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บทนํา   

พื้นที่ทุ งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนหนึ่งพื้นที่ที ่ไดรับผลกระทบจากปญหาชางปาบุกรุกพื้นที่

เกษตรกรรมของชาวบาน ที่สรางความเสียหายใหกับพืชผลทางเกษตรกรรม ทั้งผลไม ทางเศรษฐกิจของจังหวัด เชน เงาะ 

ทุเรียน ลองกอง มะละกอ กลวย ขนุน เปนตน และยังสรางความ เสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินของเกษตรกร ซึ่งสงผล

โดยตรงตอชาวบานในเขตพื้นที่ ปจจุบันผูนําหมูบานและชาวบานไดรวมตัวกันตั้งชุดจิตอาสาฯ เพ่ือผลักดันชางปาในพื้นที่ 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ของพี่นองประชาชนในพื้นที่ โดยใชชื่อวา “ชมรมเพื่อนชาง ทุงควายกิน” มีสมาชิกทั้งหมด

161คน มีอาสาฯ หมุนเวียนกันปฏิบัติหนาที่กันโดยตลอดทุกวัน 

จากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปนวงกวาง และมีแนวโนมขยายขึ้นมากทุกปที่ประชากรชางมีการเพิ่มจํานวน

มากขึ้น ตําบลทุงควายกินนั้นเปนตําบลที่มีความอุดมสมบูรณมีทั้งสวนผลไมมีปา และมีแหลงนํ้า (อางเก็บนํ้าเขาจุก) 

ดังนั้นการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ทาํไดคอนขางยาก ดวยขนาดพ้ืนที่คอนขางกวางและมีกําลังไมเพียงพอ จึงตองอาศัย

เทคโนโลยีเขามาชวยอาสาฯ ในการทํางาน 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได ตระหนักถึงความ

เดือนรอนของชาวบาน หลังจากไดรับทราบปญหาจากผูนําชุมชน จึงไดจัดทําโครงการเพื่อบริการวิชาการใหกับชาวบาน

ในเขตพื้นที่ดังกลาว โดยวางแผนที่จะใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ(Artificial Intelligent) วิเคราะหภาพจากกลองที่

ติดตั้งไวบริเวณที่มีการผานเขาออกของชาง บนพื้นที่รอยตอจากปาสูชุมชน เพื่อตรวจจับและแจงเตือนการบุกรุกของชาง 

และดําเนินการแจงเตือนชาวบาน และชุดอาสาสมัครเพ่ือผลักดันชางกอนกอความเสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรมรวมไปถึง

ชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน 

 

 



กระบวนการ  

กระบวนการใหบริการวิชาการระบบตรวจจับและแจงเตือนการบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม ผานเครือขาย ระบบ 

LoRaWan (ระยะที่ 2) ตําบลทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

มีขั้นตอนการดําเนนิงานที่สําคัญดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ลงพ้ืนที่สํารวจผลกระทบจากชาง  

คณะทํางานโครงการบริการวิชาการไดทําการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจปญหา ที่เกิดขึ้นจากชางปา ซึ่งกระทบ

ในหลายประเด็น ท้ังคุณภาพชีวิต ทรัพยสิน พืชเศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของชาวบานที่

อยูในเขตรอยตอระหวางปาและชุมชน ซึ่งปญหาที่เกิดจากชางออกหากินนอกพื้นที่เขตอนุรักษ หรือเขตปานั้นกอใหเกิด

ปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานและหนวยงานภาครัฐมาอยางยาวนาน เนื่องจากรูปแบบของการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับชางปาจะมุงคนละประเด็นระหวางชาวบานกับหนวยงานภาครัฐ เชนการผลักดันชางออกนอกพื้นที่โดยเร็วเพื่อ

ปองกันปญหาที่เกิดขึ้นจากชางปาของเกษตรกร หรือหนวยงานภาครัฐจะมุงเนนไปเรื่องของการอนุรักษ การอยูรวมกัน

