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 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหาพื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดั
ขยะด้วยวิธีฝังกลบ ในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยจากหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย 
จะใช้หลกัเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนพิเศษ  

61 ง ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2552 โดยผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกปัจจยัท่ีส าคญั จ านวน 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ชนิดดิน ความชนั เครือข่ายถนนหลกั แหล่งชุมชน แหล่งน ้ าผิวดิน แม่น ้ าสายหลกั และเขตอนุรักษ์ 
น ามาวิเคราะห์ตามหลกัการวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพื้นท่ี (Potential Surface Analysis หรือ PSA) และ
เทคนิคการซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay Analysis) จากการศึกษาพบว่าพื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพใน
การก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ ของอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกได ้4 ระดบั 
คือ พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม พื้นท่ีท่ีเหมาะสมนอ้ย พื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก 
วิเคราะห์เฉพาะปัจจยั 6 ปัจจยั ไม่รวมเขตอนุรักษ์ พบว่า พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมาก ร้อย
ละ 35.85 รองลงมา คือ เหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 22.92 และไม่เหมาะสม ร้อยละ 21.64 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาร่วมกบัเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุแม่กวง พบวา่ คงเหลือพื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีความ
เหมาะสมมาก ร้อยละ 21.44 รองลงมา คือ พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม ร้อยละ 19.02 และพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
ปานกลาง ร้อยละ 18.25 ตามล าดบั 

 การศึกษาหาพื้นท่ีเหมาะสมในการก าจดัขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบน้ี เป็นการศึกษา
ปัจจยัทางกายภาพ ไม่มีการรวมปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม การมีส่วนร่วม เช่น ราคาท่ีดิน 
กรรมสิทธ์ิท่ีดินในการวิเคราะห์ เป็นตน้ ดงันั้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติมควรน าปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
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ปัจจยัดา้นสังคม และการมีส่วนร่วม มาพิจารณาร่วมดว้ย รวมไปถึงควรมีการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นท่ีประกอบการพิจารณาดว้ย ควรมีการศึกษาเร่ืองทิศทางของลมประกอบการ
พิจารณาคดัเลือกพื้นท่ี เน่ืองจากอาจเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญจากกล่ินในพื้นท่ี
ชุมชนท่ีอยู่ห่างออกไปได้ และปัจจยัระดับน ้ าใตดิ้น เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงในการหาพื้นท่ี
เหมาะสมของแหล่งฝังกลบขยะ ผูท่ี้จะน าขอ้มูลไปใชใ้นอนาคตจะตอ้งน าปัจจยัน้ีมาวิเคราะห์ร่วม
ดว้ย เป็นตน้ 
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 The purpose of this study was to find a physically suitable area for solid waste landfill 

in Doi Saket District Chiang Mai Province by using Geographic Information System (GIS) The 

analysis was based on the criteria for selecting the location of the waste landfill site according to 

the Royal Gazette, Volume 126 , Special Section 61 D As of 24 April 2009 were 7 factors were 

shosen for the study, namely soil type, slope, main road network, community sources, surface water 

sources. main river and conservation area The data were analyzed by using Potential Surface 

Analysis (PSA) and Overlay Analysis. From the study, it was found that physically suitable area 

for solid waste landfill can be divided into 4 levels: inappropriate areas less suitable area moderately 

suitable area and very suitable area. The results 6 factors analysis excluding conservator forest 

found that most areas were very suitable at 35.85% , followed by moderately suitable at 22.92% 
and inappropriate at 21.64% respectively, moreover the analysis included the national forest area, 

it was found that 21.44% of very suitable, 19.02% of inappropriate and 18.25% moderately suitable 

area, respectively. 

 This study analysed only physical factors related to selection of solid waste landfill. 

Economic value factor, social factors and public participation were not included such as land price, 

land ownership in the analysis, etc. Therefore, further study, economic factors should be taken into 

account. Also, the public opinion survey should be done in the study area. Including there should 

be a survey of the people in the area for consideration. A study on wind direction should be taken 
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into consideration when selecting an area because it may be a factor that causes nuisance from the 

smell to far communities. Groundwater level factors is as well important factor to consider in 

finding the right landfill site. Those who will use the information in the future must take this factor 

into analysis as well. 
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กติติกรรมประกาศ 

รายงานคน้ควา้อิสระ เร่ือง การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ี
เหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ กรณีศึกษา : อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยจากความอนุเคราะห์และความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ฆริกา คันธา ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  ท่ีให้ความกรุณาให้ค  าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนแนะแนวทางในการศึกษา และช่วยตรวจสอบขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน 
จนท าให้รายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีประสบความส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ ผูศึ้กษาขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยข์องหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาหลักสูตรน้ี ท าให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้
ประกอบการจดัท ารายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆเป็น
อยา่งดี ขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสารและงานวิจยัทุกท่าน ท่ีผูศึ้กษาไดน้ ามาอา้งอิงในการท ารายงาน
คน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จนกระทัง่รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้การอุปการะอบรมเล้ียงดู และให้
ก าลังใจเป็นอย่างดี ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ สว.18 ภาคพิเศษ กทม. ทุกคน ท่ีให้ความช่วยเหลือและ
แบ่งปันทุกส่ิงอยา่งตลอดมาในทุกๆวิชาเรียน โดยเฉพาะนอ้งโอ๊ต ขอบคุณรุ่นพี่สว.15 (เพื่อนเงาะ) และ
รุ่นพี่สว.16 (นอ้งเม) ท่ีช่วยเป็นก าลงัใจและผลกัดนัมาตลอด ขอบคุณนอ้งๆในบริษทัฯทุกๆคนท่ีช่วย
ซัพพอร์ตขอ้มูล ขอบคุณอ.ฟอร์ดท่ีเป็นท่ีปรึกษาและคอยให้ค  าแนะน า ขอบคุณเจา้นายท่ีเป็นคนริเร่ิม
ส่งเสริมใหเ้รียนต่อ และขอขอบคุณทุกๆคนท่ีใหค้วามสนบัสนุนและช่วยเหลืออีกมากมาย ท่ีผูศึ้กษาไม่
สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความเมตตา ความกรุณา และความปรารถนาดี
ของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณ และขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี และผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่าง
ยิ่งว่ารายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน/องคก์ร และผูท่ี้สนใจ และหาก
รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูศึ้กษาตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

ฤทยั  เพช็รหล่อ 

ตุลาคม 2565 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
1.1 ที่มำและแนวคิดในกำรศึกษำ 

 ปัจจุบนัการขยายตวัของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเพิ่มขึ้น
ของประชากรอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตวั ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหลายพื้นท่ีไดเ้กิดปัญหาไม่สามารถจดัหาสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย ขาดการบริหารจดัการท่ีดี ขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการท่ีเหมาะสมและเกิด
ความขดัแยง้ในการด าเนินการ 

 อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีขนาดพื้นท่ี 671.28 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่างตอนกลาง
ของจงัหวดั เป็นอ าเภอท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจในล าดบัตน้ๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็น
เส้นทางส าคญัท่ีผ่านจากจงัหวดัเชียงใหม่ไปยงัจงัหวดัเชียงราย และเป็นท่ีตั้งของเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา และจงัหวดัเชียงใหม่เองยงัมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอ้ม
ทุกดา้นท่ีโดดเด่นตามลกัษณะภูมิประเทศเฉพาะในภูมิภาคเหนือตอนบน ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อ
การดึงดูดนักท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ตลอดจนการลงทุนด้านพาณิชยกรรม ภาค
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะสถานการณ์ขยะมูลฝอยท่ีเป็นปัญหาสะสมและรุนแรง
ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ และมีแนวโนม้ปริมาณขยะสูงขึ้น ท าให้มีการใชสิ้นคา้อุปโภค
บริโภคมากขึ้น โดยปัจจุบันมีขยะ 1,500 ตันต่อวนั นับเป็นปริมาณขยะมากเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศท่ีมีขยะรวมถึง 28 ลา้นตนัต่อปี การก าจดัขยะในจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัยงัขาดแคลนทั้ง
สถานท่ีและวิธีการก าจดัขยะท่ีเหมาะสม รวมทั้งขาดการเตรียมการรองรับปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต การก าจดัขยะดว้ยวิธีการฝังกลบเป็นวิธีการท่ีนิยมโดยทัว่ไปและใช้งบประมาณในการ
ลงทุนต ่ากว่าวิธีอ่ืน การหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบในจงัหวดัเชียงใหม่จึง
จ าเป็นตอ้งน าหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกพื้นท่ีฝังกลบมาใชใ้นการพิจารณา เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่
เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีการเจริญเติบโตสูง มีแหล่งน ้ าธรรมชาติ แม่น ้ าล าคลองหลายสาย จากเหตุผล
และความส าคญัดงักล่าว ท าให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัญหาขยะท่ีเกิดขึ้นในจงัหวดัเชียงใหม่ 
รวมทั้งศึกษามาตรการ แนวทาง และวิธีการลดขยะโดยวิธีฝังกลบในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จึงเลือก
การประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใชใ้นการศึกษาการคดัเลือกพื้นท่ีเหมาะสมทาง
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กายภาพในการก าจดัขยะด้วยวิธีการฝังกลบของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้พื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกรณีศึกษา 

 

1.2 กำรศึกษำวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 ศิริพร รอดประเสริฐ (2563) เร่ือง การประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหา
พื้นท่ีเส่ียงต่อการแปรสภาพเป็นทะเลทราย : จงัหวดัขอนแก่น 

 สุภาวดี นอ้ยน ้าใส และปิยะดา วชิระวงศกร (2560) เร่ือง การประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ
สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาลในจงัหวดัอุตรดิตถ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

 พนิศา สังเวียน (2558) เร่ือง การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ี
เหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ : กรณีศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ 

 นายธีรวฒัน์ ทะสุวร และนายวีรวฒัน์ โปร่งใจ (2558) เร่ือง การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 

 จุมพล วิเชียรศิลป (2557) เร่ือง การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาหาพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย  ์

 ชมัยพร กันกง (2554) เร่ือง การเลือกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกั
สุขาภิบาลในต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 

 ศมลวรรณ วรกาญจน์ (2554) เร่ือง การเลือกพื้นท่ีฝังกลบขยะและการเตรียมการใชง้านหลงั
การฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 พฒันา บุญญประภา และคณะ (2550) เร่ือง ชุมชนรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาเร่ืองขยะมูล
ฝอยของชุมชนไทล้ือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 วิม กลัปนาท (2538) เร่ือง วิเคราะห์โครงการการศึกษานอกระบบในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 1.3.1 เพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบของอ าเภอ 

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 เพื่อเสนอแนวทางและวิธีการในการรองรับปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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1.4 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ 

 1.4.1 ขอบเขตการวิจยั 

  1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ ศึ ก ษ าก ารประ ยุก ต์ ใช้ระ บบส ารส นเท ศ 

        ภูมิศาสตร์ในการคดัเลือก พื้นท่ีเหมาะสมทาง
        กายภาพในการจดัการขยะดว้ยวิธีฝังกลบ พร้อม
        ทั้ ง เ ส น อ แ น ว ท า ง แ ล ะ วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ  ใ น 

        การส่ง เส ริมและน าไปใช้ในการหาพื้ น ท่ี 

        เหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธี
        ฝังกลบในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  คือ ในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 1.4.2 วิธีการศึกษา 

  1) รวบรวมขอ้มูลดา้นกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งในการหาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบ
   ขยะมูลฝอย 

  2) ก าหนดปัจจัยท่ีมีข้อจ ากัดในการด าเนินการและปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
   ศกัยภาพ 

  3) ใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.
   2552 เป็นหลกั รวมทั้ง เพิ่ม ลด และดดัแปลงบางปัจจยัเพื่อให้เขา้กับขอ้จ ากัด
   ของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

  4) ใชโ้ปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 

  5) คาดการณ์จ านวนประชากร โดยวิธีอตัราการเติบโต (อตัราเพิ่ม) ของประชากร 
   (Growth Rate Method) ไดแ้ก่ Linear Method, Exponential Method และ Power 

   Method โดยจะเลือกใชข้อ้มูลจากวิธีท่ีมีค่าความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

 

1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 ไดพ้ื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบของอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.5.2 ไดแ้นวทางและวิธีการในการรองรับปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 1.5.3 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทอ้งถ่ิน สามารถน าแนวทางและวิธีการในการรองรับ
ปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนรองรับปริมาณขยะท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

 1.5.4 ประเทศไทยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ แนวทาง และวิธีการ ไปใชใ้นการหา
พื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบในพื้นท่ีอ่ืนๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

1.6 นิยำมศัทพ์เฉพำะ 

 1.6.1 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึงขยะมูลฝอยหรือของท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีเกิดขึ้นในบา้น 
สถานท่ีการคา้และบริการ สถานท่ีราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ ขยะเปียก (Garbage) 

หมายถึง พวกเศษอาหาร เศษผกั และเศษส่ิงของซ่ึงส่วนใหญ่ไดม้าจากการประกอบอาหาร เป็นขยะ
ท่ีสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (Degradable) และขยะแห้ง (Rubbish) หมายถึง ขยะมูล
ฝอยท่ีมีลกัษณะไม่บูดเน่าเสียไดง้่าย เป็นขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ หรือตอ้ง
ใชเ้วลานานในการยอ่ยสลายตามธรรมชาติ (Non-degradable) (ชลผกา เศรษฐพิทยากุล, 2548) 
 1.6.2 สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย (Landfill Facility) หมายถึง สถานท่ีจดัการขยะมูลฝอย ท่ี
น าขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นท่ีซ่ึงจดัเตรียมไวเ้พื่อใช้เคร่ืองจกัรกลบดอดัให้แน่น ใชดิ้นกลบเป็น
ชั้นๆ และไดจ้ดัเตรียมมาตรการป้องกนัน ้ าชะขยะมูลฝอยไหลซึมลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น การป้องกนั
กล่ินและแมลงรบกวน รองเทา้ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรคสู่สภาพแวดลอ้มโดยรอบ (พนิศา 
สังเวียน, 2558) 
 1.6.3 แหล่งน ้ าสาธารณะ หมายถึง แม่น ้ า ล าคลอง ห้วย หนอง บึง ทางน ้ า แหล่งน ้ าใตดิ้น 
ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต แหล่งน ้ าธรรมชาติอ่ืนๆ แหล่งน ้ าของรัฐท่ีให้ประชาชนใช้หรือสงวนไว้
ใหป้ระชาชนใชห้รือโดยสภาพประชาชนอาจใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหรือเป็นแหล่งน ้าท่ีรัฐจดัสร้างขึ้น
เพื่อใหป้ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 1.6.4 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกสถานท่ีฝังกลบ หมายถึง หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกสถานท่ีฝัง
กลบท่ีประกาศตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงประกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 
610 ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2552 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย 

 1.6.5 ระ บบส ารส นเทศภู มิ ศ าต ร์  ( Geographic Information System : GIS) หมาย ถึง 
กระบวนการของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และแสดงผลใน
รูปแบบสารสนเทศท่ีอา้งอิงจากต าแหน่งพื้นท่ีจริงบนโลก 

 1.6.6 พื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย หมายถึง พื้นท่ีท่ีสามารถฝังกลบขยะมูลฝอย
ได ้โดยท่ีไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายหรือความร าคาญต่อมนุษย ์สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม 



 

บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัเร่ือง การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ีเหมาะสมทาง
กายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ : กรณีศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพเนน้การศึกษาเพื่อประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือก พื้นท่ีเหมาะสม
ทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศไทยและจงัหวดัขอนแก่น รวมไปถึงไดท้ าการคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเอกสารขอ้มูลงานวิจยัต่างๆมาใชเ้ป็นหลกัในการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 2.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ 

  ท่ีตั้ง 

  อ าเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู่ทางตะวนัออกของจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอ
และจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอแม่แตงและอ าเภอพร้าว 

  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอเวียงป่าเป้า (จงัหวดัเชียงราย) และอ าเภอเมืองปาน 
        (จงัหวดัล าปาง) 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั อ าเภอแม่ออนและอ าเภอสันก าแพง 

