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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพ่ือประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีการถ่วงน ้าหนักและเทคนิคการซ้อนทับข้อมูลจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 11 ปัจจัย ได้แก่ ช้ันคุณภาพลุ่มน า้ โบราณสถาน ประปา แหล่งน า้ผวิดิน/เส้นทางน า้ เส้นทางคมนาคม ระดับน า้ใต้ดิน สภาพ
ทางธรณี ความลาดชัน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะเน้ือดิน และพ้ืนที่เสี่ยงภัยน า้ท่วม ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีค่าถ่วงน า้หนักมาก
ที่สดุ คือ ปัจจัยด้านแหล่งน า้ผวิดิน/เส้นทางน า้และปัจจัยด้านประปา มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกพ้ืนที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย
มากที่สดุ ซ่ึงมีค่าถ่วงน า้หนักร้อยละ 20 เท่ากัน ส่วนปัจจัยด้านพ้ืนที่เสี่ยงภัยน า้ท่วมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สดุ ซ่ึงมีค่าถ่วงน า้หนัก
น้อยที่สดุร้อยละ 2 โดยพบว่าพ้ืนที่ที่เหมาะสมมากที่มีพ้ืนที่มากสดุส าหรับเป็นพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภิบาลในจังหวัด
อุตรดิตถ์อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน มีเน้ือที่ 95.57 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อยู่ในพ้ืนที่ต าบลนายาง อ าเภอพิชัย มี
เน้ือที่ 83.72 ตารางกิโลเมตร และต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขัน มีพ้ืนที่เหมาะสมมากอยู่ในพ้ืนที่ มีเน้ือที่ 69.13 ตารางกิโลเมตร 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคญั: สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภบิาล พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอย ระบบสารสนเทศ
 ภมูิศาสตร์  
 

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 
 

บทน า 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอกีหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ

ในเร่ืองของการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสขุาภิบาล 
ทั้งนี้  ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยมักจะเกิดขึ้ นในเขต
ชุมชนใหญ่ๆ ที่ทางเทศบาลหรือ อบต. ขนาดใหญ่มีการ
เกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนไปก าจัดในพ้ืนที่ที่
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จัดเตรียมไว้ด้วยวิธเีทกองกลางแจ้ง (open dump) หรือ
ฝังกลบ (landfill) โดยมีการล้อมร้ัวพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือ
เป็นการป้องกนัปัญหาขยะปลิวหรือทะลักออกนอกพ้ืนที่
ก  าจัดขยะ แต่อย่างไรกต็าม วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย
ดังกล่าวยังสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนได้เนื่องจากพ้ืนที่ก  าจัดขยะอยู่ไม่ไกลจากแหล่ง
ชุมชนมากนัก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการร้องเรียน
ถึงผลกระทบของพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งใน
จังหวัดอตุรดติถ ์เช่น พ้ืนที่ก  าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ ที่เป็นพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูล
ฝอยแบบเปิดมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้าน
โป่งคา หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่ง
ชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการร้องเรียนถึงสภาพ
ของพ้ืนที่ก  าจัดว่ามีขยะมูลฝอยจ านวนมากล้นออกมา มี
ปัญหากลิ่นเน่าเหมน็จากกองขยะมูลฝอยและน า้เน่าใน
พ้ืนที่ก  าจัดขยะมูลฝอยกระจายคละคลุ้งในรัศมหีลายร้อย
เมตร และน า้ชะขยะไหลลงสู่แหล่งน า้และนาของชาวบ้าน
จน เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย  (Matichononline, 2014) 
นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพ้ืนที่ อบต.
ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ให้มีการปิดบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ที่เป็นพ้ืนที่รองรับ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อบต.ในเมือง 
และ อบต.บ้านหม้อ โดยมีขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัด 
ใน พ้ืนที่ นี้ ป ระมาณ  4.65 ตั น ต่ อวั น  (Sangyoka, 
Sungsumboon, Wachirawongsakorn, Srithawirat, & 
Chimjan, 2011) ซึ่งชาวบ้านต้องประสบกบัปัญหาเรื่อง
กล่ินเหม็น ปัญหาน ้าชะขยะไหลลงสู่ พ้ืนที่ท  านาของ
เกษตรกร รวมถึงปัญหาแมลงวันรบกวนอย่างมาก ซึ่ง
ชาวบ้านบางรายในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องกางมุ้งทานข้าว
เนื่องจากมแีมลงวันจ านวนมาก เป็นต้น จากปัญหาต่างๆ 
ข้างต้น จะเหน็ได้ว่าสาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ การก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล และการคัดเลือกสถานที่ฝังกลบโดยไม่
ค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม (Pollution Control 
Department, 2009) อย่างไรกต็ามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประสบปัญหาดงักล่าวกไ็ด้พยายามแก้ไขปัญหา
ด้วยการหาวิธีก าจัดขยะมูลฝอยแบบอื่น และมีการ
จัดเตรียมหาที่ดินในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาลแห่งใหม่เพ่ือให้เพียงพอต่อการ

รองรับขยะมูลฝอยที่มีเพ่ิมมากขึ้ นทุกวัน แต่การจัดหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูลฝอยนั้นท าได้
ค่อนข้างยากเนื่ องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์กข็าด
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จึงท าให้การคัดเลือกพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูล
ฝอยที่ผ่านมาไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเกิดปัญหา
ร้องเรียนจากชุมชนตามมาอย่างต่อเนื่อง 