ระหวางคนกับชาง เปนตน 

 

 
ภาพที่ 1 การลงพ้ืนท่ีสํารวจผลกระทบจากชางปา 

  



 ซึ่งปญหาจากการออกหากินนอกพื้นที่ของชางปานั้นมีไดหลายสาเหตุ เชน  

1. การเปลี ่ยนแปลงของระบบนิเวศน ที ่อาหารในพื ้นที่ป าลดลง เนื ่องจากขนาดของปาที ่ลดลง การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่สงผลตออาหารหลักของชางที่อยูในปา เปนตน 

2. ประชากรชางปาที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นสงผลใหถิ่นอาศัยไมสมดุลกับจํานวนประชากรชาง เนื่องจากพื้นที่

ปาลดลง พื้นที่หากินลดลง ซึ่งหลายพื้นที่ปาถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่จับจองเพื่อเปนที่ทํากินและที่อยูอาศัย 

และมีแนวโนมที่จะลดลงเรื่อย ๆ เปนตน 

3. พฤติกรรมของชางปา ที่เกิดการเรียนรูและปรับตัวไดเปนอยางดีของชาง การสืบพันธ รวมไปถึงลักษณะ

การออกหากินที่จะเดินทางเปนระยะทางหลายตารางกิโลเมตรเพ่ืออกหากินซึ่งระยะทางก็จะแยกตามเพศ

ของชางและขนาดของชาง ที่ตองการปริมาณอาหารท่ีมากขึ้นตอวัน 

4. ถิ่นอาศัยของชาง ที่ถูกโอบลอมดวยชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม ถนนที่ถูกตัดผานปาเพ่ือความสะดวกแกการ

เดินทางเกิดเปนเสนแบงกลางระหวางเสนทางเดินของสัตว ซึ่งจะเห็นถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดิน

ทางผานเสนทางเหลานี้อยูเปนประจํา 

 

 
ภาพที่ 2 จุดขึ้นลงของชางจากพ้ืนที่รั้วก้ันชาง 

 



ขั้นตอนที่ 2 สํารวจจุดข้ึนลงของชางปาระหวางเขตรอยตอชุมชนกับพื้นที่ปา 

จุดขึ้นลงของชางปานั้นมีหลายพื้นที่ เน่ืองรอยตอจากปาภาคตะวันออกมีระยะทางหลายรอยกิโลเมตร ซึ่งบาง

จุดเปนเขตที่เช่ือมกับที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรมของชาวบานโดยตรง บางจุดมีรั้วกั้นชางที่หนวยงานภาครัฐไดออกแบบ

และสรางไวสําหรับปองกันชางปาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม และบางจุดเปนเสนทางสําหรับการจราจร เปนตน ซึ่งจุดเขา

ออกจากปาของชางมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ เชน หากเปนที่สูงชันชางจะไมสามารถเดินผาน

ขึ้นไปได เปนตน  

ในภาพที่ 2 ซึ่งเปนจุดที่ขึ้นลงของชาง ซึ่งจากการลงพ้ืนที่สํารวจพบวาชางปาสามารถข้ึนลงคูกันชางที่มีความสูง 

2.5 เมตร และมีความลึกที่ระดับ 3 เมตรได ซึ่งจะมีจุดที่ชางขึ้นลงหรือเขาออกเปนประจํา มีทั้งที่เปนมาแบบเปนฝูงเปน

ครอบครัว และแยกจากฝูงออกมาเดินตัวเดียว 

 

 
ภาพที่ 3 รองรอยเทาชางท่ีขึ้นลงคกูันชางระหวางรอยตอปา 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปญหาและพฤติกรรมของชางปาจากชาวบานในพื้นที่ 

จากการลงพ้ืนท่ีทั้ง 2 สวน ไดมีการประชมุ หารือกับชาวบานในพื้นที่ถึงสถานการณของชางปา ปญหาที่เรื้อรัง 

การบริหารจัดการของชุมชน ความคาดหวัง และสิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยหรือผูที ่รับผิดชอบโครงการชวยเหลือใน