  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ าเภอสันทรายและอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 2.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 

  เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขาท าการเกษตรและเป็นท่ีอยู่อาศยั แต่มีพื้นท่ีบางส่วนเป็นป่าและภูเขา 
และพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความลาดชนัมากกวา่ร้อยละ 35 

 2.1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศ ในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด มีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ใน
ภาคเหนือ คือ สภาพอากาศโดยทัว่ไปขึ้นอยู่กบัอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ประมาณ
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ท าให้ภูมิอากาศมีลกัษณะเป็นแบบอากาศช้ืนและแลง้ โดยแบ่ง
ฤดูกาลออกได ้3 ฤดูกาล คือ 

  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 
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  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 

  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 
  อุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส ต ่าสุด 22-24 องศาเซลเซียส 

 2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 

  อาชีพหลกัของประชากรในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะมีอาชีพ
ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพืชผลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ถัว่ลิสง 
กระเทียม ใบชา แตงโม เห็ดฟาง ล าไย เป็นตน้ นอกจากการเพาะปลูกพืช ย ังมีการเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ 
ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เป็ด โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร และมีการขุดบ่อเล้ียงปลา ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ  
25 ของครัวเรือนทั้งหมดประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่จะท างานรับจา้ง ไดแ้ก่ 
แกะสลกั ก่อสร้าง ท าร่ม เขียนพดั หรือรับจา้งในหมู่บา้น ในต าบล ในอ าเภอหรือต่างอ าเภอ หรือ
ต่างจงัหวดั หลงัจากการเพาะปลูกแล้ว เกษตรกรยงัใช้เวลาว่างโดยการท าเคร่ืองจกัสาน ไมไ้ผ่  

เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับบรรจุผลไม้ และรับจ้างทั่วไป เพื่อเป็นการเสริมรายได้จากอาชีพหลัก  
(วิม กลัปนาท, 2538) 
 2.1.5 ดา้นสังคมและความมัน่คง 

  ขอ้มูลการปกครอง/ขอ้มูลประชากร 

  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 14 ต าบล 112 
หมู่บา้น มีจ านวนประชากรทั้งหมด 46,570 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 22,290 คน และหญิงจ านวน 
24,280 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านกัทะเบียน กรมการปกครอง, 2565) 
  ขอ้มูลประชากร แยกตามกลุ่มวยั 

  จากขอ้มูลประชากร จะเห็นไดว้่า ประชากรกลุ่มวยัผูใ้หญ่ หรือวยัท างานจะมีจ านวน
มากท่ีสุด คือ 27,673 คน คิดเป็นร้อยละ 59.57 และรองลงมาคือ วยัสูงอายุ จ านวน 11,426 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.60  

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวมทั้งหมด สัดส่วน 

วยัเด็ก (นอ้ยกวา่หน่ึงปี ถึง 12 ปี) 2,444 2,371 4,815 10.36  

วยัรุ่น (13 ปี ถึง 18 ปี) 1,342 1,198 2,540 5.47  

วยัผูใ้หญ่ (19 ปี ถึง 60) 13,342 1,4331 27,673 59.57  

วยัสูงอายุ (61 ปี ถึง มากกว่า 100 ปี และ
เกิดปีไทย) 

5,103 6,323 11,426 24.60  

รวม 22,231 24,223 46,454 100.00 
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ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
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 2.1.6 ขอ้มูลขยะ 

  ปี 2564 จงัหวดัเชียงใหม่ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด 1,415.00 ตนั/วนั มีขยะ
มูลฝอยท่ีก าจดัถูกตอ้ง 810.00 ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ 97.60 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด มีขยะ
มูลฝอยท่ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 290.00 ตนั/วนัโดยขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย ์จ าพวก
เศษอาหาร รองลงมา คือ ขยะรีไซเคิล (กระดาษ พลาสติก แกว้ และโลหะ) และขยะทัว่ไป (ไม ้ยาง/
หนัง และผา้) มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเปิดด าเนินการ ปี 2563 จ านวนทั้งหมด 76 แห่ง แบ่ง
ออกเป็น สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการภาครัฐ จ านวน 2 แห่ง  ภาคเอกชน 
จ านวน 1 แห่ง และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ภาครัฐ จ านวน 72 แห่ง 
ภาคเอกชน จ านวน 1 แห่ง ซ่ึงมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ตั้งอยูก่ระจาย
ในโซนเหนือ กลาง และใต้ รองรับ ขยะของ อปท.แต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะศูนย์ก าจัดขยะแบบ
ผสมผสานบา้นตาล อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีด าเนินการโดยเอกชน ท่ีสามารถรองรับขยะของ 
อปท. 43 แห่ง แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง ไม่สามารถขนส่งขยะ
มูลฝอยมายงัสถานท่ีก าจดัขยะท่ีถูกตอ้งได ้และด าเนินการจดัการแบบไม่ถูกตอ้งในพื้นท่ีของตนเอง 

 

2.2 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษยแ์ละ
ถูกทิ้งขวา้ง เน่ืองจากไม่สามารถใชง้านไดอี้กต่อไป หรือไม่เป็นท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ช ้หรืออาจดว้ย
เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีท าใหส่ิ้งนั้นกลายสภาพเป็นส่ิง 

ท่ีหมดคุณค่า หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอีกต่อไป (Shah.2000:110 อา้งโดยอาณัติ
ต๊ะปินตา, 2553:2) 
 จากค านิยามขา้งตน้ท าให้เขา้ใจได้ว่า อย่ามาฝอยจะมีความหมายถึง กากของเสียท่ีเกิดขึ้น
ภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในภาษาองักฤษก็คือ "Municipal Solid Waste : MSW" แต่หากเป็น
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ เช่น จากสถานพยาบาล จะใช้ค  าว่า "มูลฝอยติดเช้ือ" (Infectious 

Waste) ส าหรับกฎหมายของประเทศไทยโดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดใ้ห้ค  า
นิยามของค าว่า "มูลฝอย" ไวใ้นมาตรา 4 ว่าหมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษ
วตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาด
จากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน ส่วนพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ไดก้ล่าวถึงค าว่า "ของเสีย" ไวว้่า หมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศ
เสีย มลสารหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ ตลอดจนกาก
ตะกอนซ่ึงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น (อาณติั ต๊ะปินตา, 2553:3-4) 
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 2.2.1 ประเภทของขยะมูลฝอย ท่ีจ าแนกกนัทัว่ไป มี 4 ประเภท 

  1) มูลฝอยอินทรีย ์เป็นส่ิงท่ีย่อยสลายไดง้่าย เช่น เศษอาหาร ผกั ผลไม ้หญา้ ใบไม ้
   ก่ิงไม ้ซากพืช ซากสัตว ์เป็นตน้ 

  2) มูลฝอยรีไซเคิล เป็นส่ิงท่ียงัมีประโยชน์สามารถน าไปแปรรูปกลบัมาใช้ใหม่ 
   เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT กระป๋อง เป็นตน้ 

  3) มูลฝอยอนัตราย เป็นส่ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนสารอนัตราย วตัถุมีพิษ 
   วตัถุกดักร่อน วตัถุติดเช้ือและวตัถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี หลอดไฟ
   ฟลูออเรสเซนต ์ขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้าและกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้ 

  4) มูลฝอยทั่วไป หมายถึง ส่ิงอ่ืนๆนอกเหนือจากข้างต้น อาจน ามาใช้ใหม่ได้  
   แต่ย่อยสลายยาก ไม่คุม้ค่าในการแปรรูปกลบัมาใช้ใหม่ เช่น เศษผา้ เศษหนัง 
   ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป พลาสติกห่อขนม เป็นตน้ 

 2.2.2 องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 

  องคป์ระกอบของขยะจะเปล่ียนไปตามสภาพของภูมิอากาศ ฤดูกาล และพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตตลอดจนอุปนิสัยและแบบแผนในการบริโภคของแต่ละชุมชน/เมือง 
โดยทัว่ไปมีองค์ประกอบแตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยท่ีมีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชนมี
องคป์ระกอบหลกัอยูด่ว้ย กนั 4 ประเภท คือ 

  1) ขยะอินทรียท่ี์สามารถยอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร เศษใบไม ้เศษหญา้ (50 %) 
  2) ขยะรีไซเคิล เช่น แกว้ กระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม และยาง (30 %) 
  3) ขยะอนัตรายหรือของเสียอนัตรายจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า (3%) 
  4) ขยะทัว่ไป เช่น เศษผา้ เศษไม ้เศษวสัดุก่อสร้าง เถา้จากการเผาไหมแ้ละอ่ืนๆ (17%) 
 2.2.3 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอย 

  1) ขาดจิตส านึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยมากซ่ึงจะเห็นไดจ้าก 

   การทิ้งขยะลงตามพื้นหรือแหล่งน ้ าโดยไม่ทิ้งลงในถงัรองรับท่ีจดัไวใ้ห้และ 

   โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลกัลอบน าส่ิงปฏิกูลไปทิ้งตามท่ีวา่งเปล่า 

  2) การผลิตหรือใชส่ิ้งของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินคา้ท่ีมีกระดาษหรือ
   พลาสติกหุ้มหลายชั้น และการซ้ือสินคา้โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง
   ท าใหมี้ขยะปริมาณมาก 

  3) การเก็บและท าลายหรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะ  

   ตกคา้งกองหมกัหมมและส่งกล่ินเหม็นไปทัว่บริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กบั
   ส่ิงแวดลอ้ม 
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ลดปริมาณ ละการ ช้  ้า
 Reduce and Reuse 

น ากลบัมา ช้ หม่
 Recycle 

 ลติพลงังาน
 Energy Recovery 

ก า ัดขั้นตอนสุดท้าย
 Final Disposal 

 2.2.4 หลกัการในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

  องค์ประกอบของการจดัการขยะมูลฝอย ไวว้่าการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยนั้น 
สามารถแบ่งหลกัการในการด าเนินการ ออกเป็นส่วนส าคญั 4 ส่วนตามล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่  
  1) การลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด 

  2) การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
  3) การก าจดัดว้ยวิธีเผา 

  4) การฝังกลบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ล าดบัความส าคญัของการจดัการขยะมูลฝอย  
ท่ีมาของภาพ พิรียตุม ์วรรณพฤกษ ์(2555:10) 

 

 2.2.5 วิธีการในการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย 

  ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจากการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนันั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการจดัการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะท่ี
แหล่งก าเนิดไปจนถึงการน าไปก าจดัหรือท าลายยงัสถานท่ีฝังกลบ ทั้งน้ีรายละเอียดขั้นตอนวิธีการ
ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี  

1) การลดและการคดัแยก ณ แหล่งก าเนิด การด าเนินการกบัขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจาก
แหล่งก าเนิดต่างๆ อนัได้แก่ บา้นเรือน อาคารส านักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน 
ตลอดจนสถานท่ีสาธารณะทัว่ไป เพื่อรอการเก็บขน การรวบรวม และการน าไป
ก าจัดท าลายจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงในการด าเนินการกับขยะมูลฝอย  



12 

ณ แหล่งก าเนิด เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรือ
อาคารสถานท่ีต่างๆ โดยมีหลกัการในการ จดัการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 
การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด (Source reduction) เพื่อให้มีปริมาณขยะท่ีจะต้อง
น าไปก าจดัหรือท าลายให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และการคดัแยกขยะ (Waste 

separation) ซ่ึงถือเป็นมาตรการส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การจดัการขยะใน
ขั้นตอนต่อๆไป เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2) การเก็บรวบรวม การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งไวใ้นภาชนะรองรับขยะซ่ึงวาง
ไวต้ามสถานท่ีต่างๆ อนัไดแ้ก่ บริเวณท่ีพกัอาศยัสถาบนัการศึกษาตลาดสด ป้าย
รถโดยสารประจ าทางและสวนสาธารณะฯลฯเพื่อน ามา รวบรวมไวย้งัจุดพกัขยะ
ก่อน แลว้จึงท าการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อท่ีจะขนส่งต่อไปยงัสถานท่ีฝังกลบ 
ส าหรับขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิล
ท่ีไดมี้การคดัแยกไวใ้น ภาชนะรองรับขยะตามท่ีกล่าวมาแลว้ ขยะเหล่าน้ีก็จะถูก
รวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน ากลับมา ใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บ
รวบรวมขยะเป็นหน้าท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงก าหนดให้องค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบ ดงันั้น หน่วยงานดงักล่าวจะตอ้งมีการวาง
ระบบและแบบแผน ในการเก็บรวบรวมขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนัอยา่งเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพื่อมิใหมี้ขยะตกคา้งอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ ในปริมาณมากและนานเกินไป 

3) การเก็บกัก ขยะมูลฝอยเม่ือถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับท่ีอยู่ตาม
แหล่งก าเนิดต่าง ๆ แลว้ ก็จะถูก ขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจดัท าลาย
ยงัสถานท่ีฝังกลบให้เร็วท่ีสุดเพื่อป้องกนัการเน่าเหม็นของขยะ รวมทั้งเพื่อให้มี
ขยะตกคา้งอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ ให้น้อยท่ีสุดดว้ย ดงันั้นขยะมูลฝอยเหล่าน้ี จึง
ไม่จ าเป็นตอ้งมีการเก็บกกั ณ จุดใดจุดหน่ึงก่อนน าไปก าจดัหรือท าลาย ยกเวน้
ในส่วนของขยะ อนัตรายหรือของเสียอนัตรายต่าง ๆเท่านั้น จะตอ้งท าการเก็บ
กกัใหมี้จ านวนมากพอ ก่อนส่งไปก าจดั อยา่งถูกวิธีและปลอดภยั 

4) การขนส่ง การน าขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ภายในชุมชน
ถ่ายไปยงัสถานท่ี ฝังกลบซ่ึงตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขน
ถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อน ากลบัมา ใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการ
ขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีฝังกลบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลงัการด าเนินการ 
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รวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จส้ินแล้ว โดยระยะเวลาท่ีใช้จะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่าง ชุมชนไปยงัท่ีตั้ งของสถานท่ีฝังกลบ ซ่ึงมีผลต่อ
จ านวนเท่ียวของการขนส่งขยะในแต่ละวนัดว้ย 

5) การแปรสภาพ วิธีการท่ีจะท าให้ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ใน
สภาพท่ีเกิดความสะดวกต่อการ เก็บขนไปก าจัดท าลายหรือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู่ด้วยกัน  

3 ประการดงัน้ี คือ 

➢ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการขยะโดยการอดัขยะใหเ้ป็นฟ่อน หรือ
เป็นกอ้นๆ ซ่ึงจะช่วยลดพื้นท่ีในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งไปยงัสถานท่ีฝังกลบ ใหน้อ้ยลง 

➢ เพื่อน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อีก 

➢ เพื่อน าผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการ แปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในดา้น
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เม่ือท าการแปรสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทาง 
ชีวภาพแลว้ก็จะได้ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก หรือ  

ท าการย่อยสลายขยะทางชีวภาพ เพื่อให้ไดก้๊าซมีเทนมาใช้เป็นเช้ือเพลิง
ในดา้นต่างๆ เช่น การหุงตม้ การป่ันกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

6) การก าจดัหรือท าลาย การก าจดัหรือท าลาย (disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการจดัการเก่ียวกับขยะมูลฝอย ซ่ึงเม่ือมีการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาเป็นล าดบัแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ขั้นตอนการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยชุมชน  
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  ในปัจจุบันได้มีการด าเนินการก าจัดหรือการท าลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

