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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นการใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่ อประเมินพื้ นที่ท่เี หมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถู กหลักสุขาภิบาลใน
จังหวัด อุต รดิ ต ถ์ โดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลเชิ งพื้ นที่ด้ ว ยวิ ธีก ารถ่ ว งน้า หนั ก และเทคนิ คการซ้ อ นทับ ข้ อ มู ลจากปั จ จั ย ที่มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม 11 ปัจจัย ได้ แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มนา้ โบราณสถาน ประปา แหล่งนา้ ผิวดิน/เส้นทางนา้ เส้ นทางคมนาคม ระดับนา้ ใต้ ดิน สภาพ
ทางธรณี ความลาดชัน การใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน ลักษณะเนื้อดิน และพื้นที่เสี่ยงภัยนา้ ท่วม ผลการศึกษา พบว่ าปั จจัยที่มีค่าถ่ วงนา้ หนักมาก
ที่สดุ คือ ปัจจัยด้ านแหล่งนา้ ผิวดิน/เส้ นทางนา้ และปั จจัยด้ านประปา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพื้นที่เหมาะสมต่ อการฝังกลบขยะมูลฝอย
มากที่สดุ ซึ่งมีค่าถ่วงนา้ หนักร้ อยละ 20 เท่ากัน ส่วนปั จจัยด้ านพื้นที่เสี่ยงภัยนา้ ท่วมเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลน้ อยที่สดุ ซึ่งมีค่าถ่ วงนา้ หนัก
น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 2 โดยพบว่ าพื้นที่ท่เี หมาะสมมากที่มีพ้ ืนที่มากสุดสาหรับเป็ นพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัด
อุตรดิตถ์อยู่ในเขตพื้นที่ตาบลวังแดง อาเภอตรอน มีเนื้อที่ 95.57 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อยู่ในพื้นที่ตาบลนายาง อาเภอพิชัย มี
เนื้อที่ 83.72 ตารางกิโลเมตร และตาบลบ่อทอง อาเภอทองแสนขัน มีพ้ ืนที่เหมาะสมมากอยู่ในพื้นที่ มีเนื้อที่ 69.13 ตารางกิโลเมตร
ตามลาดับ
คาสาคัญ: สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล พื้นที่ท่เี หมาะสมต่ อการฝังกลบขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
Abstract
This research was using Geographic Information System to identify a suitable sanitary landfills area in Uttaradit province.
Spatial data and overlay analysis technique were performed under 11 environmental impact factors including watershed class,
archaeological site, water supply system, surface water/water routes, transportation, groundwater levels, geology, slope, land use,
soil texture, and flood risk area factors. The results found that the most weighted factor affected the decision to select a suitable
sanitary landfill was surface water/water routes and water supply system factors with equal weighted value of 20%, while flood
risk area factor was the lowest weighted value of 2%. The most suitable sanitary landfill area in Uttaradit was located in Tambon
Wang Daeng, Amphoe Tron with area of 95.57 km3, followed by Tambon Na Yang, Amphoe Pichai with area of 83.72 km3
and Tambon Bor Thong, Amphoe Thong Sangkhun with area of 69.13 km3
Keywords: Sanitary Landfills Site, Suitable sanitary landfills area, Solid Waste, Geographic Information System

บทนา
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็ นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่
ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ

ในเรื่องของการกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
ทั้ง นี้ ระบบการกาจั ด ขยะมูล ฝอยมักจะเกิด ขึ้น ในเขต
ชุมชนใหญ่ๆ ที่ทางเทศบาลหรือ อบต. ขนาดใหญ่มีการ
เก็บรวบรวมขยะมู ล ฝอยจากชุ ม ชนไปกาจั ดในพื้ นที่ท่ี
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จัดเตรียมไว้ ด้วยวิธเี ทกองกลางแจ้ ง (open dump) หรือ
ฝังกลบ (landfill) โดยมีการล้ อมรั้วพื้ นที่ดังกล่ าวเพื่ อ
เป็ นการป้ องกันปั ญหาขยะปลิวหรือทะลักออกนอกพื้นที่
กาจั ด ขยะ แต่ อย่ า งไรก็ต าม วิธีการกาจั ด ขยะมู ล ฝอย
ดังกล่ าวยังสามารถก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ในชุมชนได้ เนื่องจากพื้ นที่กาจัดขยะอยู่ไม่ไกลจากแหล่ ง
ชุมชนมากนัก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการร้ องเรียน
ถึงผลกระทบของพื้ นที่ก าจั ดขยะมู ลฝอยหลายแห่ งใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ ที่เป็ นพื้นที่กาจัดขยะมูล
ฝอยแบบเปิ ดมีขนาดพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้ าน
โป่ งคา หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่ง
ชาวบ้ านที่อยู่ในพื้ นที่ใกล้ เคียงมีการร้ องเรียนถึงสภาพ
ของพื้นที่กาจัดว่ามีขยะมูลฝอยจานวนมากล้ นออกมา มี
ปั ญหากลิ่นเน่ าเหม็นจากกองขยะมูลฝอยและนา้ เน่ าใน
พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยกระจายคละคลุ้งในรัศมีหลายร้ อย
เมตร และนา้ ชะขยะไหลลงสู่แหล่งนา้ และนาของชาวบ้ าน
จ น เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ( Matichononline, 2014)
นอกจากนี้ยังมีการร้ องเรียนจากชาวบ้ านในพื้นที่ อบต.
ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ให้ มีการปิ ดบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ที่เป็ นพื้ นที่รองรับ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อบต.ในเมือง
และ อบต.บ้ า นหม้ อ โดยมี ข ยะมู ล ฝอยที่น ามาก าจั ด
ใน พื้ น ที่ นี้ ป ระ มา ณ 4. 65 ตั น ต่ อวั น (Sangyoka,
Sungsumboon, Wachirawongsakorn, Srithawirat, &
Chimjan, 2011) ซึ่งชาวบ้ านต้ องประสบกับปั ญหาเรื่อง
กลิ่ น เหม็น ปั ญ หาน้า ชะขยะไหลลงสู่พ้ ื นที่ท านาของ
เกษตรกร รวมถึงปั ญหาแมลงวันรบกวนอย่ างมาก ซึ่ง
ชาวบ้ า นบางรายในพื้ นที่ดัง กล่ า วต้ อ งกางมุ้ ง ทานข้ า ว
เนื่องจากมีแมลงวันจานวนมาก เป็ นต้ น จากปัญหาต่างๆ
ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าสาเหตุสาคัญของปั ญหาขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ การกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก
สุ ข าภิ บ าล และการคั ด เลื อ กสถานที่ ฝั ง กลบโดยไม่
คานึ งถึงหลัก เกณฑ์ในการคัดเลือ กพื้ นที่ต้ัง สถานที่ฝัง
กลบขยะมู ล ฝอยที่เ หมาะสม (Pollution Control
Department, 2009) อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นที่ประสบปัญหาดังกล่าวก็ได้ พยายามแก้ ไขปั ญหา
ด้ ว ยการหาวิ ธี ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยแบบอื่ น และมี ก าร
จัดเตรียมหาที่ดินในการก่อสร้ างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาลแห่ งใหม่เพื่อให้ เพียงพอต่อการ
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รองรับขยะมูลฝอยที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่ การจัดหา
พื้นที่ท่เี หมาะสมเพื่อเป็ นพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยนั้นทาได้
ค่ อ นข้ า งยากเนื่ อ งจากมี ข้ อจ ากัด หลายประการ และ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในจั งหวัด อุต รดิตถ์กข็ าด
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่มีค วามรู้ ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์
ข้ อมูลเชิงพื้ นที่จึงทาให้ การคัดเลือกพื้ นที่กาจัดขยะมูล
ฝอยที่ผ่านมาไม่ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และเกิดปั ญหา
ร้ องเรียนจากชุมชนตามมาอย่างต่อเนื่อง
ระบบสารสนเทศได้ ถู ก น ามาปฏิบั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการทางานตามภารกิจ หลายด้ า นในการ
แก้ ไขปั ญหาด้ านขยะมู ลฝอย (Sadek et al., 2001;
Gorsevski et al., 2012) เช่น การบันทึกข้ อมูลปริมาณ
และการกาจัดขยะมูลฝอย การจัดทารายงาน รวมถึงการ
พยากรณ์ และปั จจุ บันได้ มีการนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อการคัดเลือกพื้ นที่สาหรับ
การจัดการขยะมูลฝอย (Wijakprasert, Apichai and
khaimook, Kanit, 2011) โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ถือได้ ว่าเป็ นระบบที่ช่วยให้ การจัดการข้ อมูล
เชิ ง พื้ นที่ส ะดวกและมี ป ระสิท ธิภ าพมากขึ้ นซึ่ ง มี ก าร
อ้ างอิงด้ วยระบบพิกดั บนพื้นโลกทาให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง
และทันสมัย ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถ
นามาใช้ วิเคราะห์หาพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับเป็ นพื้นที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลได้ โดยพั ฒนา
จากปั จจัยทางกายภาพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ
กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department,
2009) ซึ่งที่ผ่านมาได้ มีงานวิจัยที่ใช้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดการปั ญหาขยะมูลฝอยหลากหลาย
เช่ น Bennui and Chantanariks (2011) ได้ ทาการ
คัดเลือกพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลบ้ านพรุ ด้ วยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ เพื่อการวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย
โดยใช้ ปั จจั ย ที่ ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้ อมตามเกณฑ์ข องกรมควบคุ มมลพิ ษ ได้ แ ก่
ที่ต้งั หมู่บ้าน แหล่งนา้ ผิวดิน ชั้นนา้ ใต้ ดิน การระบายนา้
ของดิน เป็ นต้ น รวมถึง Wijakprasert, Apichai and
khaimook, Kanit (2011) ได้ นาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใช้ ในการพั ฒ นาเกณฑ์การคัดเลือกพื้ นที่
สาหรั บจัด การขยะมู ลฝอยให้ กับเจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุข
และสิ่งแวดล้ อมของ อบต.บ้ านเกาะ อบต.มะเกลือเก่า
และอบต.สุร นารี ซึ่ ง ผลจากการศึ กษา พบว่ า ระบบมี

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)3

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
เป็ นต้ น
ดังนั้นเพื่ อลดปั ญ หาการจัดหาและคัดเลื อกพื้ นที่ท่ี
เหมาะสมในการฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยแบบถู ก หลั ก
สุข าภิ บ าลหรื อ พื้ นที่จั ด ท าระบบก าจั ด ขยะมู ล ฝอยใน
อนาคตให้ กบั จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาเหตุหลัก
ของปั ญหาการจัดการปั ญหาขยะมูลฝอย ผู้วิจัยจึงได้ ทา
การวิ เ คราะห์ และประเมินพื้ นที่ท่ีเหมาะสมด้ ว ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์จะ
แสดงในรูป ของแผนที่แ สดงความเหมาะสมซึ่ง จะเป็ น
ประโยชน์อย่ างยิ่งต่ อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์และ
วางแผนเกี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มหาพื้ นที่ ท่ี เ หมาะสม
สาหรับสถานที่ฝงั กลบขยะมูลฝอยและจัดการปั ญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชนและพื้นที่ข้างเคียงต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เครื่องคอมพิ ว เตอร์ช นิด ส่ว นบุ คคล (Personal
Computer) สาหรับการสร้ างชั้นข้ อมูลและประมวลผล
ข้ อมูล ประกอบด้ วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น
Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ, หน่วยความจาหลัก
(RAM) ขนาด 2 GB, จานบันทึกข้ อมูล (Hard Disk)
ขนาด 1 TB และการ์ดจอ (VGA Card) รุ่น Navidia
GeForce 320M ขนาด 256 MB
2. เครื่ อ งมื อ ส ารวจหาต าแหน่ ง บนพื้ นโลกด้ ว ย
ดาวเทียม (GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น GPS
3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc/GIS
version 10.2 และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel
พื้ นที่ที่ศึกษา
พื้ นที่ศึ ก ษาวิ จั ย คือ จั ง หวั ด อุ ต รดิต ถ์ ครอบคลุ ม
พื้นที่ท้งั หมด 9 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมือง อาเภอนา้
ปาด อาเภอบ้ านโคก อาเภอพิชัย อาเภอลับแล อาเภอ
ท่าปลา อาเภอทองแสนขัน อาเภอตรอน และอาเภอฟาก
ท่ า ซึ่ ง มี เ นื้ อที่ป ระมาณ 7,838.592 ตารางกิโ ลเมตร
หรื อ 4,899,120 ไร่ (Department of Natural
Resource, Ministry of Natural Resource and
Environment, 2008)

การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสาหรับสถานที่ฝังกลบ
ขยะมู ลฝอย
การวิเ คราะห์พ้ ื น ที่ที่เ หมาะสมส าหรับ สถานที่ฝ ัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่จังหวัด
อุต รดิต ถ์ด้ ว ยระบบสารสนเทศภูม ิศ าสตร์ ( GIS)
สามารถแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ขั้นตอน
หลัก ได้ แ ก่ การกาหนดปั จ จัยเพื่ อจาแนกระดับความ
เหมาะสมของพื้ น ที่ฝ ัง กลบขยะมูล ฝอยแบบถูก หลัก
สุข าภิบ าลและการวิ เ คราะห์ ก ารซ้ อนทับ ข้ อ มู ล ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การก าหนดปั จ จัย เพื ่อ จ าแนกระดับ ความ
เหมาะสมของพื้ นที่ฝังกลบขยะมู ลฝอยแบบถู กหลัก
สุขาภิบาล
ขั้ นตอนนี้ เป็ น การจ าแนกระดั บ ชั้ นควา ม
เหมาะสมของพื้นที่โดยสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการตั้งพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุข าภิ บ าล โดยเริ่ มจากการกาหนดปั จ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ ง
จากนั้ น จึ ง ท าการสร้ างชุ ด ฐานข้ อมู ล ของตั ว แปรใน
รูป แบบของชั้ น ข้ อมู ล ระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ ซึ่ ง
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ จะถู กน ามาใช้ ใ นการจ าแนกระดับ ความ
เหมาะสมของพื้นที่สาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสุข าภิบาล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1.1 การก าหนดปั จ จั ย ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์
เลือกพื้ นที่ที่เหมาะสม
การกาหนดปัจจัยที่ใช้ ในการวิเคราะห์เลือก
พื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูก หลัก สุข าภิบ าลจะอาศั ย หลั ก เกณฑ์พิ จ ารณาด้ า น
สิ่งแวดล้ อมของกรมควบคุมมลพิษ ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 610 ณ วันที่ 24
เมษายน 2552 (Pollution Control Department,
2009) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย หลั ก ในการวิ เ คราะห์ ท้ัง หมด 11
ปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มนา้ ชั้น
1A, 1B และ 2 เนื่องจากเป็ นแหล่งต้ นนา้ ลาธาร
2. ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถานไม่
น้ อยกว่า 1 กิโลเมตร
3. ตั้งอยู่ ห่ างจากน้า ประปาของชุ มชนไม่
น้ อยกว่า 700 เมตร
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4. ไม่อยู่ในพื้นที่แหล่ งนา้ ผิวดินและพื้นที่
ชุมนา้ และห่างออกไป 300 เมตร
5. ไม่ อ ยู่ ใ นแนวเขตถนนและตั้ง อยู่ ห่ า ง
จากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร
6. สภาพทางด้ านอุท กธรณี หรื อระดับน้า
ใต้ ดิน ลักษณะทางอุทกธรณีซ่ึงเป็ นหน่ วยหินแหล่ งกัก
เก็บน้าบาดาล หรือเป็ นชั้นหิ นอุ้มน้า โดยกาหนดให้ มี
ระยะห่างจากนา้ ใต้ ดนิ ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
7. สภาพทางด้ านธรณีวิทยา พิจารณาชั้น
หินฐาน ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับนา้ หนัก
ของปริมาณมูลฝอยที่จะบดอัดและฝังกลบ และไม่ควร
ตั้งอยู่ใกล้ บริเวณรอยเลื่อนของเปลือกโลก
8. ควรเป็ นพื้ นที่ราบหรื อมีความลาดชั น
ลาดเอียงไม่เกินร้ อยละ 35
9. สภาพการใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ เป็ นที่รกร้ าง
ว่างเปล่าที่ไม่มกี ารใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ

10. ลั ก ษณะดิ น ต้ องเป็ นดิ น เหนี ย วมี
คุณสมบัติอ้ ุมน้าได้ ดี มีการระบายน้าเลวไว้ เป็ นอันดับ
หนึ่ง เนื่องจากสามารถป้ องกันการรั่วซึมของน้าชะขยะ
มูลฝอย
11. ไ ม่ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ภั ย น้ า ท่ ว ม
(Department of Industrial Works, 1992)
1.2 การออกแบบและจัดทาฐานข้อมู ลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
งานวิจัยนี้ได้ มี การรวบรวมข้ อมูล ปฐมภูมิ
จากการสารวจภาคสนามและข้ อมูล ทุติยภูมิจากรายงาน
วิจั ย และเอกสารทางวิ ช าการ จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ม า
ออกแบบและจั ด ท าฐานข้ อมู ล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ท่ีประกอบด้ วยข้ อมูลเชิงพื้นที่และข้ อมูลเชิง
ลักษณะในรูปแบบเชิงตัวเลข (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การออกแบบและจัดทาฐานข้ อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ชื่อชั้นข้อมูล
ชั้นข้อมูล
(Themes)
(Layers)
1. ขอบเขตการปกครอง (Boundary)
ขอบเขตตาบล/อาเภอ/จังหวัด(Tambon/Amphoe/Province)
2. เขตพื้นที่โครงการ (Area Study)
เขตพื้นที่อุตรดิตถ์ (Utt_Province)
3. ชั้นคุณภาพลุ่มนา้ (Basin quality)
ชั้นคุณภาพลุ่มนา้ (Basin quality)
4. โบราณสถาน (Historic site)
โบราณสถาน (Historic site)
5. ประปา (Water supply)
ประปา (Water supply)
6. แหล่งนา้ พื้นที่ชุ่มนา้ (Water Resource) แหล่งนา้ ผิวดิน (Water body)/ เส้นทางนา้ (Stream)
7. เส้นทางคมนาคม (Transportation)
เส้นถนน (Transportation)
8. ระดับนา้ ใต้ ดิน (groundwater)
นา้ ใต้ ดิน (Groundwater)
9. สภาพทางธรณี (Geology)
สภาพทางธรณี (Geology)
10. เส้นชั้นความสูง (Contour)
ความลาดชัน (Slope)
11. การใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน (Land use)
การใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน (Land use)
12. เนื้อดิน (Soil texture)
เนื้อดิน (Soil texture)
13. พื้นที่เสี่ยงภัย (Risk area)
นา้ ท่วม (Flooding)
14. พื้นที่ป่าไม้ (Forest)
ป่ าไม้ (Forest)

1.3 การให้ระดับคะแนนและค่าความสาคัญ
ของแต่ละปั จจัย
การกาหนดระดับคะแนนความเหมาะสม
ของปั จจัย ได้ มีการปรับแก้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะของ
พื้นที่ศึกษา โดยใช้ หลักการให้ ค่านา้ หนักความสาคัญและ
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ชั้นข้อมูลเชิงเส้น
(Feature type)
Polygon
Polygon
Line
Point
Point
Polygon / Line
Line
Line
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon

จัดระดับความเหมาะสมของปั จจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สิ่ ง แวดล้ อมจ านวน 3 ท่ า น ด้ ว ยวิ ธี ก ารถ่ ว งน้า หนั ก
(Rating Weighting) (Boonyanuphap, 2003) สามารถ
คานวณได้ จากสมการที่ 1
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พื้นที่เหมาะสม = W1 * L1 * + W2 * L2 + … + Wn * Ln
กาหนดให้