ระยะสั้น เพื่อเปนการเฝาระวังและติดตามพฤติกรรมของชางปา  

จากการสอบถามและพูดคุยกับชาวบานในพื้นที ่ พบวาชางมีความฉลาด มีการเรียนรู ที่ดี เชนการขุดมัน

สําปะหลัง การเด็ดยอดยาง การหักตนไมเพื่อพาดทับรั้วไฟฟา หรือสามารถแกะทุเรียน ขนุน เพื่อกินเปนอาหารเปนตน 

ซึ่งการออกหากินของชางบางฝูงจะมีชางที่เปนหัวหนาฝูงพาฝูงเดินออกหากิน บางจุดเปนทางผานของชาง บางจุดเปนที่

พักระหวางเดินทาง เปนตน ซึ่งบางพื้นที่เปนบอนํ้า ชางจะลงไปเลนนํ้าและกินนํ้าเพื่อพักผอนกอนออกเดินทางหากินไป

เรื่อย ๆ ตามเสนทาง ซึ่งหากผานสวนผลไม หรือสวนยาง หรือปาจะมีการใชงวงหรือหลังดันตนไม และกอใหเกิดความ

เสียหายตอพืชผลทางการเกษตร หรือพบเจอชาวบานที่ออกมากรีดยางในตอนคํ่าคืนก็อาจเกิดการทํารายใหเกิดการ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได เปนตน 

 

 
ภาพที่ 4 การประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลกับชาวบานในพ้ืนที่  

 

 



 
ภาพที่ 5 การบรรยายลักษณะการเดินทางและเสนทางพฤติกรรมของชางปา 

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกใชเทคโนโลยีในการตรวจจับและเฝาระวังชางปา 

จากการเก็บขอมูลทั้งลักษณะการเขาออกของชางปา ลักษณะเสนทางเดิน พฤติกรรมของชาง รวมไปถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนํามาใชในการแกปญหา ซึ่งปญหาหลักในการแกไขในโครงการนี้คือ การเฝาระวังพื้นที่

ชมุชน เพ่ือใหชาวบาน เกษตรกร ชุดอาสาสมัคร และเจาหนาที่ ไดทราบตําแหนงและเวลาที่แนนอนของชางปา ซึ่งปญหา

หนึ่งจากการลงพ้ืนที่สํารวจ คือ ชาวบานในพ้ืนที่ไมรูวาชางลงมาในพื้นที่หรือยัง ซึ่งชาวบานมีจิตอาสาท่ีจัดอาสาสมัครใน

การเฝาระวังชางในพื้นที่ชุมชน เพื่อเฝาดูการเขาออกของชางปา ซึ่งบางครั้งการใชมนุษยในการเฝาระวังติดตามอาจเกิด

ความเมื่อยลา และบางครั้งชุดผลักดันชางทราบถึงตําแหนงของชางจากชาวบานเมื่อเขาสูพื้นที่ชุมชนเรียบรอยแลว ซึ่ง

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน และผลผลิตทางการเกษตรไปแลว 

จากปญหาในการเฝาระวังชางปา คณะทํางานโครงการจึงนําเสนอเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันเพื่อนํามาใชใน

การแกไขปญหาที่เกิดจาการเขาออกของชางปา ที่ชุดอาสาสมัครผลักดันชางปาไมสามารถทราบตําแหนงที่แนนอนของ

ชาง โดยใชเทคโนโลยีที่มีในปจจุบันและเลือกใชเทคโนโลยีที่ชาวบานสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกตอการใชงาน ไม

ซับซอน เปนมิตรตอผูใช อยางเชน กลองวงจรปด การแจงเตือนผานไลน เปนตน 

 



ลักษณะของเทคโนโลยีที่เลือกใชมีดังนี้ 

1. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence: AI เปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน 

ซึ่งสามารถนําซอฟตแวรที่พัฒนามาใชในการวิเคราะหขอมูลภาพ วีดีโอ หรือภาพสตรีมมิ่งจากกลองแบบ