ระบบสารสนเทศได้ถูกน ามาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานตามภารกิจหลายด้านในการ
แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย (Sadek et al., 2001; 
Gorsevski et al., 2012) เช่น การบันทกึข้อมูลปริมาณ
และการก าจัดขยะมูลฝอย การจัดท ารายงาน รวมถึงการ
พยากรณ์ และปัจจุบันได้มีการน าระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือการคัดเลือกพ้ืนที่ส  าหรับ
การจัดการขยะมูลฝอย (Wijakprasert,  Apichai and 
khaimook, Kanit, 2011) โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ถือได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยให้การจัดการข้อมูล
เชิงพ้ืนที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้ นซึ่ งมีการ
อ้างองิด้วยระบบพิกดับนพ้ืนโลกท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันสมัย ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถ
น ามาใช้วิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็นพ้ืนที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลได้ โดยพัฒนา
จากปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ
กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department, 
2009) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยหลากหลาย 
เช่น Bennui and Chantanariks (2011) ได้ท าการ
คัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลบ้านพรุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภมูศิาสตร์ เพ่ือการวางแผนจัดเกบ็และขนส่งขยะมูลฝอย 
โดยใ ช้ ปัจจั ยที่ ค านึ งถึ งผลกระทบต่อ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ  ได้แก่ 
ที่ตั้งหมู่บ้าน แหล่งน า้ผิวดิน ชั้นน า้ใต้ดิน การระบายน า้
ของดิน เป็นต้น รวมถึง Wijakprasert,  Apichai and 
khaimook, Kanit (2011) ได้น าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่
ส  าหรับจัดการขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมของ อบต.บ้านเกาะ อบต.มะเกลือเก่า 
และอบต.สุรนารี ซึ่ งผลจากการศึกษา พบว่าระบบมี
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ต าบลท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ ที่เป็นพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูล
ฝอยแบบเปิดมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้าน
โป่งคา หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่ง
ชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการร้องเรียนถึงสภาพ
ของพ้ืนที่ก  าจัดว่ามีขยะมูลฝอยจ านวนมากล้นออกมา มี
ปัญหากลิ่นเน่าเหมน็จากกองขยะมูลฝอยและน า้เน่าใน
พ้ืนที่ก  าจัดขยะมูลฝอยกระจายคละคลุ้งในรัศมหีลายร้อย
เมตร และน า้ชะขยะไหลลงสู่แหล่งน า้และนาของชาวบ้าน
จน เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย  (Matichononline, 2014) 
นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพ้ืนที่ อบต.
ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ให้มีการปิดบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ที่เป็นพ้ืนที่รองรับ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อบต.ในเมือง 
และ อบต.บ้านหม้อ โดยมีขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัด 
ใน พ้ืนที่ นี้ ป ระมาณ  4.65 ตั น ต่ อวั น  (Sangyoka, 
Sungsumboon, Wachirawongsakorn, Srithawirat, & 
Chimjan, 2011) ซึ่งชาวบ้านต้องประสบกบัปัญหาเรื่อง
กล่ินเหม็น ปัญหาน ้าชะขยะไหลลงสู่ พ้ืนที่ท  านาของ
เกษตรกร รวมถึงปัญหาแมลงวันรบกวนอย่างมาก ซึ่ง
ชาวบ้านบางรายในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องกางมุ้งทานข้าว
เนื่องจากมแีมลงวันจ านวนมาก เป็นต้น จากปัญหาต่างๆ 
ข้างต้น จะเหน็ได้ว่าสาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ การก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล และการคัดเลือกสถานที่ฝังกลบโดยไม่
ค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม (Pollution Control 
Department, 2009) อย่างไรกต็ามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประสบปัญหาดงักล่าวกไ็ด้พยายามแก้ไขปัญหา
ด้วยการหาวิธีก าจัดขยะมูลฝอยแบบอื่น และมีการ
จัดเตรียมหาที่ดินในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาลแห่งใหม่เพ่ือให้เพียงพอต่อการ

รองรับขยะมูลฝอยที่มีเพ่ิมมากขึ้ นทุกวัน แต่การจัดหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูลฝอยนั้นท าได้
ค่อนข้างยากเนื่ องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์กข็าด
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จึงท าให้การคัดเลือกพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูล
ฝอยที่ผ่านมาไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเกิดปัญหา
ร้องเรียนจากชุมชนตามมาอย่างต่อเนื่อง 

ระบบสารสนเทศได้ถูกน ามาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานตามภารกิจหลายด้านในการ
แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย (Sadek et al., 2001; 
Gorsevski et al., 2012) เช่น การบันทกึข้อมูลปริมาณ
และการก าจัดขยะมูลฝอย การจัดท ารายงาน รวมถึงการ
พยากรณ์ และปัจจุบันได้มีการน าระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือการคัดเลือกพ้ืนที่ส  าหรับ
การจัดการขยะมูลฝอย (Wijakprasert,  Apichai and 
khaimook, Kanit, 2011) โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ถือได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยให้การจัดการข้อมูล
เชิงพ้ืนที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้ นซึ่ งมีการ
อ้างองิด้วยระบบพิกดับนพ้ืนโลกท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันสมัย ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถ
น ามาใช้วิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็นพ้ืนที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลได้ โดยพัฒนา
จากปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ
กรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department, 
2009) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยหลากหลาย 
เช่น Bennui and Chantanariks (2011) ได้ท าการ
คัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลบ้านพรุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภมูศิาสตร์ เพ่ือการวางแผนจัดเกบ็และขนส่งขยะมูลฝอย 
โดยใ ช้ ปัจจั ยที่ ค านึ งถึ งผลกระทบต่อ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ  ได้แก่ 
ที่ตั้งหมู่บ้าน แหล่งน า้ผิวดิน ชั้นน า้ใต้ดิน การระบายน า้
ของดิน เป็นต้น รวมถึง Wijakprasert,  Apichai and 
khaimook, Kanit (2011) ได้น าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่
ส  าหรับจัดการขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมของ อบต.บ้านเกาะ อบต.มะเกลือเก่า 
และอบต.สุรนารี ซึ่ งผลจากการศึกษา พบว่าระบบมี

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             
เป็นต้น  

ดังนั้นเพ่ือลดปัญหาการจัดหาและคัดเลือกพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลหรือพ้ืนที่จัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยใน
อนาคตให้กบัจังหวัดอตุรดติถ ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก
ของปัญหาการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ผู้วิจัยจึงได้ท า
การวิเคราะห์และประเมินพ้ืนที่ที่ เหมาะสมด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะ
แสดงในรูปของแผนที่แสดงความเหมาะสมซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนเกี่ยวกับการจัดเตรียมหาพ้ืนที่ที่ เหมาะสม
ส าหรับสถานที่ฝงักลบขยะมูลฝอยและจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชนและพ้ืนที่ข้างเคยีงต่อไป 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการด าเนินการศึกษา 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดส่วนบุคคล (Personal 
Computer) ส าหรับการสร้างชั้นข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น 
Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ, หน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ขนาด 2 GB, จานบันทกึข้อมูล (Hard Disk) 
ขนาด 1 TB และการ์ดจอ (VGA Card) รุ่น Navidia 
GeForce 320M ขนาด 256 MB 

2. เครื่ องมือส ารวจหาต าแหน่งบนพ้ืนโลกด้วย
ดาวเทยีม (GPS) ย่ีห้อ GARMIN รุ่น GPS 

