี (Substantial) 
ดีมาก (Almost perfect) 

สำหรับการประเมินคาความถูกตองเปนการพิจารณา

ขอมูลผลการจำแนกช้ันขอมูล ณ ตำแหนงท่ีตั้งหนวยตัวอยาง 

(จุดสำรวจ) เปรียบเทียบความสอดคลองกันกับความเปนจริง

ที่พบในภาคสนามที่ถือวาเปนขอมูลอางอิง แลวทำการแจก

แจงใหอยูในรูปของตารางขอมูลที่เรียกวา Error Matrix หรือ

เรียกวา Confusion Matrix หรือ Contingency Table โดย

สามารถใชวิเคราะหหาคาแสดงความถูกตองไดหลายลักษณะ

ดวยก ัน ด ังน ี ้  1) ความถูกตองของผ ู ผล ิต (Producer’s 

Accuracy: PA) เปนการสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการ

ช้ันขอมูลของตัวจำแนก (Classifier), 2) ความถูกตองของผูใช 

(User’s Accuracy: UA) เปนการสะทอนประสิทธิผลของ

การจำแนกสามารถบงบอกความนาเชื่อถือในการนำขอมูลใน

แตละชั้นขอมูลไปใช และ 3) ความถูกตองโดยรวม (Overall 

Accuracy: OA) เปนการแสดงความถูกตองของการจำแนก

ขอมูลที่มีความสอดคลองตรงกันระหวางจุดตรวจสอบกับ

ขอมูลอางอิงคิดเปนรอยละของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม

คำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด ซึ่งจะเปนการพิจารณา

โดยรวมของทุกชั ้นข�อมูลที ่จำแนกได�แสดงเป�นค�าความ

𝑘𝑘� =
𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�
1 − 𝑝𝑝�

 (9) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛���
���  (10) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛��𝑛𝑛���
���  (11) 

 = 0.66 แสดังถ้งม่ขนาดัควัามสอดัคล้องในรัะดัับด่ั และ 

ม่ค่าควัามถูก้ต้องโดัยรัวัมเท่ี่ากั้บร้ัอยละ 82.86 ในพ่ิ่�นท่ี่� 

อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ สำาห์รัับในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอพิ่ร้ัาวั  

จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ได้ัค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�แคป่ป่าของโคเฮ่นท่ี่�  
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2.2.1.  การประเมินผลความถูกตอง (ACCURACY 

ASSESSMENT) 

 สำหรับการตรวจสอบความถูกต�องของผลการศึกษา 

การศึกษานี้ได�ใช�การเปรียบเทียบผลการศึกษากับข�อมูลใน

รายงานสถิติจำนวนตำแหน�งที่เกิดไฟป�าของจุดความร�อน 

จากรายงานข�อมูลของส�วนควบคุมไฟป�า สำนักป�องกัน 

ปราบปราม และควบคุมไฟป�า กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า 

และพันธุ �พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

[21],[22] และจากข�อมูลสถานการณ�ไฟป�าของสำนักงาน

พ ัฒนา เทคโนโลย ี อวกาศและภ ูม ิ ส ารสน เทศ (Geo-

Informatics and Space Technology Development 

Agency: GISTDA) [23] โดยจะม ุ �ง เน �นการตรวจสอบผล

การศึกษากับข�อมูลอ�างอิงในพื้นที่ศึกษา ได�แก� บริเวณพื้นที่

เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 140 จุด 

และบริเวณพื้นที่เทือกเขา อำเภอพร�าว และอำเภอแม�แตง 

จังหวัดเชยีงใหม� จำนวน 73 จุด และ 154 จุด ตามลำดับ 

ซึ่งค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa) 

[24] ได�ถูกนำมาหาค�าความสอดคล�องระหว�างผลการศึกษา

และเหตุการณ�ไฟป�าที่เกิดขึ้นจริงตามจำนวนอ�างอิงในพื้นที่

ศึกษาในโปรแกรมอาร� (Program R) โดยค�าสัมประสิทธิ์แคป

ปาของโคเฮน (𝑘𝑘� ) หาได�จากสมการ [24] 

 

 

โดย 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะเป�นความสอดคล�องของค�าสังเกต 

(Observe probability of agreement), 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะ

เป �นความสอดคล �องของค�าคาดหมาย (Hypothetical 

expected probability of agreement) ในสมการท ี ่  10 

และ 11 แสดงการคำนวณหาค�า 𝑝𝑝� และ 𝑝𝑝� ตามลำดับ  

 