เรียลไทมขึ้นมาประมวลผล แทนการใชคนเฝาดู ซึ่งจะชวยทีมอาสาสมัครและชุดเฝาระวังในการเฝาระวัง

ชางปา ไดเปนอยางดี โดยคณะทํางานไดเลือกใชเทคนิคการตรวจจับวัตถุ object detection โดยใช 

YOLO Model ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน โดยเทรนโมเดลใหมจากภาพชางที่ไดจากกลองที่ติดตั้งจํานวน 

3000 ภาพ เพื่อนํามาสอนใหคอมพิวเตอรสามารถแยกประเภทของวัตถุที่ตองการได 

2. เทคโนโลยีสมองกลแบบผังตัว หรือ Embed System เปนเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูลแบบฝงตัวโดย

ใชชิปหรือไมโครโพรเซสเซอรในการประมวลผล โดยติดตั้งไวในพ้ืนที่เพ่ืออานขอมูลจากกลองวงจรปดและ

นําขอมูลมมาประมวลผล ซึ ่งในโครงการนี ้คณะทํางานไดเลือกใช Nvidia Jetson Xavier ในการ

ประมวลผลภาพจากกลองจํานวน 4 ตัว เพื่อเฝาระวังและตรวจจับวาภาพที่ไดเปนชางหรือไม 

 

 
ภาพที่ 5 อุปกรณสมองกลฝงตัว 

 

3. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ระบบสื่อสารถือวาเปนปจจัยสําคัญในการรับสงขอมูลระหวางพื้นที่กับเครื่องแม

ขายเพื่อจัดเก็บขอมูล และรวบรวมสถิติการเขาออกของชาง รวมไปถึงการแจงเตือนไปยังโทรศัพทมือถือ

ของชาวบาน เปนตน ซึ่งดูลักษณะพื้นที่ตามลักษณะพื้นที่ เชน มีอินเทอรเน็ตอยูแลวหรือไม ถาไมมีใน

พื ้นที ่มีสัญญาณโทรศัพทมือถือหรือไม คายไหนสัญญาณดีที่สุด หรือถาไมมีสามารถขยายสัญญาณ

โครงขายไดหรือไมเปนตน ซึ่งคณะทํางานไดเลือกใช 4G Router ทําหนาที่ในการแปลงสัญญาณโทรศัพท

เปนสัญญาณอินเทอรเนต็ใชงานภายในระบบที่พัฒนาเพื่อการแจงเตือนและนําภาพมาแสดงผลผานมือถือ 



 
 

ภาพที่ 6 อุปกรณ 4G Router สําหรับแปลงสัญญาณ 4G เปนอินเทอรเนต็ 

 

4. กลองโทรทัศนวงจรปด หรือ CCTV คณะทํางานโครงการไดเลือกใชงานกลองวงจรปด โดยทั่วไปท่ีมีใน

ทองตลาด โดยเลือกแบบที่ฟกต ําแหนง และแบบสามารถหมุนดูเพื ่อต ิดตามสถานการณได เพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอยางกลอง CCTV ที่เลือกใช 

 

 

 



5. ระบบพลังงาน  ในบางพื้นที่ที่มีไฟฟาอยูแลว ในการติดตั้งสามารถใชไฟฟาในพื้นที่เพื่อเปนพลังงานใหกับ

อุปกรณได แตในบางพ้ืนที่ที่ไมมีระบบไฟฟาทางคณะทํางานไดเลือกใชแผงพลังงานโซลาเซลลในการแปลง

แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา เพ่ือเปนไฟเลี้ยงใหกับกลองวงจรปด ซึ่งระบบพลังงานประกอบไปดวย แผง

พลังงานโซลาเซลล แบตเตอรรี่ ชารจเจอร และกลองกันนํ้า ดังตัวอยาง 

 
 

ภาพที่ 8 ชุดพลังงาน แผงโซลาเซลล ชารจเจอร และแบตเตอรรี ่

 