3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ Arc/GIS 
version 10.2 และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel  
พื้ นท่ีท่ีศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาวิจัย คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอน า้
ปาด อ าเภอบ้านโคก อ าเภอพิชัย อ าเภอลับแล อ าเภอ
ท่าปลา อ าเภอทองแสนขนั อ าเภอตรอน และอ าเภอฟาก
ท่า ซ่ึงมีเนื้ อที่ประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 4,899,120 ไร่ (Department of Natural 
Resource, Ministry of Natural Resource and 
Environment, 2008)  

การวิเคราะห์พื้ นท่ีเหมาะสมส าหรบัสถานท่ีฝังกลบ
ขยะมูลฝอย 

การวิเคราะห์พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับสถานที่ฝ ัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในพ้ืนที่จังหวัด
อ ุตรด ิตถ ์ด้วยระบบสารสนเทศภ ูม ิศาสตร์ (GIS) 
สามารถแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ การก าหนดปัจจัยเพ่ือจ าแนกระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ฝ ังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
ส ุขาภิบาลและการวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูล ซึ่ งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

1. การก าหนดปัจจ ัยเพื ่อจ าแนกระดบัความ
เหมาะสมของพื้ นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลกั
สุขาภิบาล 

ขั้ นตอนนี้ เ ป็ นการจ าแนกระดับชั้ นคว าม
เหมาะสมของพ้ืนที่โดยสมัพันธก์บัปัจจัยที่ส  าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการตั้งพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล  โดยเริ่มจากการก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงท าการสร้างชุดฐานข้อมูลของตัวแปรใน
รูปแบบของช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่ ง
ปัจจัยเหล่านี้ จะถูกน ามาใช้ในการจ าแนกระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ส  าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดงันี้  

1.1 การก าหนดปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์
เลือกพื้ นท่ีท่ีเหมาะสม 

 การก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เลือก
พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักส ุขาภิบาลจะอาศัยหลักเกณฑ์พิจารณาด้าน
สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษตามประกาศในราช
กจิจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 610 ณ วันที่ 24 
เมษายน 2552 (Pollution Control Department, 
2009) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ทั้งหมด 11 
ปัจจัย ดงัต่อไปนี้  

1. ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน า้ชั้น 
1A, 1B และ 2 เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร 

2. ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถานไม่
น้อยกว่า 1 กโิลเมตร  

3. ตั้งอยู่ห่างจากน ้าประปาของชุมชนไม่
น้อยกว่า 700 เมตร  
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4. ไม่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งน า้ผิวดินและพ้ืนที่
ชุมน า้และห่างออกไป 300 เมตร 

5. ไม่อยู่ในแนวเขตถนนและตั้งอยู่ห่าง
จากถนนสายหลักมากกว่า 300 เมตร  

6. สภาพทางด้านอุทกธรณีหรือระดับน ้า
ใต้ดิน ลักษณะทางอุทกธรณีซึ่งเป็นหน่วยหินแหล่งกัก
เกบ็น ้าบาดาล หรือเป็นชั้นหินอุ้มน ้า โดยก าหนดให้มี
ระยะห่างจากน า้ใต้ดนิไม่น้อยกว่า 5 เมตร  

7. สภาพทางด้านธรณีวิทยา พิจารณาชั้น
หินฐาน ว่ามคีวามมั่นคงแขง็แรงเพียงพอที่จะรับน า้หนัก
ของปริมาณมูลฝอยที่จะบดอัดและฝังกลบ และไม่ควร
ตั้งอยู่ใกล้บริเวณรอยเลื่อนของเปลือกโลก 

8. ควรเป็นพ้ืนที่ราบหรือมีความลาดชัน
ลาดเอยีงไม่เกนิร้อยละ 35  

9. สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดนิเป็นที่รกร้าง
ว่างเปล่าที่ไม่มกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

10.  ลักษณะดิน ต้อง เ ป็นดินเหนียวมี
คุณสมบัติอุ้มน ้าได้ดี มีการระบายน ้าเลวไว้เป็นอันดับ
หนึ่ง เนื่องจากสามารถป้องกันการรั่วซึมของน ้าชะขยะ
มูลฝอย 

11.  ไ ม่ อ ยู่ ใ น พ้ื น ที่ เ สี่ ย ง ภั ย น ้ า ท่ ว ม 
(Department of Industrial Works, 1992) 
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สารสนเทศภูมิศาสตร ์
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จากการส ารวจภาคสนามและข้อมูลทุติยภมูิจากรายงาน
วิจัยและเอกสารทางวิชาการ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
ออกแบบและจัดท าฐาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิง
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 1.3 การใหร้ะดบัคะแนนและค่าความส าคญั

ของแต่ละปัจจยั 
  การก าหนดระดับคะแนนความเหมาะสม

ของปัจจัย ได้มีการปรับแก้ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
พ้ืนที่ศึกษา โดยใช้หลักการให้ค่าน า้หนักความส าคญัและ

จัดระดับความเหมาะสมของปัจจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
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6. สภาพทางด้านอุทกธรณีหรือระดับน ้า
ใต้ดิน ลักษณะทางอุทกธรณีซ่ึงเป็นหน่วยหินแหล่งกัก
เกบ็น ้าบาดาล หรือเป็นช้ันหินอุ้มน ้า โดยก าหนดให้มี
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     พ้ืนที่เหมาะสม    =    W1 * L1 *   +    W2 * L2  + … + Wn * Ln       …..สมการที่ 1 

ก าหนดให้  W1 W2 …… Wn    หมายถงึ    ค่าถ่วงน า้หนักของปัจจัยที่ 1, 2 ถงึ N  
L1  L2  ….… Ln    หมายถงึ    ค่าคะแนนของปัจจัยที่ 1, 2 ถงึ N  

 
2. การวิเคราะหก์ารซอ้นทบั (Overlay Analysis) 
 2.1 การประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(GIS) โดยการน าชั้นข้อมูลระดับชั้นความเหมาะสมของ
ทุกปัจจัยที่ถูกให้ค่าคะแนน (Score or Rating) และค่า
ถ่วงน ้าหนัก (Weight) แล้วมาวิเคราะห์การซ้อนทับ 

(เพ่ือจ าแนกระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ โดย
ชั้นข้อมูลใหม่ที่ได้ (Suit) จากนั้นจึงท าการจ าแนกระดับ
ความเหมาะสมใหม่ (Reclassification) ของแต่ละปัจจัย 
โดยในการวิเคราะห์พ้ืนที่จะท าการจ าแนกระดับพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพียง 3 ระดับ ซึ่งค านวณได้จากสมการที่ 2    