W1 W2 …… Wn
L1 L2 ….… Ln

…..สมการที่ 1

หมายถึง ค่าถ่วงนา้ หนักของปัจจัยที่ 1, 2 ถึง N
หมายถึง ค่าคะแนนของปัจจัยที่ 1, 2 ถึง N

2. การวิเคราะห์การซ้อนทับ (Overlay Analysis)
2.1 การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) โดยการนาชั้นข้ อมูลระดับชั้นความเหมาะสมของ
ทุกปั จจัยที่ถูกให้ ค่าคะแนน (Score or Rating) และค่า
ถ่ ว งน้า หนั ก (Weight) แล้ ว มาวิ เ คราะห์ ก ารซ้ อ นทั บ
ดังแสดงในตารางที่ 2 (Boonyanuphap, 2003)

(เพื่อจาแนกระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดย
ชั้นข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ (Suit) จากนั้นจึงทาการจาแนกระดับ
ความเหมาะสมใหม่ (Reclassification) ของแต่ละปั จจัย
โดยในการวิเคราะห์พ้ ืนที่จะทาการจาแนกระดับพื้นที่ท่ี
เหมาะสมเพียง 3 ระดับ ซึ่งคานวณได้ จากสมการที่ 2

ช่วงห่างของชั้นความเหมาะสม = ค่าความเหมาะสมสูงสุด-ค่าความเหมาะสมต่าสุด
จานวนระดับความเหมาะสม
ตารางที่ 2 การกาหนดค่าคะแนนระดับความเหมาะสมของปัจจัยเพื่อการฝังกลบขยะมูลฝอย
ระดับความเหมาะสม
น้ อย
ปานกลาง
มาก

2.2 การก าหนดพื้ นที่ ที่ เ ป็ นข้อ จ ากัด ในการ
ฝังกลบขยะมูลฝอย
วิ เ คราะห์ ห าพื้ นที่ท่ีเ หมาะสมที่ไ ด้ จ ากข้ อ
(2.1) ทาการตัดออก (Clip) พื้นที่ท่ไี ม่สามารถฝังกลบ
(พื้นที่กนั ออก) ออกจากพื้นที่เหมาะสม เช่น พื้นที่ท่มี ขี ้ อ
ห้ ามตามกฎหมายหรือเป็ นบริเวณที่ไม่เหมาะสมในการ
ดาเนินการเป็ นแหล่ งฝังกลบขยะ ผู้วิจัยจึงได้ คัดเลือก
ปัจจัยที่มขี ้ อจากัดตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ต้งั
สถานที่ฝัง กลบกากของเสีย พ.ศ. 2552 ของกรม
ควบคุมมลพิษร่ วมกับบทความวิชาการที่เกี่ยวข้ อง โดย
พื้นที่กันออกที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้ วยพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ่มนา้ พื้นที่ถนน พื้นที่แหล่งนา้ และพื้นที่ชุ่ม
นา้ และพื้นที่เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายกาหนด ได้ แก่ ป่ า
สงวนหรืออุทยานแห่งชาติ โดยพื้นที่เหมาะสมต้ องไม่อยู่
ในพื้นที่ของป่ าอนุรักษ์ท่อี ดุ มสมบูรณ์ เช่น ป่ าดิบเขา ป่ า
ดิบแล้ ง ป่ าเบญพรรณ ป่ าเต็งรัง ป่ าที่พ้ ืนฟูตามธรรมชาติ
ซึ่งเป็ นแหล่งต้ นนา้ ลาธาร (Boonyanuphap, 2003)
2.3 การจ าแนกระดับ ความเหมาะสมของ
พื้ นที่เพือ่ การฝังกลบขยะมูลฝอย

…... สมการที่ 2

ค่าคะแนน
4
6
8

วิธีการซ้ อนทับแบบ Multiply Overlay
Operation เป็ นการซ้ อนทับพื้นที่เหมาะสม (Suit) กับ
พื้ นที่มี ข้ อ จ ากัด (Limit) เพื่ อ ก าหนดหรื อ กัน พื้ นที่ มี
ข้ อจากัดในการฝังกลบขยะมูลฝอย
3. การจัดทาแผนที่ (Map layout) แสดงพื้ นที่
เหมาะสมในการฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยแบบถู ก หลั ก
สุขาภิบาล พร้ อมคานวณเนื้อที่ความเหมาะสมในแต่ละ
ระดับ หน่วยเป็ นตารางกิโลเมตรและนาเสนอในรูปแบบ
ตาราง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ค่าน้ าหนักของปั จจัยที่ใช้วิเคราะห์สถานที่ที่
เหมาะสม
ผลจากการหาค่านา้ หนักความสาคัญของปั จจัยที่ใช้
ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่เหมาะสมสาหรับการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามหลักเกณฑ์ของกรม
ควบคุ ม มลพิ ษ และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ค่ า
น้ า หนั ก ความส าคั ญ ในแต่ ล ะปั จ จั ย มาจากค่ า เฉลี่ ย
คะแนนที่ประเมินได้ จากผู้เชี่ยวชาญด้ านสิ่งแวดล้ อม 3
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ท่ า น พบว่ า ปั จ จั ย ทางกายภาพที่ มี ค่ า ถ่ ว งน้ า หนั ก
ความส าคั ญ มากที่สุด คื อ ปั จ จั ย ด้ า นแหล่ ง น้า ผิ ว ดิ น /
เส้ นทางนา้ และปั จจัยด้ านประปาชุมชน มีค่าเท่ากับร้ อย
ละ 20 เท่ากัน รองลงมาคือค่าถ่วงนา้ หนักของปัจจัยด้ าน
ระดับน้า ใต้ ดิน มีค่ า เท่ า กับร้ อ ยละ 15 และค่ า ถ่ ว ง
นา้ หนักของปั จจัย ด้ านชั้นคุณภาพลุ่มนา้ และปั จจัยด้ าน