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งระบบตรวจจับและแจงเตือนภัยชางปา 

ในการติดตั้งอุปกรณตรวจจับและแจงเตือนภัยชางปานั้น รูปแบบการวางสถาปตยกรรมระบบจะขึ้นอยูกับ

ลักษณะของพื้นที่ ซึ่งจะตองมีการสํารวจภูมิประเทศกอนการติดตั้ง เชน ความถี่ในการเขาออกของชางปา พลังงานที่ใช

งาน มีไฟฟาหรือไม มีเครือขายอินเทอรเน็ต หรือเครือขายสัญญาณโทรศัพท หรือไม เปนตน เพื่อเลือกใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการติดตั้ง โดยแบงเปน 3 ลักษณะดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอยางการติดตั้งกรณีพ้ืนที่มีไฟฟามีอินเทอรเนต็ 



 
 

ภาพที่ 10 ตัวอยางการติดตั้งกรณีที่พ้ืนที่มีไฟฟาแตไมมีอินเทอร็เนต็ 

 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอยางการติดตั้งกรณีที่ไมมีไฟฟาไมมีอินเทอรเนต็ 

 

1. กรณีที ่พื้นที ่ติดตั้งมีไฟฟาและอินเทอรเน็ต สามารถเชื่อมตอระบบโดยเชื่อมมายังคลาวดเพื ่อทําการ

ประมวลผลหรือเชื่อมไปยังอุปกรณประมวลผลในพื้นที่ในรูปแบบ Embedded System ได 

2. กรณีที่พ้ืนที่มีไฟฟาแตไมมีอินเทอรเน็ต สามารถใชโครงขาย 4G เพ่ือใช 4G Router ในการแปลงสัญญาไป

เปนเครือขายอินเทอรเน็ตใชงานภายในระบบที่ติดตั้ง 

3. กรณีที่พื ้นที ่ไมมีไฟฟาและไมมีอินเทอรเน็ต สามารถเลือกใชแผงพลังงานโซลาเซลล ชารจเจอรและ

แบตเตอรรี่ในการจัดเก็บพลังงานในตอนกลางวันเพื่อใชในตอนกลางคืน และจายพลังงานใหกับอุปกรณ

ตาง ๆ ที่จําเปนในการเชื่อมตอระบบเครือขายและการประมวลผลผานคลาวด  



คณะทํางานโครงการไดลงพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งและทดสอบระบบ โดยไดรับความรวมมือจากกลุมอาสาสมัครในพ้ืนที่ 

ชาวบาน และนักศึกษาที่บูรณาการรวมรายวิชา เพ่ือรวมกันติดตั้งและดําเนินกกิจกรรมโครงการทั้งใน 2 พื้นท่ี ดังน้ี 

1. พื้นท่ีทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
ภาพที่ 12 การติดตั้งบริเวณทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

2. พืน้ทีพ่วา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 
ภาพที่  13 การติดตั้งพ้ืนที่พวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 



 
ภาพที่ 12 การติดตั้งในพ้ืนที่คูกั้นชาง 

 

ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับแจงเตือนภัยชางปา 

คณะทํางานโครงการไดดําเนนิการพัฒนาแอปลพิลเคชัน 4 สวนคือ  

1. สวนปญญาประดิษฐสําหรับการประมวลผลในพื้นท่ี ซึ่งพัฒนาโมเดลโดยการเทรนภาพชางจากภาพชาง

จริงกวา 3000 ภาพนํามาเทรนโมเดลสําหรับติดตั้งบนอุปกรณประมวลผลบนพื้นที่ ไวใชกรณีที่พื้นที่มี

อินเทอรเน็ตไมเร็วเพียงพอที่จะสงภาพมาประมวลผลบนคลาวด โดยการประมวลผลจะดึงภาพจากหัว

กลองมาประมวลผลโดยตรง 

2. สวนปญญาประดิษฐสําหรับการประมวลผลบนคลาวด พัฒนาโมเดลจากภาพชางกวา 3000 ภาพ และนํา