  การเทกองบนพื้น (open dumping) การเทกองบนพื้นเป็นวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
อย่างง่ายท่ีสุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด กล่าวคือ ขยะท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนจะถูกขนส่งไปยงั
สถานท่ี ทิ้งขยะซ่ึงอาจมีสภาพเป็นท่ีราบทัว่ไปหรืออาจเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นหลุมบ่อก็ไดข้ยะท่ีขนส่งมา
นั้นจะถูกเทลง มากองบนพื้นดิน โดยมิไดด้ าเนินการใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงเม่ือมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นก็จะ
กลายเป็นภูเขาขยะ ท่ีสร้างปัญหาในหลายๆ ดา้น ทั้งเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของพาหะน าโรคต่างๆ เช่น 
หนูแมลงวนั ฯลฯ และ ท าให้เกิดน ้ าเสียจากกองขยะซ่ึงอาจปนเป้ือนลงแหล่งน ้ าใกลเ้คียงหรือน ้ าใต้
ดินไดวิ้ธีน้ีจึงไม่ถือว่าเป็น การก าจดัขยะท่ีถูกสุขลกัษณะและควรตอ้งหลีกเล่ียงจะด าเนินการ ทั้งน้ี
เน่ืองจากเป็นการท าลาย ทศันียภาพของพื้นท่ี และท่ีส าคญั คือ ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณ โดยรอบพื้นท่ีทิ้งขยะดงักล่าวไดอ้ย่างไรก็ตาม พบว่า ในปัจจุบนัน้ี
ทอ้งถ่ินหลายแห่งทัว่ประเทศยงัมี การก าจดัขยะดว้ยวิธีเทกองบนพื้นอยู่ เน่ืองจากทอ้งถ่ินเหล่านั้น
ไม่มีสถานท่ีทิ้งขยะเป็นของตนเอง รวมทั้งยงัขาดแคลนงบประมาณท่ีจะใชก่้อสร้างสถานท่ีฝังกลบ
ขยะอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลได ้นอกจากการน าขยะมาเทกองบนพื้นโดยไม่ไดจ้ดัการใดๆ ดงักล่าว
แล้ว ในบางคร้ังพบว่า กองขยะท่ีใหญ่ขึ้นเร่ือยๆจะถูกเผาทิ้ง เรียกว่า “การเผาในท่ีโล่ง (open 

burning)” ซ่ึงการกระท าดงักล่าวน้ี ยิ่งท าให้เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น เพราะควนัไฟ
และเศษขี้ เถา้จากการเผาขยะจะสร้าง มลพิษทางอากาศ ซ่ึงนบัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เป็นการน าวิธีการทางวิศวกรรมมาใช้ในการก าจดัขยะอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
กล่าวคือ ขยะท่ีน ามาเททิ้งลงบนพื้นดินจะถูกเกล่ียให้กระจายและบดทบัให้แน่น จากนั้นท าการกลบ
ทบั ดว้ยดินและบดทบัใหแ้น่นอีกรอบหน่ึง เม่ือมีการน าขยะมาทิ้งเพิ่มอีกก็จะเกล่ียใหก้ระจายและบด
ทบัดว้ย ดินเป็นชั้นๆ ไปเร่ือยๆ จนกวา่สถานท่ีฝังกลบนั้นจะเตม็และไม่สามารถใชก้ าจดัขยะต่อไปได้
ก็จะท าการ ปิดหลุมฝังกลบแห่งนั้นอย่างถาวรดว้ยการถมดิน บดอดัให้แน่น และมีการปลูกพืชคลุม
ดินเพื่อป้องกัน การถูกกัดเซาะหรือการไหลบ่า (runoff) ของน ้ าฝน หลุมฝังกลบขยะด้วยวิธีน้ีใน
บางคร้ังจะมีการใชว้สัดุ ปูรองกน้หลุมเอาไวด้ว้ยอีกชั้นหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัการไหลซึมของ
น ้าชะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายใน หลุมลงไปปนเป้ือนกบัน ้าใตดิ้นดา้นล่าง ซ่ึงเป็นการช่วยท าใหเ้กิดความ
ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้ น แต่ในกรณีดังกล่าวน้ีก็จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้นไปดว้ย และจากการส ารวจสถานท่ีฝังกลบขยะดว้ยวิธีการน้ีในทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ
พบว่ายงัมีอยู่ไม่มากนกั ดงันั้น รัฐบาลจึง จ าเป็นจะตอ้งจดัสรรงบประมาณให้สามารถด าเนินการได้
ครอบคลุมในพื้นท่ีต่างๆ ใหเ้พิ่มมากขึ้น ส าหรับขั้นตอนการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
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  การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ (secure landfill) การก าจดัขยะโดยวิธีพิเศษน้ีอาจเรียก อีก
อย่างหน่ึงว่า “การฝังกลบอย่างปลอดภยั (secure landfill)” ซ่ึงจะแตกต่างจากการฝังกลบอย่าง ถูก
หลกัสุขาภิบาล คือ เป็นการฝังกลบเฉพาะขยะท่ีเป็นอนัตราย (hazardous waste) เท่านั้น โดยขยะ
อันตรายดังกล่ าวอาจมีแหล่งก า เ นิดมาจากชุมชนส่วนหน่ึงและจากของเ สีย ท่ี เ กิดใน
ภาคอุตสาหกรรม อีกส่วนหน่ึงการด าเนินงานโดยวิธีน้ีจึงตอ้งมีความเขม้งวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากขยะอันตรายท่ีน ามาฝังกลบนั้นหากมีการร่ัวไหลออกสู่ภายนอกย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหายรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้มและ สุขภาพอนามยัของประชาชนไดโ้ดยทัว่ไปการฝังกลบประเภทน้ี
มักจะต้องท าการปูรองก้นหลุมด้วย วสัดุพิเศษท่ีมีอายุทนทานและไม่ฉีกขาดได้ง่ายเม่ือใช้งาน
เวลานานๆ ทั้งน้ีเพื่อสามารถป้องกนัการร่ัวไหล ของสารอนัตรายนัน่เอง นอกจากน้ีขยะอนัตรายท่ี
น ามาฝังกลบก็จะตอ้งบรรจุไวใ้นภาชนะท่ีหนาแน่นและ ปิดสนิท และมีการจดัวางในหลุมอย่างเป็น
ระบบ ป้องกนัมิให้มีการกระแทกในระหว่างการฝังกลบซ่ึงอาจ เป็นสาเหตุให้เกิดการร่ัวไหลได้
ส าหรับสถานท่ีฝังกลบโดยวิธีพิเศษ ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะรองรับ ขยะอนัตรายท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัได ้เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญมาด าเนินการ 

  การเ า นเตาเ า (incineration) เป็นการน าขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาท่ีมีอุณหภูมิสูง 
เพื่อให้เกิดขบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ซ่ึงลักษณะของเตาเผาอาจจะแตกต่างกันไปตาม
องคป์ระกอบ ของขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละชุมชน กล่าวคือ ถา้ชุมชนใดมีขยะชนิดท่ีเผาไหมไ้ดง้่ายและ
มีความช้ืนต ่า เตาเผาท่ีใชก้็ไม่จ าเป็นตอ้งมีอุณหภูมิสูงมากนกัก็เพียงพอต่อการเผาไหมข้ยะดงักล่าว 
แต่ถา้ชุมชนใดมี องคป์ระกอบของขยะท่ีเผาไหมไ้ดย้าก รวมทั้งมีเปอร์เซนตค์วามช้ืนสูงเตาเผาท่ีใช้
ตอ้งออกแบบให้มี เช้ือเพลิงชนิดท่ีให้ความร้อนสูงมากๆ นอกจากน้ีเตาเผาขยะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ใดก็ตามจ าเป็นตอ้งใช ้เทคโนโลยีท่ีสามารถควบคุมการเผาไหมอุ้ณหภูมิ ควนั ไอเสีย ตลอดจนเศษ
ผงหรือฝุ่ นละอองท่ีปน ออกไปกบัควนัเสียดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัมลพิษทางอากาศท่ีจะเกิด
ตามมา และในส่วนของขี้ เถา้ ซ่ึงเกิดจากขบวนการเผาไหมข้ยะท่ีอยู่ดา้นล่างของเตาเผาก็จะตอ้งมี
การน าเอาไปก าจดัหรือท าลายยงั สถานท่ีฝังกลบอีกต่อหน่ึงดว้ย 
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ภาพท่ี 2.4 การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนตามลกัษณะประเภทของขยะ 

ท่ีมาของภาพ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (2556:13) 
 

2.3 ความรู้เกีย่วกบัหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนท่ีฝังกลบทางกายภาพ 

 เพื่อให้การก่อสร้างหลุมฝังกลบมูลฝอยด าเนินการไปไดด้ว้ยดี มีความเหมาะสมหลายๆด้าน 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาคดัเลือกสถานท่ีให้ดีท่ีสุด โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆหลายปัจจยัน ามาพิจารณา
ร่วมกนั ซ่ึงเกณฑใ์นการคดัเลือกท่ีไดมี้การก าหนดไว ้ดงัน้ี 

 2.3.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีส าหรับก า ัดขยะด้วยวิธีฝังกลบตามเกณฑ์ ละมาตรฐาน
 ังเมืองรวม พ.ศ.2549 (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2549:84) 
  1) เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดเพียงพอในการให้บริการระยะ 5-20 ปี และมีความสะดวกใน
   การเขา้ถึง 

  2) ระยะทางจากจุดรวบรวมจดัเก็บมายงัสถานท่ีก าจดัไม่นอ้ยกวา่ 15 กิโลเมตร 

  3) ระยะห่างจากแหล่งน ้า ล าคลอง อยา่งนอ้ย 300 เมตร 

  4) ห่างจากบ่อน ้าบาดาล อยา่งนอ้ย 160 เมตร 

  5) ห่างจากบา้นพกัอาศยัและชุมชน อยา่งนอ้ย 65 เมตร 

  6) ห่างจากสนามบิน ประมาณ 3 กิโลเมตร 

  7) ไม่มีแหล่งน ้าใตดิ้นต้ืน ซ่ึงจะท าใหส้ารพิษละลายปนเป้ือนได ้
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  8) ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั น ้าไหลผา่น รองรับการไหลของน ้า 

  9) ไม่อยูใ่นทิศทางท่ีกระแสลมพดักล่ินและแมลงรบกวนชุมชนได ้

  10) ตอ้งมีการออกแบบพื้นท่ีจ านวนรอบสถานท่ีฝังกลบห่างจากแนวท่ีดินไม่น้อย
   กวา่ 25 เมตร เพื่อลดมลภาวะ 

 2.3.2 เ กณ ฑ์ก า รคั ด เ ลื อ กสถ าน ท่ี ฝั ง กลบขยะ มู ลฝอยของกรมควบคุ มมลพิษ  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2552) 
  ประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นท่ีสถานฝังกลบกากของเสีย พ.ศ.2552 โดย
ก าหนดใหมี้ลกัษณะ ดงัน้ี 

  1) ไม่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
   การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้าเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2528 

  2) ตั้ งอยู่ ห่างจากแนวเขตโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

   โบราณวตัถุศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไม่นอ้ยกวา่ 1 กิโลเมตร 

  3) ตั้งอยูห่่างจากแนวเขตสนามบินไม่นอ้ยกวา่ 5 กิโลเมตร 

  4) ตั้งอยูห่่างจากบ่อน ้าด่ืมหรือโรงผลิตน ้าประปาในปัจจุบนัไม่นอ้ยกวา่ 700 เมตร 

  5) อยู่ห่างจากแหล่งน ้ าสาธารณะและแหล่งน ้ าท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 

   โดยเฉพาะไม่น้อยกว่า 100 เมตร ในกรณีท่ีอยู่ห่างน้อยกว่า 100 เมตร ควรมี  

   การป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน ้าดงักล่าว 

  6) เป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพธรณีวิทยาหรือลักษณะใต้พื้นดินมั่นคงแข็งแรงพอท่ี 

   จะรองรับขยะมูลฝอยได ้

  7) ควรเป็นพื้นท่ีดอน ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มท่ีมีโอกาสเกิดน ้ าท่วมฉับพลันหรือ 

น ้าป่าไหลหลาก จะตอ้งมีมาตรการป้องกนัแกไ้ข 

  9) ควรเป็นพื้นท่ีซ่ึงระดับน ้ าใตดิ้นอยู่ลึก ในกรณีท่ีระดับน ้ าใตดิ้นอยู่สูง จะตอ้ง 

   มีมาตรการป้องกนัแกไ้ข 

 2.3.3 เ ก ณ ฑ์ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ส ถ า น ท่ี ฝั ง ก ล บ ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ต า ม ห ลั ก วิ ศ ว ก ร ร ม  
(ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 3, 2557) 
  แนวทางในการคัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการฝังกลบมูลฝอย มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการฝังกลบ มีการลงทุนท่ีต ่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง มีความ
มัน่คงแข็งแรง ไม่เป็นท่ีเส่ียงภยัจากธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด แนว
ทางการคดัเลือกสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยใหเ้หมาะสมท่ีสุด ครอบคลุมทั้งดา้นวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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  ในการคดัเลือกสถานท่ีฝังกลบมูลฝอย ควรมีการเกิดผลประโยชน์สูงสุด และส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่ใกลเ้คียงนอ้ยท่ีสุด ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซ่ึงจะตอ้งจดัท าเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน แลว้น าขอ้คิดอยา่งนั้นมาแกไ้ขใหดี้ขึ้น เพื่อให้
เกิดความไวว้างใจของประชาชน และในท่ีสุดการตกลงร่วมกันก็จะน ามาซ่ึงการเลือกสถานท่ีท่ี
เหมาะสมในการก าจดัมูลฝอยไดส้ าเร็จ ปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาร่วมกนั มีดงัต่อไปน้ี 

  1) ระยะทางในการขนส่งมูลฝอยก าจัด : ระยะทางในการขนส่งเป็ นส่ิงแรกท่ี
ผูอ้อกแบบตอ้งพิจารณา โดยทัว่ไประยะทางในการขนส่งยิ่งสั้นยิ่งดี เพราะเป็น
การประหยดัพลังงาน ประหยดัเวลาในการท างาน และลดโอกาสการเกิด
อุบติัเหตุจากการขนส่ง ระยะทางในการขนส่งไปยงับ่อฝังกลบไม่ควรเกิน 20 
กิโลเมตร และไม่ควรเลือกสถานท่ีท่ีใกลชุ้มชนมากเกินไป เพราะอาจไดรั้บการ
ต่อตา้นจากประชาชน และหากเลือกสถานท่ีท่ีไกลเกินไป ย่อมส่งผลต่อการ
สูญเสียเวลาในการเดินทางท่ียาวนานและไม่เป็นการประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
รวมทั้งมีผลต่อการเก็บขนมูลฝอยในรอบต่อๆไปดว้ย 

  2) พื้นท่ีหวงห้าม : หมายถึงบริเวณท่ีไม่สามารถใช้เป็นทางเลือกได ้เพราะบริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีมีผลต่อหลุมฝังกลบหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการฝังกลบมูลฝอย เช่น หลุมฝังกลบไม่ควรอยูใ่นบริเวณท่ีน ้าท่วม ไม่เป็น
พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีน ้ าท่วมขงัตลอดปี ไม่เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในแนวรอยเล่ือนของพื้นดิน
หรือแนวท่ีเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง และไม่เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีเสถียรภาพของท่ีดิน
สามารถรองรับน ้าหนกัของมูลฝอยท่ีฝังกลบได ้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีท่ีไว
ต่อการไดรั้บผลกระทบจากการฝังกลบ คือ สนามบิน ท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ
จากการท่ีมีนกมาหาอาหารบริเวณกองมูลฝอย แลว้บินผา่นไปสู่สนามบินอาจท า
ใหร้บกวนการบิน เป็นเหตุใหเ้คร่ืองบินตกได ้

  3) ความพร้อมของขนาดท่ีดิน : ในการออกแบบหลุมฝังกลบจะวางแผนไว้  
10-20 ปี รวมทั้งตอ้งมีการลงทุนก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกหลาย
อย่าง ย่อมตอ้งการพื้นท่ีจ านวนมาก ดงันั้น ขนาดของท่ีดินท่ีเพียงพอ จะใช้ใน
การก่อสร้างก็เป็นส่ิงส าคญั หาสถานท่ีใดท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองขนาดของท่ีดินท่ีใช้
ในการออกแบบยอ่มเป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 