โบราณสถาน มีค่าเท่ากับร้ อยละ 10 ส่วนปัจจัยด้ านอื่นๆ
เช่น เส้ นทางคมนาคม สภาพทางธรณี ความลาดชัน และ
การใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน มีค่าถ่วงนา้ หนักเท่ากับร้ อยละ 5
ส่วนปั จจัยด้ านเนื้อดิน และพื้นที่เสี่ยงต่อภัยนา้ ท่วมมีค่า
ถ่วงนา้ หนักเท่ากับร้ อยละ 3 และร้ อยละ 2 ตามลาดับ
(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ค่าถ่วงนา้ หนักของปั จจัยที่วิเคราะห์หาพื้นที่ท่เี หมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
ปั จจัย
ค่าถ่วงน้ าหนัก
ค่าถ่วงน้ าหนัก (ร้อยละ)
1. ชั้นคุณภาพลุ่มนา้ (Basin quality)
1.00
10
2. โบราณสถาน (Historic site)
1.00
10
3. ประปา (Water supply)
2.00
20
20
4. แหล่งนา้ ผิวดิน (Water body) และเส้นทางนา้ (Streams)
2.00
5
5. เส้นทางคมนาคม (Transportation)
0.50
15
6. ระดับนา้ ใต้ ดิน (Aquifer)
1.50
5
7. สภาพทางธรณี (Geology)
0.50
5
8. ความลาดชัน (Slope)
0.50
5
9. การใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน (Land use)
0.50
3
10. เนื้อดิน (Soil texture)
0.30
11. พื้นที่เสี่ยงภัยนา้ ท่วม (Flooding)
0.20
2
รวม
10.00
100
หมายเหตุ : ค่าถ่วงนา้ หนักของปัจจัยพิจารณาจากการกาหนดค่าตัวเลขของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0-10 โดยเรียงลาดับตามความสาคัญของ
ปัจจัย ซึ่งกาหนดให้ ผลรวมของค่าถ่วงนา้ หนักทุกปัจจัยมีค่าเท่ากับ 10

2. ผลการวิ เ คราะห์เ ชิ ง พื้ นที่ ข องปั จ จัย ที่ เ หมาะสม
ส าหรั บ พื้ นที่ ฝั งกลบขยะ มู ลฝอ ยแบบ ถู กหลั ก
สุขาภิบาล
การกาหนดพื้นที่ท่เี หมาะสมต่อการคัดเลือกสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของปั จจัยต่างๆ ทั้งหมด 11 ปั จจัย ซึ่ง
ทุกปั จจั ย จะถู กสร้ างขึ้นมาจากชั้ นข้ อมูล พื้ นฐานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยชั้นข้ อมูลทั้งหมดจะแปลงให้
อยู่ในรูปแบบเชิงกริดเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์การซ้ อนทับ
ผลการวิ เคราะห์ ของปั จจั ยต่ างๆ สามารถแยกอธิบาย
เป็ นรายปัจจัยดังนี้
ปั จจัยที่ 1 ด้านชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านชั้นคุณภาพลุ่มนา้ ได้ จาแนก
ค่าถ่วงนา้ หนักเท่ากับร้ อยละ 10 ซึ่งการพิจารณาปั จจัยนี้
จะแบ่งระดับคะแนนความเหมาะสมของพื้นที่ช้นั คุณภาพ
ลุ่มนา้ ออกเป็ น 5 โซน ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเหมาะสม
ดัง นี้ คื อ พื้ นที่ลุ่ ม น้า ชั้ น 3 และ 4 จั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ท่ีมี
ระดับความเหมาะสมมากส าหรั บฝัง กลบขยะมู ล ฝอย
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แบบถูกหลักสุขาภิบาล (8 คะแนน) รองลงมา คือ พื้นที่
ลุ่มนา้ ชั้น 5 จัดอยู่ในพื้นที่ท่มี ีความเหมาะสมสาหรับฝัง
กลบขยะมู ล ฝอยแบบถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลน้ อย (4
คะแนน) และพื้ นที่ลุ่ม น้า ชั้ น 1 และพื้ นที่ลุ่ม น้า ชั้ น 2
จัดเป็ นพื้นที่ท่ไี ม่มคี วามเหมาะสม (0 คะแนน)
ปั จจัยที่ 2 ด้านโบราณสถาน
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโบราณสถานมีค่าถ่วงนา้ หนัก
เท่ากับร้ อยละ 10 ในปั จจัยนี้จะพิ จารณาจากพื้ นที่ท่ี
เหมาะสมสาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้ องตั้งอยู่ห่าง
จากแนวเขตโบราณสถานไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป
ซึ่งได้ พิจารณาคะแนนความเหมาะสมออกเป็ น 2 ปั จจัย
ย่ อ ย คื อ พื้ นที่ ท่ี ห่ างจากโบราณสถานมากกว่ า 1
กิโลเมตรขึ้นไป จัดอยู่ในพื้นที่ท่มี ีระดับความเหมาะสม
มาก (8 คะแนน) ส่วนพื้นที่ท่อี ยู่ห่างจากโบราณสถาน
น้ อยกว่ าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร จัดอยู่ในพื้นที่ท่ไี ม่มี
ความเหมาะสม (0 คะแนน)
ปั จจัยที่ 3 ด้านประปาชุมชน
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การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านประปาชุมชนมีค่าถ่วงนา้ หนัก
เท่ากับร้ อยละ 20 ในปั จจัยนี้จะพิ จารณาจากพื้ นที่ท่ี
เหมาะสมสาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้ องตั้งอยู่ห่าง
จากประปาชุมชนไม่น้อยกว่า 700 เมตร ซึ่งการพิจารณา
ระดับคะแนนความเหมาะสมจะแบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย
ย่อย คือ พื้นที่ท่หี ่ างจากประปามากกว่ า 700 เมตรขึ้น
ไป จั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ ท่ี มี ร ะดั บ ความเหมาะสมมาก (8
คะแนน) ส่วนพื้ นที่ท่ีอยู่ ห่างจากโบราณสถานน้ อยกว่ า
หรื อเท่ า กับ 700 เมตร จั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ท่ีไ ม่ มีค วาม
เหมาะสม (0 คะแนน)
ปั จจัยที่ 4 ด้านแหล่งน้ าผิวดินและเส้นทางน้ า
การวิเคราะห์ปัจจัย ด้ านแหล่ งนา้ ผิวดินและเส้ นทาง
น้า ที่ มี ค่ า ถ่ ว งน้า หนั ก เท่ า กั บ ร้ อยละ 20 จะพิ จ ารณา
ภายใต้ หลักที่กล่าวว่าพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับการฝังกลบ
ขยะมู ล ฝอยต้ องตั้ ง อยู่ ห่ า งจากแหล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น และ
เส้ น ทางน้าไม่ น้ อยกว่ า 300 เมตร ซึ่ง การพิ จ ารณาให้
ระดับคะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็ น 2
ปั จ จั ย ย่ อ ย คื อ พื้ นที่ ท่ี ห่ า งจากแหล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น และ
เส้ นทางนา้ มากกว่า 300 เมตรขึ้นไป จัดอยู่ในพื้นที่ท่มี ี
ระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) ส่วนพื้นที่ท่หี ่ าง
จากแหล่ งนา้ ผิวดิน และเส้ นทางนา้ น้ อยกว่ าหรือเท่ากับ
300 เมตร จัดอยู่ ในพื้ นที่ท่ีไ ม่ มีความเหมาะสม (0
คะแนน)
ปั จจัยที่ 5 ด้านเส้นทางคมนาคม
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านเส้ นทางคมนาคมที่มีค่าถ่วง
นา้ หนักเท่ากับร้ อยละ 5 พิจารณาจากพื้นที่ท่เี หมาะสม
สาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้ องตั้งอยู่ ห่างจากถนน
สายหลักมากกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่งในการวิเคราะห์
ระดับคะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3
ปั จจัยย่ อย คือ พื้นที่ท่หี ่ างจากเส้ นทางหลักมากกว่ า 2
กิโลเมตรขึ้นไป และห่ างจากเส้ นทางหลักระหว่ าง 1-2
กิโลเมตร จัดอยู่ในพื้นที่ท่มี รี ะดับความเหมาะสมมาก (8
คะแนน) ส่วนพื้นที่ท่หี ่ างจากเส้ นทางคมนาคมหลักน้ อย
กว่ า หรื อเท่ า กับ 1 กิโ ลเมตร จั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ท่ีมีร ะดั บ
ความเหมาะสมน้ อย (4 คะแนน)
ปั จจัยที่ 6 ด้านระดับน้ าใต้ดิน
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นระดั บ น้า ใต้ ดิ น ที่มีค่ า ถ่ ว ง
น้ า หนั ก เท่ า กั บ ร้ อยละ 15 จะพิ จ ารณาจากพื้ นที่ ท่ี
เหมาะสมส าหรั บ การฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยจะต้ องมี
ลั ก ษณะทางอุ ท กธรณี เ ป็ นหน่ ว ยหิ น แหล่ ง กั ก เก็บ น้า