การแปลความหมายของค�าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮน 

พิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 1 [24] 

 

ตารางที่ 1 ความหมายของค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 

(Cohen’s Kappa) [24] 

ค�าสัมประสิทธิ ์
(Kappa) 

ขนาดความสอดคล�อง 
(Strange of Agreement) 

< 0.00 แย� (Poor) 
0.00 - 0.20 น�อย (Slight) 
0.21 - 0.40 
0.41 – 0.60 
0.61 – 0.80 
0.81 – 1.00 

พอใช� (Fair) 
ปานกลาง (Moderate) 

ดี (Substantial) 
ดีมาก (Almost perfect) 

สำหรับการประเมินคาความถูกตองเปนการพิจารณา

ขอมูลผลการจำแนกช้ันขอมูล ณ ตำแหนงท่ีตั้งหนวยตัวอยาง 

(จุดสำรวจ) เปรียบเทียบความสอดคลองกันกับความเปนจริง

ที่พบในภาคสนามที่ถือวาเปนขอมูลอางอิง แลวทำการแจก

แจงใหอยูในรูปของตารางขอมูลที่เรียกวา Error Matrix หรือ

เรียกวา Confusion Matrix หรือ Contingency Table โดย

สามารถใชวิเคราะหหาคาแสดงความถูกตองไดหลายลักษณะ

ดวยก ัน ด ังน ี ้  1) ความถูกตองของผ ู ผล ิต (Producer’s 

Accuracy: PA) เปนการสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการ

ช้ันขอมูลของตัวจำแนก (Classifier), 2) ความถูกตองของผูใช 

(User’s Accuracy: UA) เปนการสะทอนประสิทธิผลของ

การจำแนกสามารถบงบอกความนาเชื่อถือในการนำขอมูลใน

แตละชั้นขอมูลไปใช และ 3) ความถูกตองโดยรวม (Overall 

Accuracy: OA) เปนการแสดงความถูกตองของการจำแนก

ขอมูลที่มีความสอดคลองตรงกันระหวางจุดตรวจสอบกับ

ขอมูลอางอิงคิดเปนรอยละของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม

คำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด ซึ่งจะเปนการพิจารณา

โดยรวมของทุกชั ้นข�อมูลที ่จำแนกได�แสดงเป�นค�าความ

𝑘𝑘� =
𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�
1 − 𝑝𝑝�

 (9) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛���
���  (10) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛��𝑛𝑛���
���  (11) 

 = 0.61 แสดังถ้งม่ขนาดัควัามสอดัคล้องในรัะดัับด่ั และม่

ค่าควัามถูก้ต้องโดัยรัวัมเท่ี่ากั้บร้ัอยละ 64.38 และในพ่ิ่�นท่ี่�

อำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ ได้ัค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�แคป่ป่า 

ของโคเฮ่นท่ี่� 
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2.2.1.  การประเมินผลความถูกตอง (ACCURACY 

ASSESSMENT) 

 สำหรับการตรวจสอบความถูกต�องของผลการศึกษา 

การศึกษานี้ได�ใช�การเปรียบเทียบผลการศึกษากับข�อมูลใน

รายงานสถิติจำนวนตำแหน�งที่เกิดไฟป�าของจุดความร�อน 

จากรายงานข�อมูลของส�วนควบคุมไฟป�า สำนักป�องกัน 

ปราบปราม และควบคุมไฟป�า กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า 

และพันธุ �พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

[21],[22] และจากข�อมูลสถานการณ�ไฟป�าของสำนักงาน

พ ัฒนา เทคโนโลย ี อวกาศและภ ูม ิ ส ารสน เทศ (Geo-

Informatics and Space Technology Development 

Agency: GISTDA) [23] โดยจะม ุ �ง เน �นการตรวจสอบผล

การศึกษากับข�อมูลอ�างอิงในพื้นที่ศึกษา ได�แก� บริเวณพื้นที่

เทือกเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 140 จุด 

และบริเวณพื้นที่เทือกเขา อำเภอพร�าว และอำเภอแม�แตง 

จังหวัดเชยีงใหม� จำนวน 73 จุด และ 154 จุด ตามลำดับ 

ซึ่งค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa) 

[24] ได�ถูกนำมาหาค�าความสอดคล�องระหว�างผลการศึกษา

และเหตุการณ�ไฟป�าที่เกิดขึ้นจริงตามจำนวนอ�างอิงในพื้นที่

ศึกษาในโปรแกรมอาร� (Program R) โดยค�าสัมประสิทธิ์แคป

ปาของโคเฮน (𝑘𝑘� ) หาได�จากสมการ [24] 

