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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับ ประเมินพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมในการฝังกลมขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
ในพื้นที่อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยเทคนิคการซ้อนทับ
ข้อมูล ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ 10 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะทางธรณีวิทยา ดิน น้าใต้ดิน
ความลาดชัน พื้นที่ลุ่มน้า รอยเลื่อน แหล่งน้า ถนน สถานที่สาคัญ และชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พื้นที่ศึกษาอาเภอ
เถิน จังหวัดลาปาง มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งสิ้น 8.67 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่ตาบลเวียงมอก ซึ่งมีขนาด 2.14 ตารางกิโลเมตร
คาสาคัญ : การฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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Abstract
This research was using Geographic Information System to
assessment a suitable sanitary landfill area in Thoen District, Lampang
Province. Spatial data and overlay analysis were performed under 10 impact
factors including geological characteristics, soil, groundwater, slope,
watershed area, fault, water body, road, landmark and community. The
results show that suitable areas for sanitary landfill development in study
area are 8.67 square kilometers. The largest size of the most suitable area
locates in Viang Mok. This covers an area 2.14 square kilometers.
Keywords : Sanitary landfill, Geographic Information System
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บทนา
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาขยะและการจั ด การขยะมู ล ฝอยเป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข องประเทศ
กิจ กรรมทุก อย่ างที่เกิดจากมนุ ษย์ ก่อให้ เกิดขยะเนื่องจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากรและการขยายตัวเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาให้ปัจจุบันมีแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของขยะเป็นจานวนมาก ทาให้การกาจัดขยะที่ถูกวิธีทาได้ยากยิ่งขึ้น โดยใน
หลายพื้ น ที่ ไ ด้ เ ลื อ กวิ ธี ก ารก าจั ด ขยะแบบง่ า ย เพราะสามารถก าจั ด ได้ ร วดเร็ ว และ
ใช้งบประมาณน้อย เช่น การเผา การกองไว้ในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและ
ไม่ ส ามารถก าจั ด ขยะในพื้ น ที่ ไ ด้ ทั้ ง หมด รวมถึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อมทั้ ง
มลพิษทางดิน อากาศ แหล่งน้าผิวดินรวมถึงแหล่งน้าใต้ดิน (เพ็ชรสวันดิ์, 2553)
การฝังกลบขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล เป็นวิธีการกาจัดขยะที่ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้หลายทาง โดยในการสร้างหลุมฝังกลบขยะจะมีข้อกาหนดและเกณฑ์หลาย
ประการ ซึ่งสามารถช่วยลดมลพิษทางดิน น้า อากาศ กลิ่น และแมลงที่เป็นพาหะนาโรคได้
ส่งผลให้สุ ขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณนั้นดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถกาจัดขยะได้ใน
ปริมาณมาก ส่งผลให้ลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะช่วยลดปัญหาการกาจัดขยะในท้องถิ่น
พื้น ที่อ าเภอเถิน จั งหวัด ล าปาง ซึ่ งมี พื้ นที่ ทั้ง หมด 1,777.17 ตารางกิโ ลเมตร จ านวน