ดงัแสดงในตารางที่ 2 (Boonyanuphap, 2003) 
 
ช่วงห่างของชั้นความเหมาะสม   =  ค่าความเหมาะสมสงูสดุ-ค่าความเหมาะสมต ่าสดุ   …... สมการที่ 2 

      จ านวนระดบัความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 2  การก าหนดค่าคะแนนระดับความเหมาะสมของปัจจัยเพ่ือการฝังกลบขยะมูลฝอย 

ระดบัความเหมาะสม ค่าคะแนน  
น้อย 4 
ปานกลาง 6 
มาก 8 

 
  2.2 การก าหนดพื้ นท่ีท่ีเป็นขอ้จ ากัดในการ           
ฝังกลบขยะมูลฝอย  

  วิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่ เหมาะสมที่ได้จากข้อ 
(2.1) ท าการตัดออก (Clip) พ้ืนที่ที่ไม่สามารถฝังกลบ 
(พ้ืนที่กนัออก) ออกจากพ้ืนที่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ที่มข้ีอ
ห้ามตามกฎหมายหรือเป็นบริเวณที่ไม่เหมาะสมในการ
ด าเนินการเป็นแหล่งฝังกลบขยะ ผู้ วิจัยจึงได้คัดเลือก
ปัจจัยที่มข้ีอจ ากดัตามหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้ง
สถานที่ฝังกลบกากของเสีย พ.ศ. 2552 ของกรม
ควบคุมมลพิษร่วมกับบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดย
พ้ืนที่กันออกที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบด้วยพ้ืนที่
ชั้นคุณภาพลุ่มน า้ พ้ืนที่ถนน พ้ืนที่แหล่งน า้และพ้ืนที่ชุ่ม
น า้ และพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายก าหนด ได้แก่ ป่า
สงวนหรืออทุยานแห่งชาติ โดยพ้ืนที่เหมาะสมต้องไม่อยู่
ในพ้ืนที่ของป่าอนุรักษ์ที่อดุมสมบูรณ์ เช่น ป่าดิบเขา ป่า
ดบิแล้ง ป่าเบญพรรณ ป่าเตง็รัง ป่าที่พ้ืนฟูตามธรรมชาต ิ
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร (Boonyanuphap, 2003) 
 2.3 การจ าแนกระดับความเหมาะสมของ
พื้ นท่ีเพือ่การฝังกลบขยะมูลฝอย 

  วิธีการซ้อนทับแบบ Multiply Overlay 
Operation เป็นการซ้อนทับพ้ืนที่เหมาะสม (Suit) กับ
พ้ืนที่มีข้อจ ากัด (Limit) เพ่ือก าหนดหรือกันพ้ืนที่มี
ข้อจ ากดัในการฝงักลบขยะมูลฝอย  
 3. การจัดท าแผนท่ี (Map layout) แสดงพ้ืนที่
เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สขุาภิบาล พร้อมค านวณเนื้ อที่ความเหมาะสมในแต่ละ
ระดบั หน่วยเป็นตารางกโิลเมตรและน าเสนอในรูปแบบ
ตาราง 

 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 
1. ค่าน ้ าหนกัของปัจจยัท่ีใชวิ้เคราะหส์ถานท่ีท่ี
เหมาะสม 
 ผลจากการหาค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยที่ใช้
ในการตัดสินใจเลือกพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามหลักเกณฑ์ของกรม
ควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งค่า
น ้าหนักความส าคัญในแต่ละปัจจัยมาจากค่าเฉล่ีย
คะแนนที่ประเมินได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 3 
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ท่าน พบว่า ปัจจัยทางกายภาพที่มี ค่าถ่วงน ้าหนัก
ความส าคัญมากที่สุด คือปัจจัยด้านแหล่งน ้าผิวดิน/
เส้นทางน า้ และปัจจัยด้านประปาชุมชน มีค่าเท่ากบัร้อย
ละ 20 เท่ากนั รองลงมาคอืค่าถ่วงน า้หนักของปัจจัยด้าน
ระดับน ้าใต้ดิน มีค่าเท่ากับร้อยละ 15 และค่าถ่วง
น า้หนักของปัจจัยด้านชั้นคุณภาพลุ่มน า้และปัจจัยด้าน

โบราณสถาน มค่ีาเท่ากบัร้อยละ 10 ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ 
เช่น เส้นทางคมนาคม สภาพทางธรณ ีความลาดชัน และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีค่าถ่วงน า้หนักเท่ากับร้อยละ 5 
ส่วนปัจจัยด้านเนื้ อดินและพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยน า้ท่วมมีค่า
ถ่วงน า้หนักเท่ากับร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 3)  

 
ตารางที่ 3  ค่าถ่วงน า้หนักของปัจจัยที่วิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภบิาล 

ปัจจัย ค่าถว่งน ้าหนกั ค่าถว่งน ้าหนกั (รอ้ยละ) 
1.  ช้ันคุณภาพลุ่มน า้ (Basin quality) 
2.  โบราณสถาน (Historic site)                                               
3.  ประปา (Water supply)                                                    
4.  แหล่งน า้ผวิดิน (Water body) และเส้นทางน า้ (Streams)                           
5.  เส้นทางคมนาคม (Transportation)                                       
6.  ระดับน า้ใต้ดิน (Aquifer)                                                    
7.  สภาพทางธรณี (Geology)                                                 
8.  ความลาดชัน (Slope)                                                       
9.  การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use)                                    
10.  เนื้อดิน (Soil texture)                                                   
11.  พ้ืนที่เสี่ยงภยัน า้ท่วม (Flooding)            
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0.50                                                                                                                                                                                                     
0.50 
0.30    
0.20                 

10 
10 
20 
20 
5 
15 
5 
5 
5 
3 
2 

รวม 10.00 100 
หมายเหต ุ: ค่าถ่วงน า้หนักของปัจจัยพิจารณาจากการก าหนดค่าตัวเลขของผู้ เช่ียวชาญตั้งแต่ 0-10 โดยเรียงล าดับตามความส าคัญของ
ปัจจัย ซ่ึงก าหนดให้ผลรวมของค่าถ่วงน า้หนักทุกปัจจัยมีค่าเท่ากบั 10 
 
2. ผลการวิเคราะห์เชิงพื้ นท่ีของปัจจัยท่ีเหมาะสม
ส าหรับพื้ น ท่ี ฝั งกลบขยะ มูลฝอยแบบ ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