  4) การเข้าถึงพื้นท่ี : การเข้าถึงพื้นท่ีหลุมฝังกลบเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการ 
ตอ้งการเขา้ถึงอยู่ทางเขา้หลุมฝังกลบตอ้งสะดวก ไม่วกวน ควรเป็นเส้นตรงเขา้ไป
ไดง้่าย ทางเลือกท่ีดีไม่ควรอยู่ไกลถนนสายหลกัมากนกั แต่ก็ไม่ควรอยู่ติดกบัถนน



19 

สายหลกั ควรค านึงถึงรูปแบบการขนส่งด้วย เช่น ถา้หากใช้ทางรถไฟไดย้ิ่งเป็น
การดี จะสามารถลากมูลฝอยเขา้มาในหลุมฝังกลบไดส้ะดวก เป็นตน้ การเขา้ถึงท่ี
ฝังกลบล าบากหรือมีระยะทางยาวย่อมเปิดโอกาสให้เกิดผลกระทบมากขึ้น 
นอกจากน้ีพื้นท่ีท่ีอยู่ใกลก้บัถนนสายหลกัมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อประชา
ชนท่ีสัญจรไปมาและอาจได้รับผลกระทบจากกล่ินขยะมูลฝอย แมลงวนั และ
ทัศนียภาพไม่สวยงาม พื้ นท่ีต้องมีความเหมาะสมท่ีสามารถเข้า ถึ งได ้

ทุกฤดูกาล เพราะการก าจดัมูลฝอยตอ้งด าเนินการทุกๆวนั การเขา้ถึงพื้นท่ีสังคม
จะตอ้งเป็นทางท่ีปลอดภยั ไม่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากสภาพทางกายภาพ
ของพื้นท่ี เช่น เป็นเนินสูงท่ีตอ้งมีโคง้หลายโคง้ หรือเส้นทางบุคคล เป็นตน้ 

  5) สภาพของดินและภูมิประเทศ : การพิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ควรพิจารณา
ลักษณะของดินบริเวณดังกล่าวด้วย รวมไปถึงสภาพภูมิประเทศบริเวณท่ี
สามารถหาดินมาใชใ้นการกลบมูลฝอยท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ ลกัษณะของน้ีจะ
ถูกน ามาใชใ้นการกลบมูลฝอยควรเป็นดินร่วนปนทราย เพื่อการท างานและการ
ขนยา้ยสามารถด าเนินการได้ง่าย และสามารถปิดจบมูลฝอยได้ดี สภาพภูมิ
ประเทศท่ีอ านวยในการหาแหล่งท่ีคุ ้มครองย่อมเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสม แต่ใน
ปัจจุบันการหาดินกลบทับเป็นประเด็นรองลงไป เพราะว่าสามารถหาแผ่น
พลาสติกชนิดบางมาคลุมทบัมูลฝอยไดส้ะดวกกวา่ แต่อาจจะมีอายกุารใชง้านได้
ไม่นานเท่าดิน ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าหลุมฝังกลบหลายแห่งในประเทศไทย ไดน้ า
วิธีการน าแผ่นพลาสติกมาคลุมทบักองมูลฝอยและรักษาสภาพแวดลอ้มไดดี้กวา่
การใช้ดินกลบทับท่ีมีการท างานยุ่งยากมากกว่าและราคาค่าดินเพิ่มสูงขึ้ น 
นอกจากนั้น การเลือกสถานท่ีท่ีเป็นหุบเขาหรือหน้าผาเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม 
เพราะในหุบเขาหรือร่องเขามกัมีล าธารเล็กๆไหลอยู่ขา้งๆ หากเลือกเป็นท่ีฝัง
กลบตอ้งหาวิธีการระบายน ้าทดแทนซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีสูงมาก 

  6) สภาพภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศบริเวณสถานท่ีท่ีจะเลือกมาเป็นสถานท่ีฝัง
กลบมูลฝอย เป็นประเด็นในการพิจารณาอีกประเด็นหน่ึง เพราะฤดูกาลต่างๆมี
ผลต่อการท างานฝังกลบมูลฝอย เช่น ฤดูฝน หากฝนตกหนกัมากจนไม่สามารถ
ด าเนินการฝังกลบได ้ตอ้งหยุดรับมูลฝอยเขา้มาฝังกลบ หรือแมแ้ต่ในฤดูท่ีลม
เปล่ียนทิศทาง อาจมีผลต่อผูท่ี้อยู่ทา้ยลมจะไดรั้บผลกระทบจากกล่ินและเศษมูล
ฝอยท่ีปลิวไปตามลม 
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  7) ลกัษณะน ้ าผิวดิน : ควรพิจารณาสภาพการไหลของน ้ าผิวดิน ทิศทางการไหล
ผ่านหลุมฝังกลบ และความรุนแรงของน ้ าผิวดิน โดยผู ้ออกแบบต้องให้
ความส าคญั เพราะอาจเป็นปัญหาการเกิดน ้ าท่วมหลุมฝังกลบได้ ทิศทางการ
ไหลของน ้าพิจารณาไดจ้ากลกัษณะของลุ่มน ้า แม่น ้าสายหลกั และแม่น ้าสายรอง 
หากพื้นท่ีท่ีเลือกไม่อยู่ในบริเวณท่ีทางน ้ าไหลผ่านย่อมเป็นทางเลือกท่ีดี หากมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งเลือกบริเวณดงักล่าว ผูอ้อกแบบตอ้งลงทุนสูงมากกว่าพื้นท่ีท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นแนวน ้าผิวดินไหลผา่น 

  8) สภาพธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา : สภาพธรณีวิทยาดา้นล่างของหลุมฝังกลบ
เป็นส่ิงส าคัญ เพราะการขุดหลุมฝังกลบลงไปบริเวณท่ีมีสภาพใต้ดินไม่
เอ้ืออ านวย ย่อมเป็นเหตุให้หลุมฝังกลบส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การ
ปนเป้ือนของน ้ าชะมูลฝอยในน ้ าใต้ดิน และแพร่กระจายไปถึงบ่อน ้ าต้ืนของ
ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง ก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากหลุมฝังกลบอาจแพร่กระจายไป
ตามช่องว่างใตดิ้นไปสู่ท่ีดินของชาวบา้น หรือความมัน่คงของหลุมฝังกลบไม่ดี
มีการยุบตวัตามชั้นดินดา้นล่าง เป็นตน้ หากจะท าการป้องกนัการไหลของน ้าใต้
ดินเขา้มาสู่กน้หลุมฝังกลบย่อมท าได้ แต่อาจจะมีราคาสูงเกินความจ าเป็น ซ่ึง
ควรพิจารณาพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสมมากกว่าโดยท่ีค่าก่อสร้างไม่สูงมาก 
หากพบว่าระดับน ้ าใต้ดินอยู่ ต้ืนมากๆ ผู ้ออกแบบควรหลีกเล่ียงและให้
ความส าคญัพื้นท่ีนั้นเป็นทางเลือกสุดทา้ย 

  9) สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน : สภาพแวดลอ้ม เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนัอาทิ ชุมชน เขต
อุตสาหกรรมธุรกิจการคา้ ฝากตอ้งพิจารณาเลือกย่อมเป็นการเส่ียงอยา่งมาก เพราะ
ผูไ้ดรั้บผลกระทบเป็นผูร้้องเรียนจนท าให้เกิดการคดัคา้นและต่อตา้น ควรเลือก
พื้นท่ีห่างไกลประชาชน รวมทั้งมีการมีแนวกนัชนรอบๆไวอ้ย่างแน่นหนา แมว้่า
การด าเนินการฝังกลบจะท าไดดี้ แต่อาจมีบางประเด็นท่ีผูด้  าเนินการไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น กล่ิน ฝุ่ น เสียงดงั แมลงวนั เป็นตน้ ดงันั้น ในการเลือกท่ีดินไม่ควร
เลือกบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มเป็นชุมชนมีประชาชนอาศยัอยูเ่ด็ดขาด 

  10) การใช้ท่ีดินหลงัจากฝังกลบเต็มแลว้ : การวางแผนการใช้ท่ีดินหลงัจากฝังกลบ
เต็มแลว้ เป็นประเด็นท่ีผูค้ดัเลือกสถานท่ีจะตอ้งพิจารณาให้ความส าคญัว่าเม่ือ
มูลฝอยเต็มหลุมแล้ว จะใช้ท่ีดินบริเวณนั้นให้ได้ประโยชน์อย่างไร จึงควร
เร่ิมตน้ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และเตรียมการเม่ือมูลฝอยเต็มหลุม
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ฝังกลบ เช่น การใช้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ไปพกัผ่อนได้อย่าง
สะดวกและมีความสวยงาม 

 2.3.4 วิธีการ นการคัดเลือกพื้นท่ีฝังกลบ 

  ในการคดัเลือกสถานท่ีโดยการจดัล าดบัความส าคญั มีหลายวิธีท่ีขึ้นอยูก่บัความสะดวก 
ความสามารถของผูอ้อกแบบเองวา่จะเลือกใชว้ิธีใดโดยอาศยัหลกัการประเมินผลกระทบเป็นส าคญั 

  1) วิ ธีการแบบ And Hoc Committee : เ ป็นวิ ธีการประชุมหารือกันระหว่าง
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือคณะบุคคลท่ีมีความสามารถในการแนะน าหรือช้ีประเด็น
ต่างๆของแต่ละทางเลือก โดยอาจร่วมกนัให้คะแนนหรือจดักลุ่มความเหมาะสม
ของแต่ละทางเลือก เพื่อใหท่ี้ประชุมลงความเห็นคดัเลือกสถานท่ีตามความรู้ของ
ผูท้รงคุณวุฒิ อยา่งไรก็ตามวิธีการน้ียงัมีขอ้จ ากดัในการท างาน คือ 

➢ ไม่มีหลักประกันว่าผู ้ทรงคุณวุฒิจากประเมินความเหมาะสมด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนั้นจึงเกิดความแตกต่างทางความเห็น แต่หาก
คณะกรรมการพิจารณามีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันในประเด็นน้ี
อาจจะไม่ใช่ขอ้จ ากดัของวิธีการน้ีก็ได ้

➢ ไม่มีหลกัประกนัวา่จะพิจารณาครอบคลุมประเด็นดา้นผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งครบถว้น ทั้งน้ีเพราะเป็นขอ้จ ากดัของคณะกรรมการร่วมพิจารณา 

➢ ไม่มีหลกัประกนัว่าในการพิจารณาไดใ้ห้ความส าคญัของประชาชนผูอ้ยู่
ใกลเ้คียงหรือไม่ 

➢ วิธีการน้ีไม่สามารถสอบยอ้นกลบัคืนไปตั้งแต่ตน้ได ้และไม่สามารถเขา้
ไปตรวจสอบในรายละเอียดได ้เพราะลว้นแต่เป็นความคิดความสามารถ
ของผูท้รงคุณวุฒิเพียงเท่านั้น 

แมว้า่วิธีการน้ีไม่สามารถใหค้วามกระจ่างแก่ประชาชนทัว่ไป และมีความยุง่ยาก
ในการน าไปใช้ในทางปฏิบติัได ้แต่ก็มีขอ้ดีอยู่บา้ง คือ ในกรณีท่ีสรุปประเด็น
เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจโดยเฉพาะความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ 

  2) วิธีการใช้รายงานตรวจสอบ (Checklist Method) : เป็นวิธีการเปรียบเทียบและ
ประเมินผลทางเลือกต่างๆ ด้วยการตรวจสอบรายการท่ีถูกก าหนดไวส้ าหรับ
เปรียบเทียบแต่ไม่ไดบ้งัคบัให้เปรียบเทียบ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินแบบน้ี  
จะแสดงเพียงแต่ว่าทางเลือกใดยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้จากรายการ
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ตรวจสอบน้ี จะสามารถพิจารณาไดห้ลายวิธี เพื่อให้เราสามารถเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงมีการตรวจสอบ 2 ส่วน 

   2.1) รายการตรวจสอบแบบการประเมิน 

➢ ประเมินแบบไม่จัดล าดับทุกๆทางเลือกมีความส าคัญเท่ากัน
ประเมินแบบน้ีจะใช้หลกัการง่ายๆว่าทางเลือกใดมีความโดดเด่น
และเหมาะสมมากท่ีสุดตามบญัชีรายการตรวจสอบ 

➢ การประเมินแบบการให้คะแนนความส าคญัของแต่ละรายการท่ีถูก
น ามาใช้ในการตัดสินใจ ทั้ งน้ีการให้คะแนนหรือน ้ าหนักตาม
รายการตรวจสอบของแต่ละทางเลือกโดยคะแนนหรือน ้ าหนกัท่ีให้
จะเป็นตวับ่งช้ีความส าคญัของทางเลือกไดดี้ บางคร้ังการจดัล าดบั
การใหค้ะแนนอาจมีตวัคูณเพื่อให้เห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 
เพราะในรายการตรวจสอบแต่ละขอ้อาจมีคะแนนหรือความส าคญั
ไม่เท่ากัน และการให้น ้ าหนักหรือคะแนนของแต่ละรายการก็
ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของทางเลือกเป็นส าคญัดว้ย 

➢ การก าหนดระดับการยอมรับของแต่ละทางเลือกด้วยรายการ
ตรวจสอบ ซ่ึงการประเมินแบบน้ีอาศยัหลกัเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ค่าท่ียอมรับไดข้องแต่ละรายการตรวจสอบ แลว้น ามาพิจารณาใน
แต่ละทางเลือก ถา้หากทางเลือกใดมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
มาตรฐานก าหนดไว ้ก็ถือว่าทางเลือกนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
และสมควรน าไปพิจารณาต่อไป ในทางตรงกนัขา้ม หากทางเลือก
ใดไม่เป็นท่ียอมรับจะถูกก าจดัออกไป ไม่ตอ้งน ามาพิจารณาเพราะ
ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้

   2.2) การบ่งช้ีผลกระทบของรายการตรวจสอบ สามารถด าเนินการดว้ยรายการ
ตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงการประเมินผล
กระทบน้ีตอ้งมัน่ใจว่าผูด้  าเนินการได้ประเมินครอบคลุมทุกประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากนั้นยงัมีการตรวจสอบโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสัมพนัธ์
กบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของทางเลือกต่างๆ วิธีการใชร้ายการตรวจสอบ
น้ีเป็นการคัดเลือกทางเลือกต่างๆท่ีสามารถบ่งช้ีทางเลือกท่ีดีหรือ
เหมาะสมไดใ้นระดบัท่ีดี เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจคดัเลือก ซ่ึงใน
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ปัจจุบนัวิธีน้ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย สามารถน าไปใช้ได้กับการคดัเลือก
โครงการอ่ืนไดเ้ช่นกนั 

   2.3) การประเมินด้วยหลักการทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินท่ีใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์เขา้มาประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงตอ้งพยายามท่ีจะแสดงแต่ละ
ประเด็นของการพิจารณาออกมาเป็นเงินหรือตีค่าเป็นเงิน เช่น ค่าลงทุน 
ผลตอบแทน รวมไปถึงค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา แต่ละทางเลือกจะถูก
ประเมินในประเด็นทางเศรษฐกิจ ออกมาเป็นเงิน ทางเลือกใดท่ีมีราคาสูง
จะถูกก าจดัออกไปไม่น ามาพิจารณา วิธีการน้ีมีขอ้ดอ้ยตรงท่ีการเอาเงินมา
เป็นหลกัในการตดัสินใจ  ย่อมไม่ยุติธรรมกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อ
ส่ิงแวดล้อมหรือทางด้านสังคม  และมีความยุ่งยากท่ีจะอธิบายให้
ประชาชนเขา้ใจ โดยเฉพาะบางประเด็นก็ไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได ้

 

2.4 การคัดเลือกพ้ืนท่ีฝังกลบขยะด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 2.4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 

  1) ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการของการใช้
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟตแ์วร์ (Software) ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Data) และการออกแบบ (Personal Design) ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจดัเก็บขอ้มูล การปรับปรุงขอ้มูล การค านวณ และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ให้แสดงผลในรูปขอ้มูล ท่ีสามารถอา้งอิงไดใ้นทางภูมิศาสตร์ 
หรือหมายถึง การใชส้มรรถนะของคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บและการใชข้อ้มูล 
เพื่ออธิบายสภาพต่างๆบนพื้นผิวโลก โดยอาศยัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตวั
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆ (สุระ , 2546 อา้งโดย วีรศกัด์ิ เสียง
หวาน, 2551) 