โมเดลที่ไดมาติดตั้งบนคลาวดประมวลผลผานเว็บเซอรวิส กรณีที่พื ้นที่มีอินเทอรเน็ตที่ดี มีความเร็ว

พอที่จะสงภาพมาประมวผลแบบเรียลไทมได โดยเลือกสงวินาทีละ 1 ภาพเพื่อประหยัดแบนดวิดทในการ

รับสงขอมูล 

3. สวนเว็บแอปพลิเคชันสําหรับแสดงผลขอมูลการตรวจจับและแจงเตือนภัยชางปา พัฒนาโดยใชภาษา PHP 

เชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL โดยใช Laravel Framework ซึ่งเปนเฟรมเวิรคสําหรับพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันภาษาพีเอชพีที่ไดรับความนิยม 



4. สวนการแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน ในสวนของการแจงเตือนจะเขียนซอฟตแวรไวรวมกับเว็บแอป

พลิเคชัน คือหากระบบปญญาประดิษฐมีการตรวจพบวาเปนชางจะสงขอมูลมาจัดเก็บบนฐานขอมูล และ

จะดูวากลองอยูในพื้นที่ใดและตองแจงเตือนไปกลุมไลนกลุมไหน เพื่อแยกกลุมของชาวบานและกลุม

อาสาสมัครที่ไดรับขอมูลเฉพาะในพ้ืนที่ตนเอง 

 

ผลการดําเนินงาน  

 ผลการดําเนินงานโครงการ นอกจาการไดสรางความรวมมือในชุมชนแลว ระบบที่ไดหลังจากการดําเนินการ

โครงการยังสามารถผลักดันใหโครงการของมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งผลที่

ไดสามารถตอยอดองคความรูและสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี ตัวอยางผลการดําเนินงานดังนี้ 

1. ระบบเฝาระวังและเตือนภัยชุมชน ซึ่งติดตั้งพื้นที่ทุ งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สําหรับการ

ตรวจจับและเฝาระวังชางปา โดยชุดอาสาสมัครสามารถเฝามอนิเตอรพื้นที่ขึ้นลง เขาออกของชางปา ได

จากระบบ 

 

 
ภาพที่ 13 ระบบเฝาระวังและเตือนภัยชุมชน 

 



 ซึ่งสามารถดูภาพพ้ืนที่ไดแบบเรียลไทม 

 
ภาพที่ 14 การเฝาดูชางจากระบบ 

 

2. ระบบปญญาประดิษฐเพื่อการตรวจจับและแจงเตือนภัยชางปา โดยไดพัฒนาโมเดลสําหรับการตรวจจับ

ชางปาโดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ โดยตรวจจับชางในภาพที่ไดจากพื้นที่ ความแมนยํา 98% จาก

การเทรนโมเดลจากภาพที่ไดจากกลองตรวจจับสัตวปาของกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช 

 

 
ภาพที่ 15 ผลจากการประมวลผลโมเดลสําหรับการตรวจจับชางปา 

 



3. เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการตรวจจับและเฝาระวังชางปา ซึ่งพัฒนาโดยใชภาษา PHP กับฐานขอมูล MySQL 

เพ่ือจัดเก็บขอมูลและเก็บสถิติการเขาออกของชางปา  

 
ภาพที่ 16 เว็บแอปพลิเคชันสําหรบัเก็บสถิติการเขาออกของชางปา 

 

4. การแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลนและเว็บแอปพลิเคชัน 

 
ภาพที่ 17 การแจงเตือนผานเว็บแอปพลิเคชนั 



     
ภาพที่ 18 การแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน 

  

5. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก จากการพัฒนาระบบปญญาประดิษฐเพื่อการตรวจจับและเฝาระวัง

ชางปา คณะทํางานไดสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการ

บริการวิชาการ โดยการถายทอดองคความรูและพัฒนาแอปพลิเคชันใหกับหนวยงานอื ่น ๆ เพื่อเปน