ประชากร 65,328 คน โดยมี ป ริ ม าณเฉลี่ ย 64 ตั น /วั น โดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 10.2 (สุเพชร, 2552) มาประยุกต์ในในการคัดเลือกพื้นที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากสามารถระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพได้อย่าง
แม่นยา สะดวกรวดเร็ว (Bonham-Carter, 1996) รวมถึงปัจจุบันพื้นที่อาเภอเถิน ยังไม่มี
สถานที่ที่เป็นแหล่งฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อ
หาพื้น ที่ที่มีศักยภาพที่จ ะเป็ น แหล่ งฝั งกลบขยะมูล ฝอยอย่างถูกหลั กสุ ขาภิบาล เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ สามารถนาไปใช้ ศึกษาเพิ่มพัฒนาการดาเนินการ
กาจัดขยะในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะ
ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการสร้ า งแหล่ ง ฝั ง กลบขยะที่ ถู ก หลั ก
สุขาภิบาล ในพื้นที่อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
2. เพื่อประเมินหาขนาดพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ในระยะเวลา
20 ปี
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กาหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
การกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการฝังกลบขยะ
มูล ฝอยอย่ างถู กหลั กสุ ข าภิบ าล จะอาศัย หลั กเกณฑ์ การพิจารณาด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของ
กรมควบคุมมลพิษ (2549) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. สภาพภูมิประเทศ มีความลาดชันไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์
2. ลักษณะดินมีความเหมาะสมด้านฐานราก และมีอัตราการซึมผ่านของ
น้าต่า
3. ไม่มีแหล่งแร่ใต้ดิน และอยู่ห่างจากรอยแยกมากกว่า 100 เมตร
4. อยู่เหนือระดับน้าใต้ดินอย่างน้อย 1.5 เมตร
5. ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้าท่วมถึง
6. ขนาดพื้นที่สามารถรองรับปริมาณของเสียได้อย่างน้อย 20 ปี
7. อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนมากกว่า 3 กิโลเมตร
8. อยู่ ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองขุด อย่างน้อย 300 เมตร
และไม่อยู่บริเวณด้านเหนือของน้า
9. อยู่ห่างจากบ่อน้าใต้ดินหรือระบบผลิตน้าประปาของชุมชนอย่างน้อย
700 เมตร
10. อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และปูชนียสถาน
อย่างน้อย 1 กิโลเมตร
11. ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 และ 2
2. การรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งที่มาต่างๆ และจัดเตรียมชั้นข้อมูล ให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน เพื่อเตรียมการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพบวก และพื้นที่ศักยภาพลบ โดย
ข้อมูลนาเข้าข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 10.2) ดังตารางที่ 1
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงชั้นข้ อมูล ชนิดข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพของพืน้ ที่
ชั้นข้อมูล
(Layers)
ชุดหิน
ชุดดิน

ชนิดข้อมูล
(Feature type)
Polygon
Polygon

แหล่งที่มา
(Source)
กรมทรัพยากรธรณี
กรมพัฒนาที่ดิน
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ชั้นข้อมูล
(Layers)
บ่อบาดาล
ความลาดชัน
พื้นที่ลุ่มน้า
ชั้นข้อมูล
(Layers)
รอยเลื่อน
แหล่งน้า
ถนน
สถานที่สาคัญ
ชุมชน

ชนิดข้อมูล
(Feature type)
Point
Line
Polygon
ชนิดข้อมูล
(Feature type)
Line
Polygon
Line
Point
Point

แหล่งที่มา
(Source)
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมแผนที่ทหาร
กรมทรัพยากรธรณี
แหล่งที่มา
(Source)
กรมทรัพยากรธรณี
กรมแผนที่ทหาร
กรมแผนที่ทหาร
กรมแผนที่ทหาร
กรมแผนที่ทหาร

3. วิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพบวก
3.1 วิเคราะห์ลักษณะของหินแต่ละประเภท โดยลักษณะหินที่มีคุณสมบัติเป็น