  2) องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System 

Component) สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 5 ส่วนหลกัๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   2.1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์รวม
ไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น ดิจิไทเซอร์ (Digitizer) สแกนเนอร์ 
(Scanner) เคร่ืองพิมพ ์(Plotter, Printer) เป็นตน้ เพื่อใชใ้นการน าเขา้ขอ้มูล 
ประมวลผล และแสดงผลจากการท างาน 
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   2.2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software) คือ ชุดของค าสั่งส าเร็จรูป 
เช่น โปรแกรม ArcGIS, ArcView, Arc/Info เป็นต้น ซ่ึงประกอบด้วย
ฟังก์ชันการท างาน หรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่างๆ ส าหรับน าเข้าและ
ปรับแต่งขอ้มูล จดัการระบบฐานขอ้มูล เรียกคน้วิเคราะห์ และจ าลองภาพ 

   2.3) ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้มูลต่างๆท่ีจะใชใ้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
ถูกจดัเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มูล โดยไดรั้บการดูแลจากระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล (Database Management) 

   2.4) บุคลากร (People) คือ ผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เช่น ผู ้น าเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู ้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
ผูเ้ช่ียววชาญส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล ผูบ้ริหารท่ีตอ้งใชข้อ้มูลในการตดัสินใจ 
บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในระบบ เน่ืองจากถ้าขาด
บุคลากร ขอ้มูลท่ีมีอยูก่็จะไม่มีคุณค่าใดๆเลย เพราะไม่ไดถู้กน าไปใชง้าน 

   2.5) กระบวนการในการด าเนินการ (Procedure) คือ วิธีการท่ีองค์กรนั้นๆ
น าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งาน โดยแต่ละระบบ แต่ละ
องค์กร  ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผูป้ฏิบัติงาน ต้องเลือก
วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัปัญหาของหน่วยงานนั้นๆ 

  3) ลกัษณะโครงสร้างของขอ้มูล (Data Structure) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   แบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ 

   3.1) ลักษณะโครงสร้างแบบเวกเตอร์  (Vector Structure) ข้อมูลในระบบ
เวกเตอร์นั้ น ใช้ลักษณะของจุดและเส้นในการแสดงลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ โดยจุดท่ีเช่ือมโยงต่อการเป็นเส้นตรงเรียกว่า "อาร์ค" (Arc) 

เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของขอ้มูล รูปแบบเส้น เช่น ถนน แม่น ้า เป็นตน้ 
ส่วนอาร์คท่ีต่อกนัเป็นขอบเขตหรือพื้นท่ีเรียกว่า Polygon โดยจะใชคู้่ของ
พิกดั X และ Y เป็นตวัช้ีต าแหน่งและลกัษณะของส่ิงต่างๆ แลว้ผ่านการ
จดัการเพื่อใหไ้ดรู้ปร่าง ลกัษณะ และรายละเอียดตามท่ีตอ้งการ ซอฟตแ์วร์
ตวัหลกัท่ีใชก้บัระบบน้ีไดแ้ก่ Arc/Info เป็นตน้ 

   3.2) ลักษณะโครงสร้างแบบราสเตอร์ (Raster Structure) จะประกอบด้วย
ลกัษณะของช่องส่ีเหล่ียมท่ีเรียกว่า "กริด" (Grid Cell or Pixels) โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาดของกริดขึ้นอยูก่บั
ความตอ้งการของผูใ้ช้หรือรายละเอียด (Resolution) ของขอ้มูลนั้น เช่น 
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ขอ้มูลดาวเทียม เป็นตน้ ในแต่ละกริดจะบรรจุตวัเลข ซ่ึงแทนค่าหรือชนิด
ของข้อมูลท่ีจะน ามาท าแผนท่ี โดยมีแถวแนวนอน (Row)  และแถว
แนวตั้ง (Column) เป็นตวัก าหนดต าแหน่งและทิศทาง ลกัษณะของขอ้มูล
แบบจุดจะถูกแทนค่าดว้ยกริดเดียว ขอ้มูลแบบเส้นแทนค่าดว้ยจ านวนก
ริดท่ีอยู่ใกลเ้คียงและอยู่ต่อเน่ืองกันตามแนวท่ีก าหนด และขอ้มูลแบบ
พื้นท่ีจะแทนค่าด้วยความสัมพันธ์และปริมาณการกระจายไปยงักริด
ใกล้เคียง ซ่ึงลักษณะโครงสร้างแบบราสเตอร์น้ีจะง่ายส าหรับการใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ การค านวณ และการแสดงผล ตัวอย่าง
ซอฟต์แวร์ของระบบน้ี ได้แก่ ILWIS (Integrated Land and Watershed 

Management Information System), SPANS, IDRISI, ERDAS เ ป็นต้น 
(จุมพล, 2557:23) 

  4) กระบวนการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System 

   Procedure) สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   4.1) การวิเคราะห์ปัญหาและการก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective and Problem 

Recognition) การวิเคราะห์ปัญหาและการก าหนดวัตถุประสงค์เป็น
ขั้นตอนแรกและส าคญัท่ีสุดในการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ทั้งน้ีนกัจดัการและนกัวิเคราะห์ท่ีตอ้งการน าระบบ GIS เพื่อไป
ประยุกตใ์ชน้ั้น จะตอ้งทราบวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนก่อนการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ 

   4.2) การจดัเตรียมฐานข้อมูล (Database Preparation) ในการจดัเตรียมสถาน
ขอ้มูลประกอบดว้ยส่วนต่างๆท่ีส าคญั ดงัน้ี 

➢ การน าเขา้ขอ้มูล (Data Capture) การน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเป็นการ
แปลงขอ้มูลเชิงพื้นท่ีให้เป็นขอ้มูลเชิงตวัเลข (Digital Data) วิธีการ
ท่ีใชใ้นการน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีนั้นมีหลายรูปแบบดว้ยกนั 

➢ การตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูล (Data Verification and Correction) 

ถือเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากข้อมูลต่างๆท่ีจะน าไป
ด าเนินการในการวิเคราะห์ ไม่เช่นนั้นแลว้ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็จะ
ส่งผลให้ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์หรือการค านวณมีความ
คลาดเคล่ือนไปจากส่ิงท่ีควรจะเป็น 
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➢ การจดัเก็บขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Storage in 

GIS Format) การจดัเก็บขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ จุด 
เส้น หรือโพลีกอน จะถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงจากค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์เสมอ 

➢ การสร้างความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี (Spatial Topology) ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
โดยทั่วไปจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละข้อมูล (Each Graphic 

Object) ขอ้มูลจะสามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละขอ้มูลไดอ้ย่าง
สมบูรณ์จะตอ้งมีการเช่ือมโยงขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data)  และ
ขอ้มูลเชิงเฉพาะ (Attribute Data) ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
ขอ้มูลนั้นๆเขา้ด้วยกัน หลงัจากการสร้างความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี
แลว้ ขอ้มูลต่างๆจะสามารถน ามาวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีได ้ท าให้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปอยา่งสมบูรณ์และรวดเร็ว 

➢ การจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System Database Management) ในการจัดเก็บข้อมูล
จะด าเนินการโดยจดัสร้างเป็นฐานขอ้มูล (Database) ท่ีประกอบไป
ด้วยข้อมูลเชิงพื้นท่ี จะขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไป
ประยุกต์ใช้งานท่ีต้องการ โดยการจัดเก็บจะอยู่ในรูปแบบและ
ลักษณะท่ีเ ช่ือมโยงและมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงเฉพาะ 
(Attribute Data) หรือขอ้มูลเชิงบรรยาย (Descriptive Data) ขอ้มูล
จะมีความถูกตอ้ง และรวดเร็วต่อการปรับแกแ้ละเรียกใช ้

   4.3) การวิ เคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี
ความสามารถในการน าเขา้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีหลายชั้นขอ้มูลมาซ้อนทบักนั 
(Overlay) เพื่อท าการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ตามวตัถุประสงค์หรือ
ตามแบบจ าลอง (Model) หรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ ทั้งน้ี เน่ืองจากฉัน
ขอ้มูลต่างๆถูกจดัเก็บโดยอา้งอิงค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ 

   4.4) การแสดงผลข้อมูล (Data Presentation) การแสดงผลจากการวิเคราะห์
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มกัจะแสดงผลดว้ยตวัอกัษร (Texts) และ
รูปภาพ (Images) หรือใชแ้สดงร่วมกนั นอกจากน้ียงัสามารถแสดงผลใน
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รูปของตาราง (Tables) และแผนภาพ (Charts) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
มกัจะน าไปใชใ้นการท าแผนท่ีต่างๆ 

 2.4.2 วิธีการท่ี ช้ นการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 

  1) การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเทคโนโลยีท่ีนิยมกนัมาก 
พื้นฐานของ GIS คือ เป็นเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
สามารถท่ีจะประมวลขอ้มูลจากหลายแหล่งและน ามาเสนอให้เราไดเ้ขา้ใจและ
คน้หาปัญหา จากขอ้มูลพื้นโลกจริงก็จะถูกจดัเก็บลงเป็นฐานขอ้มูลแลว้ถูกน ามา
เสนอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของ GIS จะ
จดัเก็บขอ้มูลเป็นกลุ่มของ Layers  หรือ Themes โดยทุกๆ layer จะเช่ือมโยงกนั
โดยค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ เจอในแต่ละ layer จะประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนั เช่น ถนน ขอบเขตจงัหวดั รูปแบบการจดัเก็บแบบง่ายๆน้ี เป็นแนวทาง
ท่ีมีประโยชน์มากในการแกไ้ขปัญหาของพื้นโลกจริง หลกัการส าคญัของการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือ ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ควรมี
ความถูกตอ้ง หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้เป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง การวิเคราะห์ก็จะไม่
เกิดประโยชน์ใดๆ ตัวอย่างชั้ นข้อมูลต่างๆท่ีเช่ือมโยงกันโดยค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ตามภาพท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ชั้นขอ้มูลต่างๆท่ีเช่ือมโยงกนัโดยค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ 

ท่ีมา : Geographic Information System in Urban and Environmental Planning (ออนไลน์) 
แหล่งท่ีมา : http://www.dnp.go.th  
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  2) กระบวนการล าดับชั้ น เ ชิง วิ เคราะ ห์  (Analysis Hierarchy Process : AHP)  

(สุธรรม อรุณ, 2557) กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy 

Process : AHP) เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการ "วดัค่าระดบั" ของการตดัสินใจใน
เร่ืองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลการตัดสินใจท่ีถูกต้องตรงกับ
เป้าหมายของการตดัสินใจไดม้ากท่ีสุด กระบวนการท่ีว่าน้ีไดรั้บการคิดคน้เม่ือ
ปลายทศวรรษท่ี 1970 โดยศาสตราจารย์ Thomas Saaty แห่งมหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย ตั้ งแต่กระบวนการน้ีได้รับการคิดค้นขึ้ นมา ก็มีการน าไป
ประยุกต์ใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจต่างๆมากมาย เช่น การตัดสินใจ
เก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือวตัถุดิบ การเลือกสถานท่ีใน
การประกอบการ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการประยุกตใ์ช้
ในเ ร่ืองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เ ช่น การจัดล าดับ
ความสามารถของพนักงาน การประเมินทางเลือกของสายอาชีพ การส ารวจ
ทศันคติของพนักงาน ฯลฯ ซ่ึงจุดเด่นของกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์  
มีดงัน้ี 

➢ ให้ผลการส ารวจน่าเช่ือถือกวา่วิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากใชว้ิธีการเปรียบเทียบเชิง
คู่ในการตดัสินใจก่อนท่ีจะลงมือตอบค าถาม 

➢ มีโครงสร้างท่ีเป็นแผนภูมิล าดบัขั้น เลียนแบบกระบวนการความคิดของ
มนุษย ์ท าใหง้่ายต่อการใชแ้ละการท าความเขา้ใจ 

➢ ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นปริมาณตวัเลข ท าใหง้่ายต่อการจดัล าดบัความส าคญั และ
ยงัสามารถน าผลลพัธ์ดงักล่าว ไปเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนๆได้ 

➢ สามารถขจดัการตดัสินใจแบบมีอคติล าเอียงออกไปได ้

➢ ใช้ไดท้ั้งกบัการตดัสินใจแบบคนเดียว และแบบท่ีเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
ก่อใหเ้กิดการประนีประนอมและการสร้างประชามติ 

➢ ไม่จ าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษมาคอยควบคุม 

   ขั้นตอนการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP (Analysis 

Hierarchy Process) เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพมาก เร่ิมตน้ดว้ย
การเปรียบเทียบ "ความส าคญั" ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเพื่อหา "น ้าหนกั" 
ของแต่ละเกณฑก่์อนหลงั หลงัจากนั้นจึงน า "ทางเลือก" ท่ีมีทั้งหมดมาประเมิน
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ผ่านเกณฑด์งักล่าว เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละทางเลือก โดยมีขั้นตอน
การปฏิบติั ดงัน้ี 

   2.1) การแสดงแบบจ าลองหรือแผนภูมิล าดบัชั้นของ "กระบวนการล าดบัชั้น
 เชิงวิเคราะห์" ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีช่วยในการตดัสินใจ โครงสร้าง
 ของแผนภูมิน้ีประกอบไปดว้ย "องค์ประกอบ" หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 การตดัสินใจต่างๆ แผนภูมิน้ีมีลกัษณะเป็นล าดบัชั้น จ านวนของล าดบัชั้น
 จะขึ้นอยูก่บัความซบัซอ้นของการตดัสินใจซ่ึงอธิบายได ้ดงัน้ี 

➢ ระดบัชั้นท่ี 1 หรือระดบับนสุด แสดงจุดโฟกสัหรือเป้าหมายของ
การตดัสินใจ 

➢ ระดบัชั้นท่ี 2 แสดงถึงเกณฑ์การตดัสินใจหลกัท่ีมีผลต่อเป้าหมาย
ในการตดัสินใจนั้น 

➢ ระดับชั้นท่ี 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ย่อยของการตดัสินใจ ซ่ึงจะมี
จ านวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กบัความชัดเจนของเกณฑ์หลกั (อาจไม่
จ าเป็นตอ้งมี ถา้เกณฑห์ลกัมีความชดัเจนเพียงพอ) 

➢ ระดบัชั้นล่างสุด หรือระดบัชั้นสุดทา้ย คือ ทางเลือกท่ีเราจะน ามา
พิจารณาผา่นเกณฑก์ารตดัสินใจตามท่ีเราก าหนดไว ้

 

ภาพท่ี 2.6 ตวัอยา่งของแผนภูมิล าดบัชั้นหรือแบบจ าลองของการตดัสินใจ 

ท่ีมา : สุธรรม อรุณ (2557)  

เป้าหมาย นการตัดสิน  

A1 A2 A3 A4

CB D E F HG I

L1
L2

L3

ระดับช้ันที ่  : 
เป้าหมายหรือปัญหา

ระดับช้ันที ่  : 
เกณฑ์ นการตัดสิน  หลกั

ระดับช้ันที ่  : 
เกณฑ์ นการตัดสิน  รอง

ระดับช้ันที ่  : ทางเลือก
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เกณฑ์
ตัดสิน  

ปั  ัย

A1 A2 A3 A4

ปั 
 ัย

A1 a11 a12 a13 a14

A2 a21 a22 a23 a24

A3 a31 a32 a33 a34

A4 a41 a42 a43 a44

   2.2) การให้น ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑก์ารประเมิน เน่ืองจากเกณฑท่ี์ใชใ้น
การตดัสินใจแต่ละเกณฑ์นั้น มีความส าคญัต่อเป้าหมายในการตดัสินใจ
ไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งหาน ้าหนกั "ความส าคญั" ของแต่ละ
เกณฑ ์ก่อนท่ีจะท าการประเมินทางเลือก โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

➢ สร้างตารางเมทริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจเป็นคู่  
ดงัภาพท่ี 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ตารางเมทริกซ์เปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ 