การก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการคัดเลือกสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภิบาลพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ทั้งหมด 11 ปัจจัย ซึ่ง
ทุกปัจจัยจะถูกสร้างขึ้ นมาจากชั้นข้อมูลพ้ืนฐานระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ โดยชั้นข้อมูลทั้งหมดจะแปลงให้
อยู่ในรปูแบบเชิงกริดเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การซ้อนทบั 
ผลการวิเคราะห์ของปัจจัยต่างๆ สามารถแยกอธิบาย
เป็นรายปัจจัยดงันี้  

ปัจจยัท่ี 1 ดา้นชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านชั้นคุณภาพลุ่มน า้ได้จ าแนก

ค่าถ่วงน า้หนักเท่ากบัร้อยละ 10 ซึ่งการพิจารณาปัจจัยนี้
จะแบ่งระดบัคะแนนความเหมาะสมของพ้ืนที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน า้ออกเป็น 5 โซน ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเหมาะสม
ดังนี้  คือ พ้ืนที่ ลุ่มน ้าชั้น 3 และ 4 จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ระดับความเหมาะสมมากส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย

แบบถูกหลักสขุาภิบาล (8 คะแนน) รองลงมา คือ พ้ืนที่
ลุ่มน า้ชั้น 5 จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล น้อย  (4 
คะแนน) และพ้ืนที่ ลุ่มน ้าชั้น 1 และพ้ืนที่ ลุ่มน ้าชั้น 2 
จัดเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มคีวามเหมาะสม (0 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 2 ดา้นโบราณสถาน  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านโบราณสถานมีค่าถ่วงน า้หนัก

เท่ากับร้อยละ 10 ในปัจจัยนี้ จะพิจารณาจากพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่าง
จากแนวเขตโบราณสถานไม่น้อยกว่า 1 กโิลเมตรขึ้นไป 
ซึ่งได้พิจารณาคะแนนความเหมาะสมออกเป็น 2 ปัจจัย
ย่อย คือ พ้ืนที่ ที่ ห่ างจากโบราณสถานมากกว่า  1 
กโิลเมตรขึ้นไป จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสม
มาก (8 คะแนน) ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากโบราณสถาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กโิลเมตร จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มี
ความเหมาะสม (0 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 3 ดา้นประปาชมุชน  
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ท่าน พบว่า ปัจจัยทางกายภาพที่มี ค่าถ่วงน ้าหนัก
ความส าคัญมากที่สุด คือปัจจัยด้านแหล่งน ้าผิวดิน/
เส้นทางน า้ และปัจจัยด้านประปาชุมชน มีค่าเท่ากบัร้อย
ละ 20 เท่ากนั รองลงมาคอืค่าถ่วงน า้หนักของปัจจัยด้าน
ระดับน ้าใต้ดิน มีค่าเท่ากับร้อยละ 15 และค่าถ่วง
น า้หนักของปัจจัยด้านชั้นคุณภาพลุ่มน า้และปัจจัยด้าน

โบราณสถาน มค่ีาเท่ากบัร้อยละ 10 ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ 
เช่น เส้นทางคมนาคม สภาพทางธรณ ีความลาดชัน และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีค่าถ่วงน า้หนักเท่ากับร้อยละ 5 
ส่วนปัจจัยด้านเนื้ อดินและพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยน า้ท่วมมีค่า
ถ่วงน า้หนักเท่ากับร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 3)  

 
ตารางที่ 3  ค่าถ่วงน า้หนักของปัจจัยที่วิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภบิาล 

ปัจจัย ค่าถว่งน ้าหนกั ค่าถว่งน ้าหนกั (รอ้ยละ) 
1.  ช้ันคุณภาพลุ่มน า้ (Basin quality) 
2.  โบราณสถาน (Historic site)                                               
3.  ประปา (Water supply)                                                    
4.  แหล่งน า้ผวิดิน (Water body) และเส้นทางน า้ (Streams)                           
5.  เส้นทางคมนาคม (Transportation)                                       
6.  ระดับน า้ใต้ดิน (Aquifer)                                                    
7.  สภาพทางธรณี (Geology)                                                 
8.  ความลาดชัน (Slope)                                                       
9.  การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use)                                    
10.  เนื้อดิน (Soil texture)                                                   
11.  พ้ืนที่เสี่ยงภยัน า้ท่วม (Flooding)            
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รวม 10.00 100 
หมายเหต ุ: ค่าถ่วงน า้หนักของปัจจัยพิจารณาจากการก าหนดค่าตัวเลขของผู้ เช่ียวชาญตั้งแต่ 0-10 โดยเรียงล าดับตามความส าคัญของ
ปัจจัย ซ่ึงก าหนดให้ผลรวมของค่าถ่วงน า้หนักทุกปัจจัยมีค่าเท่ากบั 10 
 
2. ผลการวิเคราะห์เชิงพื้ นท่ีของปัจจัยท่ีเหมาะสม
ส าหรับพื้ น ท่ี ฝั งกลบขยะ มูลฝอยแบบ ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

การก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการคัดเลือกสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภิบาลพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ทั้งหมด 11 ปัจจัย ซึ่ง
ทุกปัจจัยจะถูกสร้างขึ้ นมาจากช้ันข้อมูลพ้ืนฐานระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ โดยชั้นข้อมูลทั้งหมดจะแปลงให้
อยู่ในรปูแบบเชิงกริดเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การซ้อนทบั 
ผลการวิเคราะห์ของปัจจัยต่างๆ สามารถแยกอธิบาย
เป็นรายปัจจัยดงันี้  

ปัจจยัท่ี 1 ดา้นชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านชั้นคุณภาพลุ่มน า้ได้จ าแนก

ค่าถ่วงน า้หนักเท่ากบัร้อยละ 10 ซ่ึงการพิจารณาปัจจัยนี้
จะแบ่งระดบัคะแนนความเหมาะสมของพ้ืนที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน า้ออกเป็น 5 โซน ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเหมาะสม
ดังนี้  คือ พ้ืนที่ ลุ่มน ้าชั้น 3 และ 4 จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ระดับความเหมาะสมมากส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย

แบบถูกหลักสขุาภิบาล (8 คะแนน) รองลงมา คือ พ้ืนที่
ลุ่มน า้ชั้น 5 จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล น้อย  (4 
คะแนน) และพ้ืนที่ ลุ่มน ้าชั้น 1 และพ้ืนที่ ลุ่มน ้าชั้น 2 
จัดเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มคีวามเหมาะสม (0 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 2 ดา้นโบราณสถาน  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านโบราณสถานมีค่าถ่วงน า้หนัก