แนวทางในการแกไขปญหาชางปา เชน กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช นําระบบปญญาประดิษฐที่

พัฒนาไปใชสําหรับการคัดกรองภาพชางจากภาพทีไดจากกลองตรวจจับสัตวปา หรือโครงการพัชรสุธาค

ชานุรักษ ที่รวมกับ บริษัท ทรู คอปอรเรชนั จํากัด ในการพัฒนาระบบเอไอเพ่ือการตรวจจับและเฝาระวัง

ชางปาในการพัฒนาระบบ Smart Early Warning เพื ่อการแจงเต ือนภัยชางปา เป นตน ซึ ่งทาง

คณะทํางานโครงการไดนําระบบที่ไดไปทดสอบใชงานรวมกับพื้นท่ีเขตรักษาพันธสัตวปาเขาอางไน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และพ้ืนที่อุธยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือติดตั้งระบบดังกลาว 

 

 

 

 

 



 
ภาพที่ 19 พัฒนาระบบปญญาประดิษฐรวมกับเขตรักษาพันธสัตวปาเขาอางไน และโครงการพัชรสธุาคชานุรักษ 

 

ภาพที่ 20 รวมกับองคกรกองทุนสัตวปาโลกสากลติดตั้งระบบที่อุทยานแหงชาติกุยบุร ี

 

อภิปรายผล 

  พื้นที่ทุงควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ครอบคลุม 2 หมูบาน ไดแก หมู 7 หมูบานชุมนุมสูง และหมู 8 

หมูบานเขาจุก ประชาชนไดประโยชนมากกวา 400 ครัวเรือน รวมประชากรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในเขตพื้นที่

ประมาณ 1,500 คน ซึ่งการตรวจจับและแจงเตือนนั้นสามารถทํางานไดแบบเวลาจริง ซึ่งประมวลผลภาพจากหัวกลอง

แบบเรียลไทม และแจงเตือนในทันทีโดยชาวบานและชุดอาสาสมัครสามารถทราบตําแหนงและจํานวน รวมไปถึงทิศทาง

ของชางปาที่ชัดเจน โดยโครงการสามารถสรางความรวมมือในการแกไขปญหาของชุมชน นอกจากนั้นแลวยังสามารถ

บูรณาการรวมหนวยงานภาครัฐ ชาวบาน และเอกชน ในการจัดการปญหาชางปา 

 

 



 ระบบสามารถตรวจจับและแจงเตอืนภัยชางปา กอนการบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยูอาศัยของชาวบานใน

พื้นที่ปารอยตอระหวางชุมชนกันพื้นที่ปาอนุรักษ โดยระบบสามารถแจงเตือนชุดอาสาสมัครสําหรับผลักดันชางปา กอน

สรางความเสียหายใหกับพื ้นที ่เกษตรกรรม ชีวิตและทรัพยสินของชาวบาน เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทาง

การเกษตรจากการลงพ้ืนที่ของชาง ซึ่งเมื่อลดความเสียหายไดชาวบานหรือเกษตรกรก็สามารถเพิ่มรายไดจากการขาย

ผลผลิตที่มากขึ้น สงผลตอความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ 

1) บางพื้นที่รับผิดชอบของชุมชนมีพื้นที่รอยตอระยะไกลหลายกิโลเมตร และชุดอุปกรณมีจํากัดทําใหไม

ครอบคลุมพ้ืนที่ของชุมชน 

2) เนื่องจากนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาใชจายในการซื้อวัสดุสิ่งของเขาไปติดตั้งในพื้นที่ ทําให

ตองใชงบประมาณที่สูงพอสมควรเพื่อใหระบบใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

3) ระบบเปนเพียงเครื่องมือสําหรับเฝาระวังใหกับพื้นที่ชุมชน ในการตรวจจับและแจงเตือนชางปา ซึ่งการ

แกปญหาชางปาจะตองมองในหลากหลายประเด็น และมีหลายภาคสวนที่เก่ียวของในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 

 