โดย ท่ีสมาชิกในแถวหลักของเมทริกซ์  หมายถึง  ผลการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั Ai และ Aj 

• ก าหนดมาตราส่วนในการวิจยัเปรียบเทียบ เช่น 

 ถา้ aij = 1 หมายถึง ปัจจยั Ai และ Aj มีความส าคญัเท่ากนั 

 ถา้ aij = 3 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส าคัญมากกว่า Aj 

   เลก็นอ้ย 

 ถา้ aij = 5 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส าคัญมากกว่า Aj  

   ปานกลาง 

 ถา้ aij = 7 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส าคัญมากกว่า Aj  

   มากท่ีสุด 
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Pairwise Comparison Matrix

soil slope stream landuse forest village

soil 1

slope 1

stream 1

landuse 1

forest 1

village 1

1/6 ส าคัญน้อยสุด
 /5 น้อยกว่าสุด 
1/4 อย่างเห นได้ชัด
1/3 ปานกลาง
1/2 เล กน้อย
1 ส าคัญเท่ากนั
2 เล กน้อย
3 ปานกลาง
4 อย่างเห นได้ชัด
5 มากกว่าสุด 
6 ส าคัญมากสุด

จ านวนระดบัของมาตราส่วนในการเปรียบเทียบน้ี ขึ้นอยู่กบั
ตัวผู ้ท าการวิ เคราะห์ เอง  ว่ าต้องการละ เ อียดในการ
เปรียบเทียบมากแค่ไหน ถา้ตอ้งการรายละเอียดมากขึ้น ก็
อาจจะก าหนดระดับการเปรียบเทียบระดับมากขึ้น หรือถา้
คิดว่าระดบัของมาตราส่วนดงักล่าว มีความแตกต่างเกินไปก็
อาจจะก าหนดใหม่ให้มาตราส่วนในการเปรียบเทียบมีความ
แตกต่างกนันอ้ยลงก็ได ้

• ค านวณค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑก์ารประเมิน 

• วดัค่าอคติของเกณฑก์ารประเมิน 

   2.3) น า "ทางเลือก" ท่ีก าหนดไวใ้นตอนแรก มาท าการประเมินผา่น "เกณฑ"์ ท่ี
 ใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของทางเลือก 

    วิธีการค านวณค่าน ้าหนกัโดยวิธี AHP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ตารางเมทริกซ์เปรียบเทียบและการใหค้่าคะแนน 
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ตัวอย่างการ ส่ค่า น Pairwise Comparison Matrix

soil slope stream landuse forest village

soil 1  
slope    1    

stream  1

landuse 1

forest 1

village 1

   ให้ผูเ้ช่ียวชาญใส่ค่าตวัเลข เฉพาะในช่องว่างสีขาวเท่านั้น ส่วนช่องว่างสี
เขม้ ผูว้ิเคราะห์จะมาใส่ค่าเอง โดยค่าจะเป็นสัดส่วนท่ีจบัคู่เหมือนกนัแต่
ใส่ค่าตรงกันข้าม เช่น ช่องว่างแรกท่ีต้องใส่ คือ soid (row) กับ slope 

(column) มีค่าเป็น 6 ส่วนในช่องของ slope (row) กบั soil (column) จะตอ้ง
ใส่ค่า 1/6 หรือช่องวา่ง slope (row) กบั stream (column ) มีค่าเป็น 1/5 ส่วน 
ในช่องของ stream (row) กบั slope (column) จะตอ้งใส่ค่า 5 เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ตวัอยา่งการใหค้่าคะแนน 

 

   การพิจารณาใหค้่ามี 2 นยั คือ 

➢ ค่าปัจจยัไหน (row หรือ column) มีความส าคญัมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 

➢ มากกวา่หรือนอ้ยกวา่เป็นค่าตวัเลขเท่าไร 

   ถา้ปัจจยัทางด้านแถว (row) มีความส าคญัมากกว่าปัจจยัทางดา้น
คอลมัน์ (column) ใส่ตวัเลข 2 – 6 

   ถา้ปัจจยัทางด้านแถว (row) มีความส าคญัน้อยกว่าปัจจยัทางด้าน
คอลมัน์ (column) ใส่ตวัเลข 1/6 - 1/2 
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ค่าน า้หนัก าก ู้เช่ียวชาญ
soil slope stream landuse forest village

soil 1      
slope    1           

stream     1    
landuse        1     
forest           1    
village      1

 ลรวม ต่ละคอลมัน์
soil slope stream landuse forest village

soil 1                             
slope      1                        

stream           1                   
landuse                1              
forest                     1         
village                          1    

                                 

 

   ตวัอยา่งการค านวณหาค่าน ้าหนกัโดยวิธี AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ตวัอยา่งการค านวณหาค่าน ้าหนกัโดยวิธี AHP 

 

➢ เอาผลรวมของคอลมัน์ไปหารกบัค่าของทุกแถวในคอลมัน์นั้นๆ 

➢ รวมค่าในแต่ละแถว 

➢ ค านวณค่า Eigenvector (ค่าน ้าหนกั) 
➢ ตรวจสอบค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR) ว่าค่าปัจจัยท่ีใส่

ใหก้บัตวัแปรซ่ึงน าไปใชค้  านวณ  
ค่า Eigenvector มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

    ถา้ CR < 0.1 แสดงวา่ค่าปัจจยัมีความสอดคลอ้งกนั สามารถน าค่า 
 Eigenvector ไปใชเ้ป็นค่าน ้าหนกัได ้

    ถา้ CR > 0.1 แสดงว่าค่าปัจจยัไม่มีความสอดคลอ้งกนั ตอ้งปรับ
 หรือให้ค่าปัจจัยใหม่ เพื่อค านวณให้ได้ CR < 0.1 ถึงจะน าค่า 
 Eigenvector ไปใชง้านได ้
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CR = CI / RI

CI = (L – n)/(n – 1)

L = sum(consistency vector) / n

consistency vector = Weighted Sum/Critiria Weghts

ค านวณค่าความสอดคล้องของข้อมูล

ตารางเทยีบมาตรฐาน RI

n RI n RI n RI

1 0.00 6 1.24 11 1.51

2 0.00 7 1.32 12 1.48

3 0.58 8 1.41 13 1.56

4 0.90 9 1.45 14 1.57

5 1.12 10 1.49 15 1.59

soil 0.346

slope 0.257

stream 0.186

landuse 0.104

forest 0.058

village 0.049

 

 

 

 

 

    L = sum(consistency vector) / n 

     = 36.751/6 

     = 6.125 

     CI = (L – n)/(n – 1) 

     = (6.125 – 6)/(6 – 1) 

     = 0.0250 

 

 

 

 

 

 

    CR = CI / RI 

     = 0.000 

    CR < 0.1 แสดงวา่ ค่าปัจจยัมีความสอดคลอ้งกนั สามารถน าค่า 
    Eigenvector ไปใชเ้ป็นค่าน ้าหนกัได ้

    ผลลัพธ์ท่ีได้จากการท า AHP จะได้ค่าน ้ าหนักท่ีมีการจัดล าดับ
 ความส าคญัอยา่งถูกตอ้งในท่ีน้ี ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

    ซ่ึง soil มีความส าคญัมากท่ีสุด ส่วน forest มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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2.5 กฎหมาย ละข้อก าหนดท่ีเกีย่วกบัการ ัดการมูลฝอยท่ีส าคัญ 

 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะชุมชนท่ีส าคญัอยู่ 3 ฉบบั (วิชยั 
โถสุวรรณจินดา, 2558) คือ 

 2.5.1 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัฉบบั
น้ีบญัญติัขึ้นเพื่อป้องกนัปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดินเสีย น ้ าเสีย อากาศ
เป็นพิษ ป่าไม ้ตน้น ้าถูกท าลาย โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนและองคก์รเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ก าหนด อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ โดยตรง
ดว้ย พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ าหนดให้มีมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ในเร่ืองคุณภาพของน ้ า 
น ้ าบาดาล น ้ าทะเลชายฝ่ัง อากาศ ระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนและมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ตลอด จนก าหนดให้มีกองทุนส่ิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบของเสียทั้งของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
ผูรั้บผิดชอบตามพระราชบญัญติั น้ีกฎหมายฉบบัน้ี แมจ้ะมีการกล่าวถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็
ไม่ไดมุ้่งเนน้ถึงการจดัการขยะโดยตรง 

 2.5.2 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบบัน้ีมีหลกัการในการคุม้ครอง
ประชาชนด้านสุขลักษณะและอนามัยส่ิงแวดล้อม หรือการสุขาภิบาล โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลกั เกณฑ์วิธีการและมาตรการในการ
ควบคุมดูแลดา้นสาธารณสุขและก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็น อยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพ
ของประชาชน และวิธีด าเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม ก ากบัดูแล หรือ แกไ้ขส่ิงท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน และก าหนด ประเภทของกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ทั้งก าหนดให้อ านาจองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในการเก็บ ขน หรือก าจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพื้นท่ี มีอ านาจออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ินออกใช้บงัคบัในทอ้งถ่ิน ในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งมีอ านาจเปรียบเทียบปรับกบัผูท่ี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข ท่ี
กระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม
ใน ปี พ.ศ. 2550 ก าหนดใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยใน เขตอ านาจ โดยอาจด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนไดห้รือ
อนุญาตให้ บุคคลใดด าเนินการแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินก็ได ้และยงัให้
อ านาจราชการ ส่วนทอ้งถ่ินในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการจดัเก็บส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยไม่เกินอตัรา ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดว้ย กฎหมายฉบบัน้ีแมจ้ะเนน้ถึงการจดัการขยะ แต่ก็
เป็นการแกไ้ขท่ีปลาย ทาง ไม่ไดเ้ร่ิมแต่ตน้ทางแบบครบวงจร 
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 2.5.3 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.
2535 เป็นกฎหมายท่ีมุ่งเน้นการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในท่ีหรือทางสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ครอบคลุมถึง
กระบวนการ บริหารจดัการมูลฝอยทั้งระบบ กฎหมายฉบบัน้ีมีสาระส าคญั เช่น ก าหนดให้เจา้ของ
หรือผูค้รอบครอง อาคารหรือบริเวณของอาคารท่ีอยู่ติดกบัทางเทา้มีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด
ทางเทา้ท่ีอยู่ติดกบัอาคาร หรือบริเวณของอาคาร ห้ามผูใ้ดอาบน ้ าหรือซักลา้งส่ิงใดๆบนถนน หรือ
สถานท่ีสาธารณะซ่ึงมิไดจ้ดัไวซ่ึ้ง การนั้น หรือในบริเวณทางน ้ าท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไดป้ระกาศ
ห้ามไว ้ห้ามการโฆษณาดว้ยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หา้มทิ้งส่ิงปฺฏิกูลมูลฝอยในท่ีสาธารณะ หา้ม ปีนป่าย นัง่ หรือขึ้นไปบนร้ัว ก าแพง ตน้ไม ้หรือส่ิงค ้า
ยนัตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะ ห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือ แขวนส่ิงใดๆในอาคารในลกัษณะท่ีสกปรกรก
รุงรังหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพท่ีประชาชน อาจเห็นได้จากท่ีสาธารณะ เป็นต้น 
ผูฝ่้าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย 

 นอกจากน้ียงัมีกฎหมายอ่ืนๆ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าจดัขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงในพระราชบญัญติัน้ีก าหนดให้อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนล าเลียงหรือทิ้งลงปล่องทิ้งขยะมูลฝอย 
พระราชบญัญติัรักษาคลอง ร.ศ. 121 พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ.ศ. 2456 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญติั การ
ประมง พ.ศ. 2490 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 พระราชบญัญติั ปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 68 (พ.ศ. 2515) เร่ืองควบคุมการจอดเรือในแม่น ้ า ล าคลอง 
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 และมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง 
แนวทางป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (พิรียตุม ์วรรณพฤกษ,์ 2555:53-58)  

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นการรักษาความสะอาด การจดัการ
ขยะมูลฝอยนั้นประกอบไปดว้ยกฎหมายต่าง ๆ ( พิรียตุมว์รรณพฤกษ,์ 2555:58-59) ดงัน้ี 

➢ พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีบทบญัญติัในมาตรา 17 (11) และมาตรา 17 (12) ให้องค์การ
บริหาร ส่วนจังหวดัมีหน้าท่ีในการจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และบทบัญญัติในมาตรา 16, 17 และ 18 ก าหนดให้
เทศบาล เมืองพทัยาและองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีหนา้ท่ีในการจดัระบบการรักษา
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ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล และน ้าเสีย 

➢ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดอ านาจ แก่
กรุงเทพมหานครในการด าเนินงานเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและรักษาความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานครและดูแลรักษาท่ีสาธารณะตามมาตรา 89 

(4) และ (10) 

➢ พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 กฎหมายน้ีก าหนดให้องคก์าร 
บริหารส่วนจงัหวดัมีหน้าท่ีด าเนินการภายในพื้นท่ีของจงัหวดั เก่ียวกบัการคุม้ครอง 
ดูแลและบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรา 45 (7) 

➢ พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลในการรักษา 
ความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล ตามมาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1)  

➢ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 กฎหมายน้ี 
ก าหนดให้อ านาจและหน้าท่ีแก่สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ด าเนินการรักษาความ สะอาดในท่ีสาธารณะ รวมทั้งการจดัการขยะมูลฝอยภายใน
พื้นท่ีต าบล ตามมาตรา 23 (3)  

➢ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 กฎหมายน้ีให้อ านาจ แก่
เมืองพทัยาในการด าเนินการรักษาความสะอาด รวมทั้งการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลภายใน เขตเมืองพทัยา ตามมาตรา 67 (5) และ (6) 
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1.7 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ีเหมาะสมทาง
กายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ กรณีศึกษา : อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  มีกรอบ
แนวคิดในการศึกษาตามภำพท่ี 1.1 ดงัน้ี 

 
 

ภำพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยและตัวแปร
   ชนิดของดิน
 . ความลาดชนั
   ระยะห่างจากระบบเครือข่ายถนนหลกั
   ระยะห่างจากชุมชน
   ระยะห่างจากแหล่งน ้าผวิดิน
   ระยะห่างจากแม่น ้าสายหลกั

ใ ้ค่ำน  ำ นักและค่ำคะแนนของปัจจัย

น ำไปวเิครำะ ์ ดยกำร ้อนทบับนระบบสำรสนเทศภ มิศำสตร์ Overlay) 

ด้วยวธีิ Weight sum

จัดกลุ่มใ ม่  Reclassify 

พ  นทีเ่ มำะสมในกำร ังกลบขยะ

ตรวจสอบเอกสำรและรวบรวมงำนวจิยัรวมถงึข้อม ลพ  น ำนด้ำนอ ่น   ที่เกีย่วข้อง

Clipพ  นทีป่่ำอนุรักษ์



 

บทที ่3 

 

วธีิการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะ
ดว้ยวิธีฝังกลบในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจากหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกพื้น
ท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย จะใชห้ลกัเกณฑข์องกรมควบคุมมลพิษตาม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนพิเศษ 61 ง ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2552 ซ่ึงมีปัจจยัท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์ 11 
ปัจจยั แต่ทางผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกปัจจยัท่ีส าคญั จ านวน 7 ปัจจยั โดยแสดงชั้นขอ้มูล และชนิด
ขอ้มูล ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีใชป้ระกอบการศึกษา 

ล าดับ ช้ันข้อมูล ชนิดข้อมูล 

1 ชนิดดิน Polygon 

2 ความชนั Dem 

3 เครือข่ายถนนหลกั Line 

4 ชุมชน Point 

5 แหล่งน ้าผิวดิน Polygon 

6 แม่น ้าสายหลกั Line 

7 เขตอนุรักษ ์ Polygon 
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ตารางท่ี 3.2 เหตุผลในการเลือกปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ศกัยภาพ 

ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เหตุผล 

1. ชนิดของดิน ชนิดดินท่ีเหมาะสมมีความส าคญั เพื่อป้องกนัน ้ าใตดิ้นจาก
การปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ ลกัษณะดินควรเป็น
ดินเหนียว เพราะสามารถป้องกนัการร่ัวซึมของน ้าชะขยะได ้

2. ความลาดชนั ความลาดชันท่ีมากเกินไป อาจพาน ้ าชะขยะลงสู่แหล่งน ้ า 
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 35% จึงไม่เหมาะสมในการท า 

3. ระยะห่างจากระบบเครือข่าย
ถนนหลกั 

ระยะห่างจากเครือข่ายถนนท่ีจะหลีกเล่ียงมลพิษทั้งสายตา
และอ่ืนๆ พื้นท่ีท่ีห่างจากถนนไปไม่เกิน 300 เมตร จึงไม่
เหมาะสมในการท า 

4. ระยะห่างจากชุมชน ระยะห่างขั้นต ่าควรอยู่ห่างจากชุมชนมากกว่า 1 กิโลเมตร 
เพื่อป้องกนักล่ินรบกวน เช้ือโรค การปนเป้ือน และมลพิษ
ทางสายตา 

5. ระยะห่างจากแหล่งน ้าผิวดิน ระยะห่างขั้นต ่าจากแหล่งน ้ามีความส าคญั เพื่อป้องกนัแหล่ง
น ้ าจากการปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ พื้นท่ีภายใน 
700 เมตรจากแหล่งน ้า จึงไม่เหมาะสมในการท า 

6. ระยะห่างจากแม่น ้าสายหลกั ระยะห่างขั้นต ่าเพื่อป้องกนัแม่น ้ าสายหลกัจากการปนเป้ือน
การร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ พื้นท่ีภายใน 700 เมตร จากแม่น ้ า
สายหลกั จึงไม่เหมาะสมในการท า 

7. ระยะห่างจากเขตอนุรักษ ์ ระยะห่างขั้นต ่ าควรอยู่ห่างจากเขตอนุรักษ์ มากกว่า 1 
กิโลเมตร เพื่อป้องกันกล่ินรบกวน เช้ือโรค การปนเป้ือน 
มลพิษทางสายตา และป้องกนัผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

 

3.2 การตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลแผนท่ี 

 ปัจจยัท่ีจะใชใ้นการคดัเลือกพื้นท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย มีทั้งส้ิน 6 ปัจจยั แสดงเป็น
ขอ้มูลแผนท่ีได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ถึงภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีกลุ่มชุดดินท่ีใชใ้นการคดัเลือก 

กลุ่มชุดดิน 
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ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีการระบายน ้าของดินท่ีใชใ้นการคดัเลือก 
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ภาพท่ี 3.3 แผนท่ีความลาดชนัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 
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ภาพท่ี 3.4 แผนท่ีระบบเครือข่ายถนนหลกัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 
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ภาพท่ี 3.5 แผนท่ีชุมชนท่ีใชใ้นการคดัเลือก  
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ภาพท่ี 3.6 แผนท่ีแหล่งน ้าผิวดินท่ีใชใ้นการคดัเลือก 



46 

 

ภาพท่ี 3.7 แผนท่ีแม่น ้าสายหลกัท่ีใชใ้นการคดัเลือก 
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3.3 การก าหนดฟิลด์ส าหรับท างานและค าอธิบายรายละเอยีดของข้อมูล 

 หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ น าขอ้มูลปัจจยัมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในส่วนของขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute data) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลใน
ฟิลดท่ี์ตอ้งการใชง้าน เพื่อน าไปวิเคราะห์โดยการซ้อนทบับนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Overlay) 

ดว้ยวิธี Weight sum โดยแสดงฟิลดท่ี์ใชง้านและค าอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลของแต่ละปัจจยัได้
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.3 ฟิลดส์ าหรับท างานและค าอธิบายรายละเอียดของขอ้มูล 

ช่ือปัจจัย ฟิลด์ท่ีใช้งาน ค าอธิบายข้อมูล 

ลกัษณะดิน SOILGROUP ใช้อธิบายขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลลกัษณะดิน เพื่อบอก
กลุ่มดิน มีทั้งหมด 62 กลุ่มดิน 

ความชนั DEM ใชอ้ธิบายขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้มูลความลาดชนัของพื้นท่ี 

ถนนสายหลกั Distance ใชแ้สดงขอ้มูลระยะกนัชนของขอ้มูลเสันทางถนนสายหลกั 

ท่ีตั้งชุมชน Distance ใชแ้สดงขอ้มูลระยะกนัชนของขอ้มูลท่ีตั้งชุมชน 

แหล่งน ้าผิวดิน Distance ใชแ้สดงขอ้มูลระยะกนัชนของขอ้มูลแหล่งน ้าผิวติน 

แม่น ้าสายหลกั Distance ใชแ้สดงขอ้มูลระยะกนัชนของขอ้มูลแม่น ้าสายหลกั 

 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์พื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ จากปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย ร่วมกับคะแนน
น ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัโดยการซ้อนทบับนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Overlay) ดว้ยวิธี Weight 

sum จะได้ผลการวิเคราะห์ของพื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะด้วยวิธีฝังกลบของ
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะมีค่าผลรวมของแต่ละคะแนนทั้งหมดในแต่ละกริด (Grid) 

และท าการจดัชั้นขอ้มูลใหม่โดยการ (Reclassify) ตามระดบัพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 3.4.1 การให้ค่าน ้าหนักปัจจัย 

  1) ชนิดของดิน  
   1.1) จดัเตรียมขอ้มูลลกัษณะกลุ่มชุดดิน ตามหวัขอ้ 3.2 

   1.2) ก าหนดค่าตามตารางปัจจยักลุ่มชุดดิน 

ปัจจัย ประเภท/ระดับข้อมูล ค่าคะแนน 

ชนิดของดิน - การระบายน ้าดี (ดินทราย) 
- การระบายน ้าค่อนขา้งดี (ดินร่วนปนทราย) 
- การระบายน ้าปานกลาง (ดินร่วน) 
- การระบายน ้าค่อนขา้งชา้ (ดินร่วนเหนียว) 
- การระบายน ้าชา้ (ดินเหนียว) 

1 

2 

3 

4 

5 

   1.3) การน ามา Buffer และ Reclassify เพื่อใส่ช่วงค่าระดบัคะแนนของปัจจยั 

   1.4) เม่ือเสร็จแล้วจะได้แผนท่ีข้อมูลกลุ่มชุดดิน เพื่อเตรียมวิเคราะห์ใน  

    ขั้นต่อไป 

  2) ความลาดชนั 

   2.1) จดัเตรียมแผนท่ีความลาดชนั ตามหวัขอ้ 3.2 

   2.2) ก าหนดค่าตามตารางปัจจยัความลาดชนั 

ปัจจัย ประเภท/ระดับข้อมูล ค่าคะแนน 

ความลาดชนั - มากกวา่ 30% 

- 25% ถึงนอ้ยกวา่ 30% 

- 20% ถึงนอ้ยกวา่ 25% 

- 15% ถึงนอ้ยกวา่ 20% 

- นอ้ยกวา่ 15% 

1 

2 

3 

4 

5 

   2.3) การน ามา Buffer และ Reclassify เพื่อใส่ช่วงค่าระดบัคะแนนของปัจจยั 

   2.4) เม่ือเสร็จแลว้จะไดแ้ผนท่ีความลาดชนั เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
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  3) ระบบเครือข่ายถนนหลกั 

   3.1) จดัเตรียมขอ้มูลระบบเครือข่ายถนนหลกั ตามหวัขอ้ 3.2 

   3.2) ก าหนดค่าระยะห่างจากถนนสายหลกัไปยงัจุดต่างๆ ตามตารางปัจจยั 

ปัจจัย ประเภท/ระดับข้อมูล ค่าคะแนน 

ระยะห่างจากระบบ
เครือข่ายถนนหลกั 

- นอ้ยกวา่ 300 ม. และมากกวา่ 10,000 ม. 
- 300 ม. ถึงนอ้ยกวา่ 600 ม. 
- 600 ม. ถึงนอ้ยกวา่ 900 ม. 
- 900 ม. ถึงนอ้ยกวา่ 1,200 ม. 
- 1,200 ม. ถึงนอ้ยกวา่ 10,000 ม. 

1 

2 

3 

4 

5 

   3.3) การน ามา Buffer และ Reclassify เพื่อใส่ช่วงค่าระดบัคะแนนของปัจจยั 

   3.4) เม่ือเสร็จแลว้จะไดแ้ผนท่ีถนนสายหลกั เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 

  4) ท่ีตั้งชุมชน 

   4.1) จดัเตรียมขอ้มูลท่ีตั้งชุมชน ตามหวัขอ้ 3.2 

   4.2) ก าหนดค่าตามตารางปัจจยัท่ีตั้งชุมชน 

ปัจจัย ประเภท/ระดับข้อมูล ค่าคะแนน 

ระยะห่างจากชุมชน - นอ้ยกวา่ 1,000 ม. 
- 1,000 ม. ถึง 1,999 ม. 
- 2,000 ม. ถึง 2,499 ม. 
- 2,500 ม. ถึง 3,000 ม. 
- มากกวา่ 3,000 ม. 

1 

2 

3 

4 

5 

   4.3) การน ามา Buffer และ Reclassify เพื่อใส่ช่วงค่าระดบัคะแนนของปัจจยั 

   4.4) เม่ือเสร็จแลว้จะไดแ้ผนท่ีท่ีตั้งชุมชน เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
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  5) แหล่งน ้าผิวดิน 

   5.1) จดัเตรียมขอ้มูลแหล่งน ้าผิวดิน ตามหวัขอ้ 3.2 

   5.2) ก าหนดค่าระยะห่างจากแหล่งน ้าผิวดินไปยงัจุดต่างๆ ตามตารางปัจจยั 

ปัจจัย ประเภท/ระดับข้อมูล ค่าคะแนน 

ระยะห่างจากแหล่ง
น ้าผิวดิน 

- นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 700 ม. 
- มากกวา่ 700 ม. ถึง 1,000 ม. 
- มากกวา่ 1,000 ม. ถึง 1,300 ม. 
- มากกวา่ 1,300 ม. ถึง 1,600 ม. 
- มากกวา่ 1,600 ม. 

1 

2 

3 

4 

5 

   5.3) การน ามา Buffer และ Reclassify เพื่อใส่ช่วงค่าระดบัคะแนนของปัจจยั 

   5.4) เม่ือเสร็จแลว้จะไดแ้ผนท่ีขอ้มูลแหล่งน ้ าผิวดิน เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 

  6) แม่น ้าสายหลกั 

   6.1) จดัเตรียมขอ้มูลแม่น ้าสายหลกั ตามหวัขอ้ 3.2 

   6.2) ก าหนดค่าระยะห่างจากแม่น ้าสายหลกัไปยงัจุดต่างๆ ตามตารางปัจจยั 

ปัจจัย ประเภท/ระดับข้อมูล ค่าคะแนน 

ระยะห่างจากแม่น ้า 
สายหลกั 

- นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 700 ม. 
- มากกวา่ 700 ม. ถึง 1,000 ม. 
- มากกวา่ 1,000 ม. ถึง 1,300 ม. 
- มากกวา่ 1,300 ม. ถึง 1,600 ม. 
- มากกวา่ 1,600 ม. 

1 

2 

3 

4 

5 

   6.3) การน ามา Buffer และ Reclassify เพื่อใส่ช่วงค่าระดบัคะแนนของปัจจยั 

   6.4) เม่ือเสร็จแลว้จะไดแ้ผนท่ีขอ้มูลแหล่งน ้ าผิวดิน เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 

 

 3.4.2 วิธีการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  1) เม่ือเตรียมปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยั เรียบร้อยแลว้ จากนั้นจึงก าหนดค่าถ่วงน ้ าหนกัของ 

   แต่ละปัจจยั โดยประยุกต์จากบทความวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ปรับให้เข้ากับ
   ขอ้มูลท่ีได้เตรียมไว ้โดยให้ความส าคญักับระยะห่างจากแม่น ้ าสายหลักเป็น 

   ล าดบัแรก เน่ืองจากหากเกิดการปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะลงสู่แม่น ้ า
   สายหลกั จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นวงกวา้งได ้และให้ความส าคญักบั
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   ความชันรองลงมา เน่ืองจากหากค่าความชันท่ีมากเกินไป อาจพาน ้ าชะขยะ 

   ปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติได้ เป็นต้น โดยค่าถ่วงน ้ าหนักแต่ละปัจจัย  
   แสดงในตารางท่ี 3.4 

 

ตารางท่ี 3.4 ค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละปัจจยัท่ีใชวิ้เคราะห์ 

ปัจจัยท่ีใช้วิเคราะห์ ค่าน ้าหนักคะแนนความส าคัญ 

ชนิดของดิน 0.10 

ความชนั 0.24 

ระยะห่างจากระบบเครือข่ายถนนสายหลกั 0.05 

ระยะห่างจากชุมชน 0.14 

ระยะห่างจากแหล่งน ้าผิวดิน 0.19 

ระยะห่างจากแม่น ้าสายหลกั 0.28 

รวม 1.00 

 

  2) วิเคราะห์หาพื้นท่ีความเหมาะสมดว้ยการรวมทุกปัจจยัเขา้ดว้ยกนัตามค่าน ้ าหนกั
   ท่ีก าหนดไว ้ 
  3) แบ่งระดับความเหมาะสมจากการใช้ผลรวมของคะแนนทั้งหมด (S) ค่าเฉล่ีย 
   (Mean : x ̄ ) และค่ ามาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยการจัดกลุ่ ม  
   (Reclassify) ออกเป็น 4 ระดบั  ดงัน้ีคือ  

➢ พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม ก าหนดจาก S นอ้ยกวา่ X - S.D 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมนอ้ย ก าหนดจาก S เท่ากบั X + S.D 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง ก าหนดจาก ระหวา่ง X + S.D ถึง X - S.D 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก  ก าหนดจาก S มากกวา่ X + S.D 

 



 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมทางกายภาพในการก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ 

 ผลการศึกษาการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมทาง
กายภาพในการก าจดัขยะด้วยวิธีฝังกลบ กรณีศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
สรุปผลท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี 

 การหาพื้นท่ีเหมาะสมในการก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั
เชียงใหม่ มาจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และมี
สภาพแวดลอ้มทุกด้านท่ีโดดเด่นตามลกัษณะภูมิประเทศเฉพาะในภูมิภาคเหนือตอนบน ปัจจยั
ดงักล่าวส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนการลงทุนด้าน
พาณิชยกรรม ภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆจึงเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดปัญหา
ดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะสถานการณ์ขยะมูลฝอย ท่ีเป็นปัญหาสะสม
และรุนแรงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ 

 ลกัษณะภูมิประเทศของอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นป่าไมแ้ละ
ภูเขา ส่วนมากจะอยูท่างทิศเหนือและทิศตะวนัออก ส่วนพื้นท่ีราบอยูท่างทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก ซ่ึง
ส่วนมากจะใชเ้ป็นพื้นท่ีทางการเกษตร มีแม่น ้ าล าธารไหลผ่าน จ านวน 4 สาย ไดแ้ก่ น ้ าแม่กวง น ้ า
แม่ดอกแดง น ้ าแม่ฮ่องฮกั และน ้ าแม่ปิง และยงัมีเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขื่อนดินเก็บกกัน ้ า ปิด
กั้นล าน ้ าแม่กวง บริเวณต าบลลวงเหนือ และมีพื้นท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซากอยู่ในบริเวณดา้นซ้ายตอนล่าง
ของตวัอ าเภอ (ภาพท่ี 4.1) ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษา คือพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส่วนมากจะอยู่ใน
บริเวณตอนบนและดา้นขวาของตวัอ าเภอ ไดแ้ก่ ต าบลลวงเหนือ ต าบลเทพสถิตย ์และต าบลป่าเม่ียง 
และเม่ือน ามาซ้อนทบักบัพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์(ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง) แลว้ จะพบว่ามีพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมอยู่ในช่วงบริเวณดา้นขวาตอนล่างและตอนบนของตวัอ าเภอ คือบริเวณต าบลเทพสถิตย ์
และต าบลป่าเม่ียง ผลการวิเคราะห์หาพื้นท่ีเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยของอ าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ แต่ละปัจจยั มีดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีแสดงบริเวณพื้นท่ีน ้าท่วมซ ้าซากของอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 1) ปัจจยัท่ี 1 ชนิดของดิน : ชนิดดินท่ีเหมาะสมมีความส าคญั เพื่อป้องกนัน ้ าใตดิ้นจาก
    การปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ ลกัษณะดินควรเป็นดินเหนียว 
    เพราะสามารถป้องกนัการร่ัวซึมของน ้าชะขยะได ้