เท่ากับร้อยละ 10 ในปัจจัยนี้ จะพิจารณาจากพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่าง
จากแนวเขตโบราณสถานไม่น้อยกว่า 1 กโิลเมตรขึ้นไป 
ซึ่งได้พิจารณาคะแนนความเหมาะสมออกเป็น 2 ปัจจัย
ย่อย คือ พ้ืนที่ ที่ ห่ างจากโบราณสถานมากกว่า  1 
กโิลเมตรขึ้นไป จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสม
มาก (8 คะแนน) ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากโบราณสถาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กโิลเมตร จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มี
ความเหมาะสม (0 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 3 ดา้นประปาชมุชน  

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประปาชุมชนมค่ีาถ่วงน า้หนัก
เท่ากับร้อยละ 20 ในปัจจัยนี้ จะพิจารณาจากพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่าง
จากประปาชุมชนไม่น้อยกว่า 700 เมตร ซึ่งการพิจารณา
ระดับคะแนนความเหมาะสมจะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย
ย่อย คือ พ้ืนที่ที่ห่างจากประปามากกว่า 700 เมตรขึ้น
ไป จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก (8 
คะแนน) ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากโบราณสถานน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 700 เมตร จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีความ
เหมาะสม (0 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 4 ดา้นแหล่งน ้ าผิวดินและเสน้ทางน ้ า  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านแหล่งน า้ผิวดินและเส้นทาง

น ้าที่มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับร้อยละ 20 จะพิจารณา
ภายใต้หลักที่กล่าวว่าพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยต้องตั้ งอยู่ห่างจากแหล่งน ้าผิวดินและ
เส้นทางน ้าไม่น้อยกว่า 300 เมตร ซึ่งการพิจารณาให้
ระดับคะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่ที่ ห่างจากแหล่งน ้าผิวดินและ
เส้นทางน า้มากกว่า 300 เมตรขึ้นไป จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) ส่วนพ้ืนที่ที่ห่าง
จากแหล่งน า้ผิวดินและเส้นทางน า้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
300 เมตร จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสม (0 
คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 5 ดา้นเสน้ทางคมนาคม  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเส้นทางคมนาคมที่มีค่าถ่วง

น า้หนักเท่ากบัร้อยละ 5 พิจารณาจากพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่างจากถนน
สายหลักมากกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่งในการวิเคราะห์
ระดับคะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่ที่ห่างจากเส้นทางหลักมากกว่า 2 
กโิลเมตรขึ้นไป และห่างจากเส้นทางหลักระหว่าง 1-2 
กโิลเมตร จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มรีะดบัความเหมาะสมมาก (8 
คะแนน) ส่วนพ้ืนที่ที่ห่างจากเส้นทางคมนาคมหลักน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเมตร จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับ
ความเหมาะสมน้อย (4 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 6 ดา้นระดบัน ้ าใตดิ้น  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับน ้าใต้ดินที่มีค่าถ่วง

น ้าหนักเ ท่ากับร้อยละ 15 จะพิจารณาจากพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยจะต้องมี
ลักษณะทางอุทกธรณีเป็นหน่วยหินแหล่งกักเก็บน ้า

บาดาลหรือเป็นชั้นหินอุ้มน า้ได้ และมีระดับน า้ใต้ดินลึก
มากซึ่งมีระดับความลึกมากกว่า 5 เมตร โดยการ
วิเคราะห์ระดับคะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่ที่มีระดับน า้ใต้ดินตื้ น 
(1-2 เมตร) จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสม
น้อย (4 คะแนน) ส่วนระดับน า้ใต้ดินลึกปานกลาง (2-
5 เมตร) จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมปาน
กลาง (6 คะแนน) และระดับน ้าใต้ดินลึกมาก (≥5 
เมตร)  จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก (8 
คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 7 ดา้นสภาพทางธรณี  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพธรณีที่มีค่าถ่วงน า้หนัก

เท่ากับร้อยละ 5 ซึ่งจะพิจารณาจากพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องมีลักษณะสภาพ
ทางด้านธรณวีิทยามั่นคง ซึ่งส่วนใหญ่ควรจะมีลักษณะที่
เป็นหินอัคนี โดยการวิเคราะห์ระดับคะแนนความ
เหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่
ชั้ นหินตะกอนและหินแปร จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมน้อย (4 คะแนน) ส่วนพ้ืนที่หินอคันีจัดอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) และ
พ้ืนที่ชั้นน า้จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (0 คะแนน) 
ส าหรับการฝงักลบขยะมูลฝอย  

ปัจจยัท่ี 8 ดา้นความลาดชนั  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความลาดชันที่มี ค่าถ่วง

น า้หนักเท่ากบัร้อยละ 5 จะพิจารณาจากพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการฝงักลบขยะมูลฝอยต้องมีสภาพเป็นพ้ืนที่ราบ
ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 35 โดยการวิเคราะห์
ระดับคะแนนความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่ที่มีความลาดชันร้อยละ 0-15 จัด
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) 
ส่วนความลาดชันร้อยละ 16-35 จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มรีะดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และความลาดชัน
ร้อยละ 35 ขึ้ นไป จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความ
เหมาะสมน้อย (4 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 9 ดา้นการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีค่า

ถ่วงน า้หนักเท่ากบัร้อยละ 5 จะพิจารณาจากการให้ระดบั
คะแนนความเหมาะสมตามเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
แตกต่างกันซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่
แหล่งน า้ ปัจจัยพ้ืนที่ลุ่ม ปัจจัยพ้ืนที่เมอืงและชุมชน และ
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ปัจจัยพ้ืนที่ป่าไม้ จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมส าหรับการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภิบาล (0 คะแนน) 
ส่วนปัจจัยพ้ืนที่นาข้าวจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความ
เหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และพ้ืนที่ปลูกพืชสวน
และปลูกพืชไร่จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสม
มาก (8 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 10 ดา้นเน้ือดิน      
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเนื้ อดินที่มีค่าถ่วงน ้าหนัก

เท่ากับร้อยละ 3 จะพิจารณาจากหลักการที่ ว่าพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องมีลักษณะ
ดินเป็นดินเหนียวยากต่อการรั่วซึมและรองรับขยะมูล
ฝอย โดยส านักงานกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้
แบ่งหน่วยชุดดินตามคุณสมบัติของดินกับความ
เหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งฝงักลบขยะมูลฝอยแบบถูก
หลักสุขาภิบาล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับคะแนนความ
เหมาะสมออกเป็น 6 ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่ที่ เป็นดิน
เหนียว ดนิพ้ืนที่เชิงซ้อน ดินตื้นหินโผล่ จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่
มีระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) รองลงมา คือ 
พ้ืนที่ดนิร่วนปนทรายและดนิร่วนเหนียว จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่
มรีะดับความเหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และพ้ืน
ที่ดนิร่วนจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมน้อย (4 
คะแนน) 