บาดาลหรือเป็ นชั้นหินอุ้มนา้ ได้ และมีระดับนา้ ใต้ ดินลึก
มากซึ่ ง มี ร ะดับความลึ กมากกว่ า 5 เมตร โดยการ
วิ เ คราะห์ ร ะดั บ คะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ปั จจัยย่ อย คือ พื้ นที่ท่ีมีระดับนา้ ใต้ ดินตื้น
(1-2 เมตร) จัดอยู่ ในพื้นที่ท่ีมีระดับความเหมาะสม
น้ อย (4 คะแนน) ส่วนระดับนา้ ใต้ ดินลึกปานกลาง (25 เมตร) จัดอยู่ในพื้นที่ท่มี ีระดับความเหมาะสมปาน
กลาง (6 คะแนน) และระดับน้าใต้ ดินลึกมาก (≥5
เมตร) จัดอยู่ในพื้นที่ท่มี ีระดับความเหมาะสมมาก (8
คะแนน)
ปั จจัยที่ 7 ด้านสภาพทางธรณี
การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านสภาพธรณีท่มี ีค่าถ่วงนา้ หนัก
เท่ากับร้ อยละ 5 ซึ่งจะพิจารณาจากพื้ นที่ท่เี หมาะสม
ส าหรั บ การฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยต้ อ งมี ลั ก ษณะสภาพ
ทางด้ านธรณีวิทยามั่นคง ซึ่งส่วนใหญ่ควรจะมีลักษณะที่
เป็ นหิ น อั ค นี โดยการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ คะแนนความ
เหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัยย่ อย คือ พื้นที่
ชั้ น หิ น ตะกอนและหิ น แปร จั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ ท่ี มี ค วาม
เหมาะสมน้ อย (4 คะแนน) ส่วนพื้นที่หินอัคนีจัดอยู่ใน
พื้ นที่ท่ีมีระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) และ
พื้นที่ช้ันนา้ จัดอยู่ในพื้ นที่ท่ไี ม่เหมาะสม (0 คะแนน)
สาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอย
ปั จจัยที่ 8 ด้านความลาดชัน
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นความลาดชั น ที่ มี ค่ า ถ่ ว ง
นา้ หนักเท่ากับร้ อยละ 5 จะพิจารณาจากพื้นที่ท่เี หมาะสม
สาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้ องมีสภาพเป็ นพื้นที่ราบ
ที่มีค วามลาดชั น ไม่ เ กิน ร้ อยละ 35 โดยการวิ เ คราะห์
ระดับคะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็ น 3
ปั จจัยย่ อย คือ พื้นที่ท่มี ีความลาดชัน ร้ อยละ 0-15 จัด
อยู่ในพื้นที่ท่มี ีระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน)
ส่วนความลาดชันร้ อยละ 16-35 จัดอยู่ในพื้นที่ท่มี รี ะดับ
ความเหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และความลาดชัน
ร้ อ ยละ 35 ขึ้ นไป จั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ท่ี มี ร ะดั บ ความ
เหมาะสมน้ อย (4 คะแนน)
ปั จจัยที่ 9 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินที่มีค่า
ถ่วงนา้ หนักเท่ากับร้ อยละ 5 จะพิจารณาจากการให้ ระดับ
คะแนนความเหมาะสมตามเกณฑ์การใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน
แตกต่ างกัน ซึ่ง แบ่ งออกเป็ น 7 ปั จจัยย่ อย คือ พื้ นที่
แหล่งนา้ ปัจจัยพื้นที่ล่มุ ปัจจัยพื้นที่เมืองและชุมชน และ
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ปัจจัยพื้นที่ป่าไม้ จัดอยู่ในพื้นที่ท่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (0 คะแนน)
ส่ ว นปั จ จั ย พื้ นที่น าข้ า วจั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ท่ี มี ร ะดั บ ความ
เหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และพื้นที่ปลูกพืชสวน
และปลู กพื ชไร่ จัดอยู่ ใ นพื้ นที่ท่ีมีระดับ ความเหมาะสม
มาก (8 คะแนน)
ปั จจัยที่ 10 ด้านเนื้ อดิน
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นเนื้ อดิน ที่มีค่ า ถ่ ว งน้า หนั ก
เท่ า กับร้ อยละ 3 จะพิ จ ารณาจากหลั ก การที่ว่ า พื้ นที่ท่ี
เหมาะสมสาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้ องมี ลักษณะ
ดิน เป็ นดินเหนียวยากต่ อการรั่ว ซึมและรองรับขยะมู ล
ฝอย โดยสานักงานกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้
แบ่ ง หน่ ว ยชุ ด ดิ น ตามคุ ณ สมบั ติ ข องดิ น กั บ ความ
เหมาะสมในการใช้ เป็ นแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูก
หลักสุขาภิบาล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับคะแนนความ
เหมาะสมออกเป็ น 6 ปั จ จั ย ย่ อ ย คื อ พื้ นที่ท่ีเ ป็ นดิ น
เหนียว ดินพื้นที่เชิงซ้ อน ดินตื้นหินโผล่ จัดอยู่ในพื้นที่ท่ี
มีระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) รองลงมา คือ
พื้นที่ดนิ ร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียว จัดอยู่ในพื้นที่ท่ี
มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และพื้น
ที่ดนิ ร่วนจัดอยู่ในพื้นที่ท่มี ีระดับความเหมาะสมน้ อย (4
คะแนน)
ปั จจัยที่ 11 ด้านพื้ นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม
การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านพื้ นที่เสี่ยงภัยนา้ ท่วมที่มีค่า
ถ่ ว งน้ า หนั ก เท่ า กั บ ร้ อยละ 2 โดยพิ จ ารณาพื้ นที่ ท่ี
เหมาะสมสาหรับการฝังกลบขยะมู ลฝอยต้ องไม่ อยู่ ใ น
พื้นที่เสี่ยงจากภาวะนา้ ท่วมซึ่งการวิเคราะห์ระดับคะแนน
ความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัยย่ อย คือ
ไม่ ใ ช่ พ้ ื นที่น้า ท่ ว มซ้า ซากจั ด อยู่ ใ นพื้ นที่ท่ีร ะดับ ความ
เหมาะสมมาก (8 คะแนน) รองลงมา คือ พื้นที่ท่มี ีนา้
ท่วมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี , พื้นที่ท่นี า้ ท่วมขัง 4-7
ครั้งในรอบ 10 ปี และพื้นที่ท่นี า้ ท่วมขังไม่เกิน 3 ครั้งใน
รอบ 10 ปี จัด อยู่ ในพื้ นที่ท่ีระดับความเหมาะสมน้ อ ย
(4 คะแนน)
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3. พื้ นที่เหมาะสมสาหรับสถานที่ฝังกลบขยะมู ลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาล
จากพื้ นที่ โ ดยรวมของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ท่ี มี เ นื้ อที่
7858.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,911,599.13 ไร่ จะ
เป็ นพื้นที่มีข้อจากัดหรือพื้นที่กนั ออกเป็ นส่วนใหญ่ โดย
มี เ นื้ อที่ ป ระมาณ 5,009.32 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ
3,130,825.00 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 63.70 เนื่องจากมี
พื้ น ที่ เ ข ต ป่ า ไ ม้ ท า ง ด้ า น ทิ ศ เ ห นื อ แ ล ะ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ทั้งนี้ตามกฎหมายแล้ ว
ไม่ สามารถใช้ พ้ ื นที่เหล่ านี้ ในกิจกรรมใดๆ ได้ สาหรับ
พื้นที่ท่มี ีความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาลแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับความ
เหมาะสมน้ อย มีเนื้อที่ประมาณ 51.21 ตารางกิโลเมตร
หรื อ 32,006.25 ไร่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.65 และพื้ นที่
ระดั บ ความเหมาะสมปานกลาง มี เ นื้ อที่ ป ระมาณ
979.33 ตารางกิโลเมตร หรือ 612,081.25 ไร่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.45 พื้นที่ท่มี คี วามเหมาะสมทั้ง 2 ระดับ นี้จะ
พบกระจายตัวอยู่ ทางด้ านตอนกลางค่ อนไปทางเหนือ
และตะวันออกของจังหวัด ในขณะที่พ้ ื นที่ท่ีมีค่า ระดับ
ความเหมาะสมมากที่สามารถใช้ เป็ นพื้นที่สาหรับฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบหลักสุขาภิบาลและอยู่ภายใต้ เกณฑ์ของ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ จะมี เ นื้ อที่ ป ระมาณ 1,823.45
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,139,656.25 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ
23.19 โดยพบได้ ทางตอนใต้ ของจังหวัดซึ่งเป็ นที่ราบ
ได้ แก่ พื้นที่ในตาบลวังแดง อาเภอตรอน มีเนื้อที่ 95.57
ตารางกิโลเมตร หรือ 59,731.25 ไร่ รองลงมา คือ อยู่
ในพื้นที่ตาบลนายาง อาเภอพิชัย มีเนื้อที่ 83.72 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 52,325 ไร่ และตาบลบ่อทอง อาเภอ
ทองแสนขั น มี เ นื้ อที่ 69.13 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ
43,206.25 ไร่ รวมถึงตาบลไผ่ล้อม อาเภอลับแล มีเนื้อ
ที่ 61.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 38,206.25 ไร่ (ตาราง
ที่ 4 และรูปที่ 1)
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ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของพื้นที่สาหรับฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์
จานวนเนื้อที่แต่ละระดับความเหมาะสม (ตารางกิโลเมตร)
อาเภอ
น้ อย
ปานกลาง
มาก
ไม่เหมาะสม
พิชัย
10.59
194.68
459.12
31.92
ตรอน
13.15
133.25
384.99
251.36
นา้ ปาด
1.65
125.37
159.41
1163.15
เมือง
13.55
147.64
330.57
317.78
ท่าปลา
9.69
150.93
100.90
1503.56
ฟากท่า
0.17
45.24
44.36
555.09
บ้ านโคก
1.61
82.12
104.44
792.24
ทองแสนขัน
0.8
100.1
239.66
394.22
51.21
979.33
1823.45
5,009.32
รวม
(0.65%)
(12.45%)
(23.19%)
(63.70%)