ศักยภาพบวก ต้องเป็นหินที่มีความแข็ง มีรูพรุนในหินน้อย เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้า
ในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ หินแกรนิต หินไรโอไลต์ หินฟิลไลต์ หินแอนดีไซต์ โดยในพื้นที่ศึกษาได้
ข้อมูลหินที่มีศักยภาพบวก 519.09 ตารางกิโลเมตร
3.2 วิเคราะห์ลักษณะของดินแต่ละประเภท โดยลักษณะดินที่มีคุณสมบัติเป็น
ศักยภาพบวก ต้องเป็นดินเนื้อละเอียด มีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่า มีความพรุน
ต่า และเป็นดินที่อยู่ลึก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้าชะขยะลงสู่ดิน โดยในพื้นที่ศึกษาได้
ข้อมูลดินที่มีศักยภาพบวก 1,312.49 ตารางกิโลเมตร
3.3 วิ เคราะห์ ค วามลึ ก ของน้าใต้ ดิ น โดยใช้ ข้ อมู ล ระดับ น้าของบ่อ บาดาล
แล้วทาการสร้างข้อมูลจากจุดความลึกของน้าบาดาล ออกมาเป็นข้อมูลพื้นที่ โดยกาหนดให้
พื้นที่มีความลึกของน้าใต้ดินตั้งแต่ 10 เมตร ลงไป เป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพบวก ได้ข้อมูล
ระดับความลึกของน้าใต้ดินที่มีศักยภาพบวก 410.77 ตารางกิโลเมตร
3.4 วิเคราะห์ ความลาดชัน โดยใช้ข้อมูลเส้ นชั้นความสู ง โดยวิเคราะห์ค่า
ความลาดชันให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ร้อยละ และทาการจาแนกชั้นข้อมูล ข้อมูลความ
ลาดชันที่มีศักยภาพบวกต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 15 % ในพื้นที่ศึกษาได้ข้อมูลความ
ลาดชันที่มีศักยภาพบวก 1,507.76 ตารางกิโลเมตร
3.5 การวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพบวก โดยทาการรวมข้อมูลพื้นที่ศักยภาพบวก
ทั้ง 4 ชั้น ข้อมูล เพื่อให้ ได้ข้ อมูล ที่เป็น พื้นที่ซ้อนทับทั้ง 4 ชั้นข้อมูลเท่านั้น โดยใช้คาสั่ ง
Intersect ผลการวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพบวกในพื้นที่ศึกษาพบว่ามีพื้นที่รวม 93.06 ตาราง
กิโลเมตร (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศักยภาพบวก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
4. วิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพลบ
4.1 วิเ คราะห์ พื้น ที่ลุ่ ม น้ า โดยท าการรวมกลุ่ มพื้น ที่ลุ่ มน้าเข้ าด้ ว ยกั น โดย
กาหนดให้พื้นที่ลุ่มน้าที่เป็นศักยภาพลบ ไม่สามารถสร้างเป็นแหล่งฝังกลบขยะได้ คือ พื้นที่
ลุ่มน้าชั้น 1A, 1B และ 2 ในพื้นที่ศึกษาได้ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้าที่มีศักยภาพลบ 910.29 ตาราง
กิโลเมตร
4.2 วิเคราะห์พื้นที่รอยเลื่อน ทาการวิเคราะห์โดยการสร้างแนวพื้นที่กันชน
(buffer) ในรัศมี 100 เมตร จากตาแหน่งที่ตั้งรอยเลื่อน ในพื้นที่ศึกษาได้ข้อมูลพื้นที่รอย
เลื่อนที่มีศักยภาพลบ 66.94 ตารางกิโลเมตร
4.3 วิเคราะห์พื้นที่แหล่งน้า (water body) ทาการวิเคราะห์โดยการสร้างแนว
พื้นที่กันชน ในรัศมี 300 เมตร จากตาแหน่งที่ตั้งแหล่งน้า ในพื้นที่ศึกษาได้ข้อมูลพื้นที่แหล่ง
น้าที่มีศักยภาพลบ 75.66 ตารางกิโลเมตร
4.4 วิเคราะห์พื้นที่ถนน ทาการวิเคราะห์โดยการสร้างแนวพื้นที่กันชนให้กับ
ถนนทุกเส้ น ในพื้น ที่ ศึกษา ในรั ศมี 100 เมตร โดยในพื้ นที่ศึกษาได้ข้อมูล พื้ นที่ถนนที่ มี
ศักยภาพลบ 124.88 ตารางกิโลเมตร
4.5 วิเคราะห์พื้นที่ตาแหน่งที่ตั้งสถานที่สาคัญในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โรงเรียน
โรงพยาบาล ศาสนสถาน โบราณสถาน ฯลฯ โดยการสร้างแนวพื้นที่กันชนในรัศมี 1,000
เมตร โดยในพื้นที่ศึกษาได้ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งสถานที่สาคัญที่มีศักยภาพลบ 226.12 ตาราง
กิโลเมตร
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4.6 วิเคราะห์พื้นที่ตาแหน่งที่ตั้งชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยการสร้างแนวพื้นที่