 

 

โดย 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะเป�นความสอดคล�องของค�าสังเกต 

(Observe probability of agreement), 𝑝𝑝� คือ ความน�าจะ

เป �นความสอดคล �องของค�าคาดหมาย (Hypothetical 

expected probability of agreement) ในสมการท ี ่  10 

และ 11 แสดงการคำนวณหาค�า 𝑝𝑝� และ 𝑝𝑝� ตามลำดับ  

 

การแปลความหมายของค�าสัมประสิทธ์ิแคปปาของโคเฮน 

พิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 1 [24] 

 

ตารางที่ 1 ความหมายของค�าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 

(Cohen’s Kappa) [24] 

ค�าสัมประสิทธิ ์
(Kappa) 

ขนาดความสอดคล�อง 
(Strange of Agreement) 

< 0.00 แย� (Poor) 
0.00 - 0.20 น�อย (Slight) 
0.21 - 0.40 
0.41 – 0.60 
0.61 – 0.80 
0.81 – 1.00 

พอใช� (Fair) 
ปานกลาง (Moderate) 

ดี (Substantial) 
ดีมาก (Almost perfect) 

สำหรับการประเมินคาความถูกตองเปนการพิจารณา

ขอมูลผลการจำแนกช้ันขอมูล ณ ตำแหนงท่ีตั้งหนวยตัวอยาง 

(จุดสำรวจ) เปรียบเทียบความสอดคลองกันกับความเปนจริง

ที่พบในภาคสนามที่ถือวาเปนขอมูลอางอิง แลวทำการแจก

แจงใหอยูในรูปของตารางขอมูลที่เรียกวา Error Matrix หรือ

เรียกวา Confusion Matrix หรือ Contingency Table โดย

สามารถใชวิเคราะหหาคาแสดงความถูกตองไดหลายลักษณะ

ดวยก ัน ด ังน ี ้  1) ความถูกตองของผ ู ผล ิต (Producer’s 

Accuracy: PA) เปนการสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการ

ช้ันขอมูลของตัวจำแนก (Classifier), 2) ความถูกตองของผูใช 

(User’s Accuracy: UA) เปนการสะทอนประสิทธิผลของ

การจำแนกสามารถบงบอกความนาเชื่อถือในการนำขอมูลใน

แตละชั้นขอมูลไปใช และ 3) ความถูกตองโดยรวม (Overall 

Accuracy: OA) เปนการแสดงความถูกตองของการจำแนก

ขอมูลที่มีความสอดคลองตรงกันระหวางจุดตรวจสอบกับ

ขอมูลอางอิงคิดเปนรอยละของจุดตรวจสอบทั้งหมดโดยไม

คำนึงถึงลักษณะของความผิดพลาด ซึ่งจะเปนการพิจารณา

โดยรวมของทุกชั ้นข�อมูลที ่จำแนกได�แสดงเป�นค�าความ

𝑘𝑘� =
𝑝𝑝� − 𝑝𝑝�
1 − 𝑝𝑝�

 (9) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛���
���  (10) 

                        𝑝𝑝� =
�
�
∑ 𝑛𝑛��𝑛𝑛���
���  (11) 

 = 0.62 แสดังถ้งม่ขนาดัควัามสอดัคล้อง 

ในรัะดัับด่ั และม่ค่าควัามถูก้ต้องโดัยรัวัมเท่ี่ากั้บร้ัอยละ 80.52  

ดัังแสดังในตารัางท่ี่� 5-7

รูปที� 15 ผลก้ารัเป่ร่ัยบเท่ี่ยบพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�เก่้ดัจุดัควัามร้ัอนกั้บ 
  จุดัอ้างอ่งท่ี่�เก่้ดัไฟป่่าใน อ.เม่อง จ.นครันายก้  
  ปี่ พิ่.ศ.2563

อ.เม่อง จ.นครันายก้
ผลก้ารัศ้ก้ษา (2563) ภัาพิ่ข่าวั (ก้.พิ่.63)

https://hilight.kapook.com/
view/200411

https://www.thairath.co.th/
news/local/central/1777641  

รูปที� 16 ผลก้ารัเป่ร่ัยบเท่ี่ยบพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�เก่้ดัจุดัควัามร้ัอนกั้บ 