ปัจจยัท่ี 11 ดา้นพื้ นท่ีเสี่ยงภยัน ้ าท่วม  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านพ้ืนที่เสี่ยงภัยน า้ท่วมที่มีค่า

ถ่วงน ้าหนักเ ท่ากับร้อยละ 2 โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องไม่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงจากภาวะน า้ท่วมซึ่งการวิเคราะห์ระดับคะแนน
ความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยย่อย คือ 
ไม่ใช่พ้ืนที่น ้าท่วมซ ้าซากจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ระดับความ
เหมาะสมมาก (8 คะแนน) รองลงมา คือ พ้ืนที่ที่มีน า้
ท่วมขงั 8-10 คร้ังในรอบ 10 ปี, พ้ืนที่ที่น า้ท่วมขงั 4-7 
คร้ังในรอบ 10 ปี และพ้ืนที่ที่น า้ท่วมขงัไม่เกนิ 3 คร้ังใน
รอบ 10 ปี จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ระดับความเหมาะสมน้อย  
(4 คะแนน)  

3. พื้ นท่ีเหมาะสมส าหรบัสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบถูกหลกัสุขาภิบาล  
 จากพ้ืนที่ โดยรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีเนื้ อที่ 
7858.56 ตารางกโิลเมตร หรือ 4,911,599.13 ไร่ จะ
เป็นพ้ืนที่มีข้อจ ากดัหรือพ้ืนที่กนัออกเป็นส่วนใหญ่ โดย
มีเนื้ อที่ประมาณ 5,009.32 ตารางกิโลเมตรหรือ 
3,130,825.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.70 เนื่องจากมี
พ้ื 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 ทั้งนี้ ตามกฎหมายแล้ว
ไม่สามารถใช้พ้ืนที่เหล่านี้ ในกิจกรรมใดๆ ได้ ส าหรับ
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสขุาภิบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดับความ
เหมาะสมน้อย มเีนื้ อที่ประมาณ 51.21 ตารางกโิลเมตร 
หรือ 32,006.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 และพ้ืนที่
ระดับความเหมาะสมปานกลาง  มีเนื้ อที่ประมาณ 
979.33 ตารางกโิลเมตร หรือ 612,081.25 ไร่ คดิเป็น
ร้อยละ 12.45 พ้ืนที่ที่มคีวามเหมาะสมทั้ง 2 ระดบั นี้ จะ
พบกระจายตัวอยู่ทางด้านตอนกลางค่อนไปทางเหนือ
และตะวันออกของจังหวัด ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีค่าระดับ
ความเหมาะสมมากที่สามารถใช้เป็นพ้ืนที่ส  าหรับฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบหลักสขุาภิบาลและอยู่ภายใต้เกณฑข์อง
กรมควบคุมมลพิษ  จะมีเนื้ อที่ประมาณ 1,823.45 
ตารางกโิลเมตร หรือ 1,139,656.25 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 
23.19 โดยพบได้ทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นที่ราบ 
ได้แก่ พ้ืนที่ในต าบลวังแดง อ าเภอตรอน มเีนื้อที่ 95.57 
ตารางกโิลเมตร หรือ 59,731.25 ไร่ รองลงมา คือ อยู่
ในพ้ืนที่ต าบลนายาง อ าเภอพิชัย มีเนื้ อที่ 83.72 ตาราง
กโิลเมตร หรือ 52,325 ไร่ และต าบลบ่อทอง อ าเภอ
ทองแสนขัน มี เนื้ อที่  69.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 
43,206.25 ไร่ รวมถงึต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล มเีนื้อ
ที่ 61.13 ตารางกโิลเมตรหรือ 38,206.25 ไร่ (ตาราง 
ที่ 4 และรปูที่ 1) 
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ปัจจัยพ้ืนที่ป่าไม้ จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมส าหรับการ
ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภิบาล (0 คะแนน) 
ส่วนปัจจัยพ้ืนที่นาข้าวจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความ
เหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และพ้ืนที่ปลูกพืชสวน
และปลูกพืชไร่จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสม
มาก (8 คะแนน)  

ปัจจยัท่ี 10 ดา้นเน้ือดิน      
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเนื้ อดินที่มีค่าถ่วงน ้าหนัก

เท่ากับร้อยละ 3 จะพิจารณาจากหลักการที่ ว่าพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องมีลักษณะ
ดินเป็นดินเหนียวยากต่อการรั่วซึมและรองรับขยะมูล
ฝอย โดยส านักงานกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้
แบ่งหน่วยชุดดินตามคุณสมบัติของดินกับความ
เหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งฝงักลบขยะมูลฝอยแบบถูก
หลักสุขาภิบาล ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับคะแนนความ
เหมาะสมออกเป็น 6 ปัจจัยย่อย คือ พ้ืนที่ที่ เป็นดิน
เหนียว ดนิพ้ืนที่เชิงซ้อน ดินตื้นหินโผล่ จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่
มีระดับความเหมาะสมมาก (8 คะแนน) รองลงมา คือ 
พ้ืนที่ดนิร่วนปนทรายและดนิร่วนเหนียว จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่
มรีะดับความเหมาะสมปานกลาง (6 คะแนน) และพ้ืน
ที่ดนิร่วนจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมน้อย (4 
คะแนน) 

ปัจจยัท่ี 11 ดา้นพื้ นท่ีเสี่ยงภยัน ้ าท่วม  
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านพ้ืนที่เสี่ยงภัยน า้ท่วมที่มีค่า

ถ่วงน ้าหนักเ ท่ากับร้อยละ 2 โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยต้องไม่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงจากภาวะน า้ท่วมซึ่งการวิเคราะห์ระดับคะแนน
ความเหมาะสมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยย่อย คือ 
ไม่ใช่พ้ืนที่น ้าท่วมซ ้าซากจัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ระดับความ
เหมาะสมมาก (8 คะแนน) รองลงมา คือ พ้ืนที่ที่มีน า้
ท่วมขงั 8-10 คร้ังในรอบ 10 ปี, พ้ืนที่ที่น า้ท่วมขงั 4-7 
คร้ังในรอบ 10 ปี และพ้ืนที่ที่น า้ท่วมขงัไม่เกนิ 3 คร้ังใน
รอบ 10 ปี จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ระดับความเหมาะสมน้อย  
(4 คะแนน)  