 2) ปัจจยัท่ี 2 ความลาดชนั : ความลาดชนัท่ีมากเกินไป อาจพาน ้ าชะขยะลงสู่แหล่งน ้ า 
    พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 35% จึงไม่เหมาะสม 

 3) ปัจจยัท่ี 3 ระบบเครือข่ายถนนหลัก : ระยะห่างจากเครือข่ายถนนท่ีจะหลีกเล่ียง 

    มลพิษทั้งสายตาและอ่ืนๆ พื้นท่ีท่ีห่างจากถนนไปไม่เกิน 300 เมตร และ
    ห่างออกจากระบบเครือข่ายถนนหลกัเกิน 10 กิโลเมตร จึงไม่เหมาะสม 

 4) ปัจจยัท่ี 4 ท่ีตั้งชุมชน : ระยะห่างขั้นต ่าควรอยู่ห่างจากชุมชนมากกว่า 1 กิโลเมตร 
    เพื่อป้องกนักล่ินรบกวน เช้ือโรค การปนเป้ือน และมลพิษทางสายตา 

 5) ปัจจยัท่ี 5 แหล่งน ้ าผิวดิน : ระยะห่างขั้นต ่าจากแหล่งน ้ ามีความส าคญั เพื่อป้องกนั
    แหล่งน ้ าจากการปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ พื้นท่ีภายใน 700 
    เมตรจากแหล่งน ้า จึงไม่เหมาะสม 

 6) ปัจจยัท่ี 6 แม่น ้ าสายหลัก : ระยะห่างขั้นต ่าเพื่อป้องกันแม่น ้ าสายหลักจากการ 

    ปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ พื้นท่ีภายใน 300 เมตร จากแม่น ้ า 

    สายหลกั จึงไม่เหมาะสม 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากปัจจยัทั้ง 6 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือก
พื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ ดงัน้ี (ภาพท่ี 4.2) 

➢ พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 145.24 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมนอ้ย 131.53 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง 153.83 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก  240.68 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพท่ี 4.2 แผนท่ีผลการศึกษาการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ี 

ท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ ของอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.2 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมทางกายภาพในการก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ โดยการตัดเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ใน
อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่ออก 

 ป่าอนุรักษ ์หมายถึง พื้นท่ีป่าท่ีไดรั้บการคุม้ครองถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงพื้นท่ีเหล่าน้ีอาจเป็น
พื้นท่ีป่าไม ้ชายฝ่ังทะเลหรือลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีระบบนิเวศดั้งเดิมหรืออาจมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย
เพื่อใหป้ระโยชน์ในการอนุรักษ ์เช่น การท่องเท่ียว นนัทนาการ การศึกษาวิจยั (ท่ีมา : ส านกับริหาร
โครงการ กรมชลประทาน, 2557) โดยอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์คือ ป่า
สงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ซ่ึงมีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ท่ีต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด และ
บางส่วนอยู่ท่ีต าบลป่าเม่ียง ต าเทพเสด็จ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด และต าบลห้วยแกว้ อ าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไม่เหมาะสมในการท าพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย (ภาพท่ี 4.3) 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากปัจจยัทั้ง 6 และตดัเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์(ขนาด 172.76 ตาราง
กิโลเมตร) ในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ออก ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือก
พื้นท่ีเหมาะสมกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ ดงัน้ี (ภาพท่ี 4.4) 

➢ พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 127.69 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมนอ้ย 104.41 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง 122.51 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก  143.91 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพท่ี 4.3 อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  

แผนที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง  
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ภาพท่ี 4.4 แผนท่ีผลการศึกษาการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ี 

ท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ ของอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
(ตดัเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุแม่กวงออก) 



 

บทที ่5 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมทาง
กายภาพในการก าจดัขยะด้วยวิธีฝังกลบ กรณีศึกษา อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
สรุปผลท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี 

 การหาพื้นท่ีเหมาะสมในการก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั
เชียงใหม่ มาจากท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และ  

มีสภาพแวดลอ้มทุกดา้นท่ีโดดเด่นตามลกัษณะภูมิประเทศเฉพาะในภูมิภาคเหนือตอนบน ปัจจยั
ดังกล่าวส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนการลงทุน  

ดา้นพาณิชยกรรม ภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆจึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ปัญหาดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะสถานการณ์ขยะมูลฝอย ท่ีเป็นปัญหา
สะสมและรุนแรงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ ผลการวิเคราะห์หาพื้นท่ีเหมาะสมในการ 

ฝังกลบขยะมูลฝอยของจงัหวดัเชียงใหม่แต่ละปัจจยั มีดงัน้ี 

 1) ปัจจยัท่ี 1 ชนิดของดิน : ชนิดดินท่ีเหมาะสมมีความส าคญั เพื่อป้องกนัน ้ าใตดิ้นจาก
    การปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ ลกัษณะดินควรเป็นดินเหนียว 
    เพราะสามารถป้องกนัการร่ัวซึมของน ้าชะขยะได ้

 2) ปัจจยัท่ี 2 ความลาดชนั : ความลาดชนัท่ีมากเกินไป อาจพาน ้ าชะขยะลงสู่แหล่งน ้ า 
    พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 35% จึงไม่เหมาะสม 

 3) ปัจจยัท่ี 3 ระบบเครือข่ายถนนหลัก : ระยะห่างจากเครือข่ายถนนท่ีจะหลีกเล่ียง 

    มลพิษทั้งสายตาและอ่ืนๆ พื้นท่ีท่ีห่างจากถนนไปไม่เกิน 300 เมตร และ
    ห่างออกจากระบบเครือข่ายถนนหลกัเกิน 10 กิโลเมตร จึงไม่เหมาะสม 

 4) ปัจจยัท่ี 4 ท่ีตั้งชุมชน : ระยะห่างขั้นต ่าควรอยู่ห่างจากชุมชนมากกว่า 1 กิโลเมตร 
    เพื่อป้องกนักล่ินรบกวน เช้ือโรค การปนเป้ือน และมลพิษทางสายตา 

 5) ปัจจยัท่ี 5 แหล่งน ้ าผิวดิน : ระยะห่างขั้นต ่าจากแหล่งน ้ ามีความส าคญั เพื่อป้องกนั
    แหล่งน ้ าจากการปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ พื้นท่ีภายใน 700 
    เมตรจากแหล่งน ้า จึงไม่เหมาะสม 
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 6) ปัจจยัท่ี 6 แม่น ้ าสายหลัก : ระยะห่างขั้นต ่าเพื่อป้องกันแม่น ้ าสายหลักจากการ 

    ปนเป้ือนการร่ัวไหลของน ้ าชะขยะ พื้นท่ีภายใน 300 เมตร จากแม่น ้ า 

    สายหลกั จึงไม่เหมาะสม 

 7) ปัจจยัท่ี 7 พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์: ไม่เหมาะสมในการท าพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 

  ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยทั้ง 7 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
คัดเลือกพื้นท่ีเหมาะสมกายภาพในการก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ กรณีศึกษา อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัน้ี 

➢ พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 127.69 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมนอ้ย 104.41 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง 122.51 ตารางกิโลเมตร 

➢ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก  143.91 ตารางกิโลเมตร 

 

5.2 อภิปรายผล 

 1) ในการศึกษาหาพื้นท่ีเหมาะสมในการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีฝังกลบน้ี เป็นการศึกษา
  ปัจจยัทางกายภาพ ไม่มีการรวมปัจจยัเก่ียวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านสังคม  
  การมีส่วนร่วม เช่น ราคาท่ีดิน กรรมสิทธ์ิท่ีดินในการวิเคราะห์ ดงันั้น หากมีการศึกษา
  เพิ่มเติมควรน าปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และการมีส่วนร่วม มาพิจารณา
  ร่วมดว้ย  
 2) ในการศึกษาเพิ่มเติมควรมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้จาก 

  การศึกษา ประกอบการพิจารณาดว้ย 

 3) ควรมีการศึกษาเร่ืองทิศทางของลม ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ี เน่ืองจาก 

  อาจเป็นปัจจัย ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญจากกล่ินในพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่ 
  ห่างออกไปได ้

 4) ระดบัน ้ าใตดิ้น เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงในการหาพื้นท่ีเหมาะสมของแหล่งฝังกลบ
  ขยะ ผูน้ าขอ้มูลไปใชใ้นอนาคตจะตอ้งน าปัจจยัน้ีมาวิเคราะห์ร่วมดว้ย  
 5) การน าผลการวิจัย น้ีไปใช้ประโยชน์จริง  ควรจะศึกษาหรือตรวจสอบปัจจัย 

  ดา้นธรณีวิทยาของพื้นท่ีศึกษาเพิ่มเติม เช่น ธรณีวิทยาโครงสร้างชนิด และอายุของหิน 
  ของแต่ละพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  
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 6) การวิจยัน้ีไม่ไดด้ าเนินการทุกปัจจยัครบถว้นตามเกณฑข์องกรมควบคุมมลพิษ จึงควร
  มีการด าเนินการ เช่น การวดัความตา้นไฟฟ้าของชั้นดินและชั้นหินในทางด่ิง เพื่อหา
  ความสามารถในการรองรับน ้ าหนักของขยะมูลฝอย หรือการเจาะแบบฉีดลา้งเพื่อ 

  ทดสอบสมบติัดินในภาคสนาม เป็นตน้ 

 7) การลด คดัแยก และการน ามูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ จะสามารถช่วยใหมี้อตัราการเกิดขยะ
  ลดลง และมีปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดันอ้ยลง เป็นแนวทางท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควร
  มีการส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  
 8) ควรเลือกวิธีการก าจดัขยะปลายทางแบบวิธีอ่ืนร่วมดว้ย 

 

5.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา 

 ส าหรับแนวทางในการรองรับปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นจ านวนมากในอนาคต นอกเหนือจาก
การก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีขั้นตอนในการก าจัดท่ีไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต ่า และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากนัก หากมีการฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาลและการฝังกลบ
อยา่งปลอดภยัใส าหรับฝังกลบกากของเสียอนัตรายท่ีผา่นการท าลายฤทธ์ิโดยปรับเสถียรแลว้ และมี
ความจ าเป็นเน่ืองจากเป็นการก าจดัขยะขั้นสุดทา้ยท่ีสามารถรองรับของเสียจากการก าจดัขยะดว้ยวิธี
อ่ืนแลว้ เทคโนโลยีการแปรรูปขยะให้เป็นพลงังาน ซ่ึงในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการ
ก าจดัขยะและสามารถแปรรูปใหเ้ป็นพลงังานท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้วิธีการน้ีจึงน่าจะ
เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการก าจดัขยะในอนาคต รวมไปถึงการลดปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยโดยหลกั 3R ไดแ้ก่ การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย (Reduce) การลดปริมาณขยะโดยการใช้
ซ ้า (Reuse) และการลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล (Recycle) เป็นตน้ 

 และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จะท าให้การจัดการขยะมูลฝอยประสบ
ความส าเร็จได ้แต่หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการต่อตา้น หรือขาดการให้ความร่วมมือ
ของประชาชนในพื้นท่ี ก็จะไม่สามารถท าใหก้ารด าเนินการก าจดัขยะเป็นไปไดด้ว้ยดีเช่นกนั ดงันั้น 
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าใหก้ารด าเนินการจดัการขยะดว้ยวิธี
ต่างๆประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดีวิธีหน่ึง 

 ส าหรับการศึกษาหาพื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบนั้น เป็นการ
วิเคราะห์เชิงพื้นท่ี ซ่ึงในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคย่อมมีความความแตกต่างกันออกไป จึง
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลอย่างละเอียด เช่น ลกัษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนัก็ย่อมส่งผลต่อ
พื้นท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบแตกต่างเช่นกนั เป็นตน้ และอาจมีการน า
เคร่ืองมือจ าพวกภาพถ่ายดาวเทียมเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อดูการเปล่ียนแปลงของการใช้
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ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีไดอ้ยา่งละเอียด และสามารถเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงควรมีการลงพื้นท่ีในพื้นท่ีท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อท าการ
สอบถามกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาคประชาชน จะไดท้ราบถึงขอ้มูลองคป์ระกอบของขยะท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีว่าประกอบไปดว้ยขยะประเภทใดบา้ง และปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี จะไดท้ า
ใหก้ารศึกษาถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเหมาะสมกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด 

 หากในกรณีท่ีพื้นท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพในการก าจดัขยะด้วยวิธีฝังกลบ แต่เพื่อ
ป้องกันการต่อต้านหรือการไม่ให้ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ อาจจะมีการเสนอ
แนวทางก าจดัขยะโดยเพิ่มเทคโนโลยีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas 

to Energy) ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อน ามาเปล่ียนเป็น
พลงังาน สามารถใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพไดห้ลากหลาย เช่น การน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้
เป็นเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ เป็นตน้ แต่หากในกรณีท่ีพื้นท่ีไม่มีความเหมาะสมทางกายภาพใน
การก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ หรือมีการต่อตา้น และ/หรือขาดการให้ความร่วมมือของประชาชนใน
พื้นท่ีนั้นๆ ก็ควรมีการพิจารณาการก าจดัขยะดว้ยวิธีอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration) 

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงจากขยะ (Municipal Solid Waste Gasification) เทคโนโลยีย่อย
สลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion: AD) เทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse 

Derived Fuel: RDF) และเทคโนโลยีระบบเตาปฏิกรณ์ ( Plasma Arc) เ ป็นต้น ซ่ึงถือว่า เ ป็น
เทคโนโลยีก าจดัขยะท่ีสามารถแปลงขยะให้เป็นพลงังานทดแทนได้ และถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมี
ความยัง่ยนืเหมาะสมส าหรับการก าจดัขยะในปัจจุบนั 
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5.4 ข้อจ ากดัของการศึกษา 

 1) รายละเอียดของขอ้มูล GIS ท่ีไดม้าจากหน่วยงานเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

  ซ่ึงหน่วยงานราชการไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอย่างตามความเหมาะสมของ
  การน าข้อมูลไปใช้งานของส่วนราชการเอง ดังนั้น ความละเอียดของข้อมูลจึงไม่ 
  เท่ากนั ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของฐานขอ้มูล 

 2) การปรับปรุงขอ้มูลในการน าข้อมูลท่ีจดัท าไวไ้ปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  จ าเป็นตอ้งปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา โดยการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลเช่ือมโยง
  กบัขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น จ านวนประชาการ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แหล่งก าเนิด
  ของเสียอันตรายท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึงใช้เป็นแนวทางในการ  

  คาดคะเนปริมาณของเสียอนัตรายอนัจะน าไปสู่การวางแผน และใชร้ะบบสารสนเทศ
  ภูมิศาสตร์สร้างแบบจ าลองเพื่อคาดการณ์ในอนาคตได ้

 3) เน่ืองจากการประมวลผลขอ้มูล GIS มีหลายปัจจยัและหลายพื้นท่ี คอมพิวเตอร์ท่ีใช้
  ประมวลผลตอ้งมีคุณสมบติัและมีประสิทธิภาพสูง 

 4) ปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ ควรน ามาใชใ้หค้รอบคลุมทุกดา้น เช่น ระดบัน ้าใตดิ้น 
  ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงในการหาพื้นท่ีเหมาะสมของแหล่งฝังกลบขยะ 
  ผูน้ าขอ้มูลไปใชใ้นอนาคตจะตอ้งน าปัจจยัน้ีมาวิเคราะห์ร่วมดว้ย เป็นตน้ 
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