  จุดัอ้างอ่งท่ี่�เก่้ดัไฟป่่าใน อ.พิ่รั้าวั จ.เช่ยงให์ม่  

  ปี่ พิ่.ศ.2563

อ.พิ่ร้ัาวั จ.เช่ยงให์ม่
ผลก้ารัศ้ก้ษา (2563) ภัาพิ่ข่าวั (ม่.ค.63)

https://mgronline.com/local/
detail/9640000027304   
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รูปที� 17 ผลก้ารัเป่ร่ัยบเท่ี่ยบพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�เก่้ดัจุดัควัามร้ัอนกั้บ 

  จุดัอ้างอ่งท่ี่�เก่้ดัไฟป่่าใน อ.แม่แตง จ.เช่ยงให์ม่  

  ปี่ พิ่.ศ.2563

อ.แม่แตง จ.เช่ยงให์ม่
ผลก้ารัศ้ก้ษา (2563) ภัาพิ่ข่าวั (ม่.ค.63)

https://mgronline.com/local/
detail/9640000027069  

ตารางที� 5 ก้ารัตรัวัจสอบควัามถูก้ต้องของจุดัที่ดัสอบ 

   อ้างอ่ง ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้

ตารางที� 6 ก้ารัตรัวัจสอบควัามถูก้ต้องของจุดัที่ดัสอบ 

   อ้างอ่ง ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอพิ่ร้ัาวั จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

Class

จุดัถูก้

เผาไห์ม้

จุดัท่ี่�ไม่ใช่

พ่ิ่�นท่ี่�

เผาไห์ม้

รัวัม ควัาม

ถูก้ต้อง

ของผู้ใช้ (%)

จุดัถูก้เผาไห์ม้

จุดัท่ี่�ไม่ใช่พ่ิ่�นท่ี่�เผาไห์ม้

รัวัม

ควัามถูก้ต้องของผู้ผล่ต (%)

64

52

116

55.17

5

19

24

79.17

69

71

140

92.75

73.24

ควัามถูก้ต้องรัวัม (%)

ค่า Cohen’s Kappa

82.86

0.66

Class

จุดัถูก้

เผาไห์ม้

จุดัท่ี่�ไม่ใช่

พ่ิ่�นท่ี่�

เผาไห์ม้

รัวัม ควัาม

ถูก้ต้อง

ของผู้ใช้ (%)

จุดัถูก้เผาไห์ม้

จุดัท่ี่�ไม่ใช่พ่ิ่�นท่ี่�เผาไห์ม้

รัวัม

ควัามถูก้ต้องของผู้ผล่ต (%)

36

11

47

76.59

3

23

26

88.46

39

34

73

92.31

67.65

ควัามถูก้ต้องรัวัม (%)

ค่า Cohen’s Kappa

64.38

0.61

ตารางที� 7 ก้ารัตรัวัจสอบควัามถูก้ต้องของจุดัที่ดัสอบอ้างอ่ง 

   ในพ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่

Class

จุดัถูก้

เผาไห์ม้

จุดัท่ี่�ไม่ใช่

พ่ิ่�นท่ี่�

เผาไห์ม้

รัวัม ควัาม

ถูก้ต้อง

ของผู้ใช้ (%)

จุดัถูก้เผาไห์ม้

จุดัท่ี่�ไม่ใช่พ่ิ่�นท่ี่�เผาไห์ม้

รัวัม

ควัามถูก้ต้องของผู้ผล่ต (%)

108

16

124

87.09

5

25

30

83.33

113

41

154

95.57

60.98

ควัามถูก้ต้องรัวัม (%)

ค่า Cohen’s Kappa

80.52

0.62

4. สร์ปผลการศึกษา

ก้ารัศ้ก้ษาน่�ได้ัเสนอและช่�ให้์เห็์นแนวัที่างก้ารั

ป่รัะยกุ้ต์ใช้กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่น (Google Earth Engine: GEE) 

เพ่ิ่�อก้ารัเฝ้้าต่ดัตามและว่ัเครัาะห์์พ่ิ่�นท่ี่�ไฟป่่าโดัยก้ารัใช้ข้อมูล

ภัาพิ่ถ่ายดัาวัเท่ี่ยม Terra/Aqua รัะบบ MODIS จาก้ฐาน

ข้อมูล Fire Information for Resource Management 

System (FIRMS) ขององค์ก้รั National Aeronautics  

and Space Administration (NASA) ซ้ึ่�งมุ่งเน้นก้ารันำา

เสนอก้ารัใช้กู้เก่้ลเอ่ร์ัธเอนจ่นแพิ่ลตฟอร์ัมเพ่ิ่�อก้ารัป่รัะเม่น

และแสดังผลจำานวันครัั�งและจำานวันผลรัวัมสะสมของ 

จุดัควัามรัอ้น (Hotspot) ในแบบใก้ลเ้วัลาจร่ังและอตัโนมัต่ 

โดัยสามารัถก้ำาห์นดัขอบเขตพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�สนใจไดั้และก้ำาห์นดั 