3. พื้ นท่ีเหมาะสมส าหรบัสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบถูกหลกัสุขาภิบาล  
 จากพ้ืนที่ โดยรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีเนื้ อที่ 
7858.56 ตารางกโิลเมตร หรือ 4,911,599.13 ไร่ จะ
เป็นพ้ืนที่มีข้อจ ากดัหรือพ้ืนที่กนัออกเป็นส่วนใหญ่ โดย
มีเนื้ อที่ประมาณ 5,009.32 ตารางกิโลเมตรหรือ 
3,130,825.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.70 เนื่องจากมี
พ้ื 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 ทั้งนี้ ตามกฎหมายแล้ว
ไม่สามารถใช้พ้ืนที่เหล่านี้ ในกิจกรรมใดๆ ได้ ส าหรับ
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ถูกหลักสขุาภิบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดับความ
เหมาะสมน้อย มเีนื้ อที่ประมาณ 51.21 ตารางกโิลเมตร 
หรือ 32,006.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.65 และพ้ืนที่
ระดับความเหมาะสมปานกลาง  มีเนื้ อที่ประมาณ 
979.33 ตารางกโิลเมตร หรือ 612,081.25 ไร่ คดิเป็น
ร้อยละ 12.45 พ้ืนที่ที่มคีวามเหมาะสมทั้ง 2 ระดบั นี้ จะ
พบกระจายตัวอยู่ทางด้านตอนกลางค่อนไปทางเหนือ
และตะวันออกของจังหวัด ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีค่าระดับ
ความเหมาะสมมากที่สามารถใช้เป็นพ้ืนที่ส  าหรับฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบหลักสขุาภิบาลและอยู่ภายใต้เกณฑข์อง
กรมควบคุมมลพิษ  จะมีเนื้ อที่ประมาณ 1,823.45 
ตารางกโิลเมตร หรือ 1,139,656.25 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 
23.19 โดยพบได้ทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นที่ราบ 
ได้แก่ พ้ืนที่ในต าบลวังแดง อ าเภอตรอน มเีนื้อที่ 95.57 
ตารางกโิลเมตร หรือ 59,731.25 ไร่ รองลงมา คือ อยู่
ในพ้ืนที่ต าบลนายาง อ าเภอพิชัย มีเนื้ อที่ 83.72 ตาราง
กโิลเมตร หรือ 52,325 ไร่ และต าบลบ่อทอง อ าเภอ
ทองแสนขัน มี เนื้ อที่  69.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 
43,206.25 ไร่ รวมถงึต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล มเีนื้อ
ที่ 61.13 ตารางกโิลเมตรหรือ 38,206.25 ไร่ (ตาราง 
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อภิปรายผล 
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ของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณภูมิประเทศที่มีลักษณะ
เป็นภูเขาที่มีความลาดชันสูง มีพ้ืนที่ 51.21 ตาราง
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อ าเภอ เช่นเดียวกบังานวิจัยของ Nas et al (2010) ได้
คัดเลือกพ้ืนที่ส  าหรับฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนที่เมือง
คอนย่า ประเทศตุรกีโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร์ (GIS) ผลการ ศึกษาพบว่า พ้ืนที่ที่เหมาะสม
ต้องห่างไกลจากพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่แหล่งโบราณสถาน 
โดยมีพ้ืนที่ที่ เหมาะสมมากที่สุดร้อยละ 6.8 พ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมมากร้อยละ 15.7  พ้ืนที่ที่ มีความ
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เหมาะสมปานกลางร้อยละ 10.4 พ้ืนที่ที่ มีความ
เหมาะสมระดบัพอใช้ร้อยละ 25.8 และพ้ืนที่ที่ไม่มคีวาม
เหมาะสมร้อยละ 41.3 ทั้งนี้ ทางหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ที่ได้นี้ ไปใช้ในการ
ตัดสินใจวางแผนเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภิบาลหรือจัดท าระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยในแต่ละอ าเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ 
แต่อย่างไรกต็าม ในการตัดสนิใจเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ยังคงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาที่ดิน และปัจจัยทางด้าน
สงัคม เช่น การยอมรับหรือความเหน็ชอบของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ดงักล่าว โดยมกัด าเนินการด้วยการท าประชา
พิจารณ์ก่อนมีการเริ่มจัดท าโครงการ ซึ่งกระบวนการนี้
ถือไ ด้ ว่ า เ ป็น หัวใจส าคัญประการหนึ่ งที่ ควร ต้อง
ด าเนินการ เพราะถึงแม้ว่าการคัดเลือกพ้ืนที่จะมีความ
เหมาะสมทุกประการและมงีบประมาณในการด าเนินการ
อย่างเพียงพอ แต่หากประชาชนไม่เห็นชอบให้ด าเนิน
ก่อสร้างพ้ืนที่ฝังกลบขยะแล้วกไ็ม่สามารถจะด าเนินการ
ต่อไปได้ (Kerdput, 1999; Vichiansinpa et al., 
2015; Gungong, 2014; Toraksa, 1994) 

สรุปผลการศึกษา 
 

 การประเมินพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับสถานที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ด้วยวิธกีาร Weight-
Rating จากการพิจารณาปัจจัยส าคัญทั้งหมด 11 ปัจจัย 
จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ที่ความเหมาะสมมากที่สุดส าหรับเป็น
พ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีพ้ืนที่ 
1,823.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,139,656.25 ไร่ 
คดิเป็นร้อยละ 23.19 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด ซึ่งในแต่
ละอ าเภอกจ็ะมพ้ืีนที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็นพ้ืนที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลมากน้อยแตกต่างกัน
ออกไป โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านตอนใต้ของ
จังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน มีเนื้ อที่ 
95.57 ตารางกโิลเมตร รองลงมา คือ อยู่ในพ้ืนที่ต าบล
นายาง อ าเภอพิชัย มเีนื้อที่ 83.72 ตารางกโิลเมตร ส่วน
ในอ าเภอทองแสนขัน มีพ้ืนที่เหมาะสมมากอยู่ในพ้ืนที่
ต าบลบ่อทอง มีเนื้ อที่ 69.13 ตารางกิโลเมตร และ
อ าเภอลับแลมีพ้ืนที่เหมาะสมมากอยู่ในพ้ืนที่ต าบลไผ่
ล้อม มเีนื้อที่ 61.13 ตารางกโิลเมตร 
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสขุาภบิาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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