กันชนในรัศมี 3,000 เมตร โดยในพื้นที่ศึกษาได้ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งชุมชนที่มีศักยภาพลบ
815.67 ตารางกิโลเมตร
4.7 การวิเคราะห์ พื้นที่ศักยภาพลบ โดยการรวมข้อมูล ทั้ง 6 ชั้นข้อมูลเข้า
ด้วยกัน โดยการวิเคราะห์คาสั่ง Union ผลการวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพลบในพื้นที่ศึกษา
พบว่ามีพื้นทีร่ วม 1,544.16 ตารางเมตร (ภาพที่ 2)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ ห าพื้ น ที่ที่มีศักยภาพในการฝั งกลบขยะมู ล ฝอยอย่างถูกหลั ก
สุขาภิบาล ดาเนินการโดยการวิเคราะห์ การซ้อนทับพื้นที่ศักยภาพบวกและพื้นที่ศักยภาพ
ลบเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 2 พื้นที่ศักยภาพลบ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
การวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลโดย
การซ้ อนทั บ พื้น ที่ศักยภาพบวกและพื้ น ที่ศั กยภาพลบ พบว่า ในพื้ นที่ศึก ษาอ าเภอเถิ น
จั งหวัด ล าปาง มีพื้ น ที่ที่มีศั กยภาพในการสร้ างหลุ ม ฝั งกลบขยะ 9.17 ตารางกิโ ลเมตร
ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 16 แห่ง

32 วารสารวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561
การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการฝังกลบขยะในระยะเวลา 20 ปี คานวณ
ได้จากสมการ
A = 0.23(P/C) x (G/D) x Y x (1+(X/100))
เมื่อ
A
= พื้นที่ที่ต้องการทาการฝังกลบ (ไร่)
P
= จานวนประชากร (คน)
G
= อัตราการเกิดมูลฝอย (กิโลกรัม/คน/วัน)
C
= การบดอัดมูลฝอย (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
D
= ความลึกของการฝังกลบ (เมตร)
0.23
= ค่าการเปลี่ยนแปลง (Conversion Factor)
Y
= เวลาที่เผื่อไว้ในอนาคต (ปี)
X
= อัตราการเพิ่มของมูลฝอยจนถึงปีที่ Y (%)
แทนค่าในสมการ A = 0.23 (65,328/620) x (0.98/7.20) x 20 x (1+(5/100))
A = 71.25 ไร่
ในการคานวณพื้นที่ ที่มีจานวนประชากร 50,000 ถึง 10,000 คน จะต้องใช้พื้นที่
ฝังกลบขยะมูลฝอย 100 ไร่ โดยพื้นที่ 100 ไร่ = 0.16 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงคัดเลือกพื้นที่ที่มีขนาดตั้งแต่ 0.16 ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป จากการคัดเลือกพื้นที่ พบว่าที่
มีศักยภาพในการฝังกลมขยะมูลฝอยมีจานวน 7 แห่ง มีขนาด 2.14, 2.00, 1.86, 1.17,
0.51, 0.34, และ 0.29 แห่งตามลาดับ และมีพื้นที่รวมทั้งหมด 8.67 ตารางกิโลเมตร
(ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 พื้นที่ที่มีขนาดและความเหมาะสมในการสร้างหลุมฝังกลบขยะ
ในระยะเวลา 20 ปี พื้นที่อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
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สรุปผลการวิจัย
การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พบว่า
พื้นที่ศึกษาอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ในระยะเวลา 20 ปี มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งสิ้น
รวม 8.67 ตารางกิโลเมตร จานวน 7 แห่ง โดยพื้นที่ที่ 1, 2 และ 7 ตั้งอยู่ในตาบลแม่ปะ มี
ขนาด 2.14, 2.00 และ 0.29 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ พื้นที่ที่ 3 ตั้งอยู่ในตาบลเถินบุรี
และตาบลเวียงมอก มีขนาด 1.86 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ 4, 5 และ 6 ตั้งอยู่ในตาบล
เวียงมอก มีขนาด 1.17, 0.51 และ 0.34 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ โดยพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมและมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่ตาบลเวียงมอก ซึ่งมีขนาด 2.14 ตารางกิโลเมตร
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