ช่วังรัะยะเวัลาท่ี่�ต้องก้ารัได้ั ย่�งไป่ก้ว่ัานั�นก้ารัศ้ก้ษาน่� 

ยังสามารัถแสดังผลเช่งพ่ิ่�นท่ี่�ท่ี่�เก่้ดัจุดัควัามร้ัอนบ่อยครัั�งได้ั 

ซ้ึ่�งจะเป่็นป่รัะโยชน์สำาห์รัับก้ารัเฝ้้ารัะวัังและก้ารัวัางแผน

เพ่ิ่�อป้่องกั้นก้ารัเก่้ดัไฟป่่าในพ่ิ่�นท่ี่�ดัังก้ล่าวั

ก้ารัศ้ก้ษาน่�ได้ัที่ำาก้ารัตรัวัจสอบควัามถูก้ต้องของ

ก้ารัใช้งานแพิ่ลตฟอร์ัมโดัยก้ารัเป่ร่ัยบเท่ี่ยบกั้บตำาแห์น่ง

อ้างอ่งของเห์ตุก้ารัณ์์ไฟป่่าท่ี่�เก่้ดัข้�นจร่ัง ได้ัแก่้ 1) พ่ิ่�นท่ี่�

อำาเภัอเม่อง จังห์วััดันครันายก้ ในปี่ พิ่.ศ.2563 และ 2) 

พ่ิ่�นท่ี่�อำาเภัอพิ่ร้ัาวั และอำาเภัอแม่แตง จังห์วััดัเช่ยงให์ม่ 

ในปี่ พิ่.ศ.2563 พิ่บว่ัาม่ควัามถกู้ต้องโดัยรัวัมเที่า่กั้บร้ัอยละ 
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กั้บเวัลาจร่ัง (Near real-time) ในด้ัานต่าง ๆ  เช่น ก้ารัป้่องกั้น  

ก้ารัรัะงบัเห์ตุ ก้ารัส่�อสารัข่าวัสารัของเห์ตกุ้ารัณ์์ ก้ารับรัรัเที่า 

สาธารัณ์ภััยรัะห์ว่ัางเก่้ดัเห์ตุภััยธรัรัมชาต่ และก้ารัช่วัยเห์ล่อ 

ผู้ป่รัะสบภััยภัายห์ลังจาก้ก้ารัเก่้ดัภััยธรัรัมชาต่ เป็่นต้น  

แต่อย่างไรัก็้ตาม ควัรัม่ก้ารัดัำาเน่นก้ารัสำารัวัจและตรัวัจสอบ 

ควัามถกู้ต้องของขอ้มูลกั้บพ่ิ่�นท่ี่�จร่ังในภัาคสนามอยา่งละเอ่ยดั 

และอย่างต่อเน่�อง เพ่ิ่�อเป็่นก้ารัเพ่ิ่�มป่รัะส่ที่ธ่ภัาพิ่ และ 

ควัามถูก้ต้องของก้ารัจัดัก้ารัภััยธรัรัมชาต่ท่ี่�เก่้ดัข้�นต่อไป่

82.86, 64.38 และ 80.52 ตามลำาดัับ และค่าสัมป่รัะส่ที่ธ่�

แคป่ป่าของควัามสอดัคล้องเท่ี่ากั้บ 0.66, 0.61 และ 0.62 

ตามลำาดัับ ซ้ึ่�งอยู่ในเก้ณ์ฑ์์ควัามสอดัคล้องรัะดัับด่ั

โดัยสรุัป่ผลก้ารัศ้ก้ษาน่�แสดังให้์เห็์นว่ัาก้ารัป่รัะยุก้ต์

ใช้แพิ่ลตฟอร์ัม GEE ด้ัวัยภัาษา JavaScript สามารัถ 

นำามาใช้เพ่ิ่�อก้ารัเฝ้้าต่ดัตามและป่รัะเม่นผลควัามเส่ยห์าย 

จาก้ภััยธรัรัมชาต่ ซ้ึ่�งจะม่ป่รัะโยชนเ์ป็่นอยา่งมาก้ต่อก้ารัจัดั 

ก้ารัภััยธรัรัมชาต่เช่งพ่ิ่�นท่ี่�ได้ัอยา่งทัี่นท่ี่วังท่ี่ในแบบใก้ล้เค่ยง
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