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์พ้ ืนที่ท่เี หมาะสมในการฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้
การพิจารณาปั จจัยทางด้ านกายภาพต่างๆ ที่สาคัญ และ
มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพื้นที่ท้งั หมด 11 ปั จจัย โดย
เรียงปั จจัยตามลาดับความสาคัญที่ต้องพิจารณาในการ
คัดเลือกพื้ นที่จากมากไปน้ อย ได้ แก่ แหล่ งน้าผิวดิน/
เส้ นทางนา้ (ร้ อยละ 20) ประปา (ร้ อยละ 20) ระดับ
นา้ ใต้ ดนิ (ร้ อยละ 15) ชั้นคุณภาพลุ่มนา้ (ร้ อยละ 10)
โบราณสถาน (ร้ อยละ 10) เส้ นทางคมนาคมสายหลัก
(ร้ อยละ 5) ลักษณะทางธรณีวิทยา (ร้ อยละ 5) ความ
ลาดชัน (ร้ อยละ 5) การใช้ ประโยชน์ ท่ดี ิน (ร้ อยละ 5)
เนื้อดิน (ร้ อยละ 3) และพื้นที่เสี่ยงภัยนา้ ท่วม (ร้ อยละ
2) เมื่อวิเคราะห์พ้ ืนที่สามารถแบ่งระดับความเหมาะสม
ของพื้นที่ได้ 3 ระดับ ได้ แก่ พื้นที่ท่เี หมาะสมมาก พื้นที่
ที่เ หมาะสมปานกลาง และพื้ นที่ท่ีเ หมาะสมน้ อ ย โดย
พื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุข าภิ บ าลมากที่สุด มีเ นื้ อที่ร วมกัน ทั้ง สิ้น 1,823.45
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,139,656.25 ไร่ ซึ่งพื้ นที่ส่วน
ให ญ่ กระ จ ายตั ว อยู่ ทาง ตอน ใต้ ของจั ง หวั ด ซึ่ ง
ประกอบด้ วยอาเภอตรอน อาเภอพิชัย อาเภอทองแสน
ขัน และอาเภอลับแล ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่ าวเป็ น
พื้ นที่ราบไกลจากพื้ นที่เมือ งและเขตชุ มชนรวมถึงห่ า ง
จากโบราณสถานมากกว่า 1 กิโลเมตร ห่ างจากแหล่งนา้
ผิวดินหรือเส้ นทางนา้ สายหลักมากกว่า 300 เมตรขึ้นไป
และไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดนา้ ท่วมขัง 8-10 ครั้ง
ในรอบ 10 ปี รวมทั้ง ลักษณะเนื้อดินส่วนใหญ่ เป็ นดิน

เหนียว ซึ่งมีคุณสมบัติการระบายน้าต่า ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ข องกรมควบคุ ม มลพิ ษ และยั ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Vichiansinpa, Wongram, and Wontong
( 2015) ที่ ศึ ก ษาเรื่ องการใช้ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาหาพื้นที่ท่เี หมาะสมต่อการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในอาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
Worrakan (2011) ที่ศึกษาเรื่องการเลือกพื้นที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งพบว่าพื้นที่
ที่เหมาะสมสาหรับเป็ นพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจะเป็ น
พื้นที่ท่ตี ้ังอยู่ห่างไกลจากแหล่ งชุมชน แหล่ งนา้ และไม่
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดนา้ ท่วมเช่ นเดียวกัน สาหรับ
พื้นที่ท่มี ีความเหมาะสมปานกลาง ส่วนใหญ่ จะกระจาย
ตัวอยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตอนเหนือจังหวัด
มี เ นื้ อที่ ป ระมาณ 979.33 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
612,081.25 ไร่ และพื้นที่ท่มี รี ะดับความเหมาะสมน้ อย
จะกระจายตัวอยู่ทางด้ านตอนกลางค่อนไปทางตอนบน
ของจังหวัด ซึ่ง ตั้งอยู่ ในบริเวณภูมิประเทศที่มีลัก ษณะ
เป็ นภู เ ขาที่มี ค วามลาดชั น สู ง มี พ้ ื นที่ 51.21 ตาราง
กิโ ลเมตร หรื อ 32,006.25 ไร่ พื้ นที่ ท่ี ไ ม่ เ หมาะสม
สาหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลจะ
อยู่ ในพื้ นที่บริเวณใกล้ แหล่ งนา้ และเป็ นศูนย์กลางของ
อาเภอ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Nas et al (2010) ได้
คัดเลือกพื้ นที่สาหรับฝังกลบขยะมูลฝอยชุ มชนที่เมือง
คอนย่ า ประเทศตุรกีโดยประยุ กต์ใช้ ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) ผลการ ศึกษาพบว่า พื้นที่ท่เี หมาะสม
ต้ องห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่แหล่งโบราณสถาน
โดยมีพ้ ื นที่ท่ีเหมาะสมมากที่สุด ร้ อ ยละ 6.8 พื้ นที่ท่ีมี
ความเหมาะสมมากร้ อยละ 15.7 พื้ นที่ ท่ี มี ค วาม
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เหมาะสมปานกลางร้ อยละ 10.4 พื้ นที่ ท่ี มี ค วาม
เหมาะสมระดับพอใช้ ร้อยละ 25.8 และพื้นที่ท่ไี ม่มคี วาม
เหมาะสมร้ อยละ 41.3 ทั้ ง นี้ ทางหน่ ว ยงานองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นและหน่ วยงานต่ างๆ ที่เกี่ย วข้ อ ง
สามารถนาข้ อมูลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ท่ไี ด้ น้ ไี ปใช้ ในการ
ตัดสินใจวางแผนเลือกพื้ นที่ท่ีเหมาะสมสาหรับการฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลหรือจัดทาระบบ
กาจัดขยะมูลฝอยในแต่ละอาเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้
แต่อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ท่เี หมาะสม
ยั ง คงต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย อื่น ๆ ร่ ว มด้ ว ย เช่ น ปั จ จั ย
ทางด้ านเศรษฐกิจ เช่ น ราคาที่ดิน และปั จจัยทางด้ าน
สังคม เช่น การยอมรับหรือความเห็นชอบของประชาชน
ในเขตพื้นที่ดงั กล่าว โดยมักดาเนินการด้ วยการทาประชา
พิจารณ์ก่อนมีการเริ่มจัดทาโครงการ ซึ่งกระบวนการนี้
ถื อ ได้ ว่ า เป็ นหั ว ใจส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ ค วรต้ อง
ดาเนินการ เพราะถึงแม้ ว่าการคัดเลือกพื้นที่จะมีความ
เหมาะสมทุกประการและมีงบประมาณในการดาเนินการ
อย่ างเพี ยงพอ แต่หากประชาชนไม่เห็นชอบให้ ดาเนิน
ก่อสร้ างพื้นที่ฝังกลบขยะแล้ วก็ไม่สามารถจะดาเนินการ
ต่ อไปได้ (Kerdput, 1999; Vichiansinpa et al.,
2015; Gungong, 2014; Toraksa, 1994)
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สรุปผลการศึกษา
การประเมินพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับสถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้ วยวิธกี าร WeightRating จากการพิจารณาปั จจัยสาคัญทั้งหมด 11 ปั จจัย
จะเห็นได้ ว่าพื้นที่ท่คี วามเหมาะสมมากที่สุดสาหรับเป็ น
พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีพ้ ืนที่
1,823.45 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ 1,139,656.25 ไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 23.19 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ซึ่งในแต่
ละอาเภอก็จะมีพ้ ืนที่ท่เี หมาะสมสาหรับเป็ นพื้นที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลมากน้ อยแตกต่างกัน
ออกไป โดยพื้ นที่ส่ ว นใหญ่ ต้ัง อยู่ ท างด้ านตอนใต้ ข อง
จังหวัด ได้ แก่ พื้นที่ตาบลวังแดง อาเภอตรอน มีเนื้อที่
95.57 ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ อยู่ในพื้นที่ตาบล
นายาง อาเภอพิชัย มีเนื้อที่ 83.72 ตารางกิโลเมตร ส่วน
ในอาเภอทองแสนขัน มีพ้ ื นที่เหมาะสมมากอยู่ในพื้นที่
ตาบลบ่ อทอง มีเนื้อที่ 69.13 ตารางกิโลเมตร และ
อาเภอลับแลมีพ้ ื นที่เหมาะสมมากอยู่ ในพื้ นที่ตาบลไผ่
ล้ อม มีเนื้อที่ 61.13 ตารางกิโลเมตร
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับใช้ เป็ นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์
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