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บทคัดยอ
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค

เพื่อออกแบบโครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศและเพื่อพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม         

ในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย วิธีการศึกษาเริ่มจากการกําหนด

ชั้นขอมูลสิ่งแวดลอมตามภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 จากน้ันทําการออกแบบโครงสราง           

ฐานขอมูลภูมสิารสนเทศ และสาํรวจเกบ็พิกดัดวยเครือ่งกําหนดตาํแหนงบนพ้ืนโลกดวยดาวเทยีม ประกอบดวย 

ชั้นขอมูลที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะจําแนกรายตําบล ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้า และ   

ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากนั้นนําเอาตําแหนงพิกัดที่ไดมาเชื่อมโยงกับขอมูลในรูปแบบของสถิติ 

ตาราง และขอความ รวมไปถงึฐานขอมลูภมูสิารสนเทศทีม่อียูเดมิ ประกอบดวยช้ันขอมลู ขอบเขตการปกครอง 

เสนถนน เสนทางนํ้า และขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข ทําใหไดฐานขอมูล ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม 

ผลการศึกษา พบวา ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม สามารถแสดงภาพในลักษณะของแผนที่            

เชิงคุณภาพ (Qualitative Maps) คือ แผนท่ีแสดงระดับคุณภาพนํ้า ไดมาจากจุดเก็บตัวอยางน้ําและ                   

ผลการวิเคราะหสารเคมีในน้ํา และแผนท่ีเชิงปริมาณ (Quantitative Maps) คือ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่    

กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งแสดงที่ตั้งและปริมาตรขยะสะสม แผนที่แสดงปริมาณขยะจําแนกเปนรายตําบล และ

แผนท่ีแสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศส่ิงแวดลอม สามารถแสดงขอมูลสถิติ

ตัวเลขตางๆ และตําแหนงพิกัดในลักษณะแผนที่ ทําใหทําความเขาใจไดอยางสะดวกมากกวาการนําเสนอ

ขอมูลในรูปของตารางเพียงอยางเดียว



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 231

คําสําคัญ
 ระบบภูมิสารสนเทศ  การจัดการสิ่งแวดลอม

Abstract
 This research aimed to designed the data structure of geoinformatics database and to 

create the environmental geoinformatics database in Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun and 

Chiang Rai provinces. The methodology of this research started by determining environmental data 

as geoinformatic layer of Regional Environmental Office 1 (Chiangmai). Designed data structure of 

the geoinformatic layer and collected environmental information location by Global Positioning 

System of solid waste disposal, waste classification, the water quality sampling points and the air 

quality monitoring stations. Then to join the geospatial with statistics data, tables, texts and existing 

geoinformatics database included political boundary, transportations, rivers and digital elevation 

models to create the environmental geoinformatics database. The result of the study found the 

geoinformatics can be displayed spatial data in qualitative maps of the qualitative level of water 

quality. Derived from the sampling and analysis of chemicals in the water, the quantitative maps 

show solid waste disposal site and waste accumulation, solid waste classified by Tambon and the 

location of air quality monitoring stations. The environment geoinformatics database can display 

and show statistics data location as a maps in the same time. Making it more easily understand the 

information presented in the table.
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 Geoinformatics, Environmental Management

บทนํา
 ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนเครื่องมือที่เปนประโยชนอยางยิ่งที่สามารถชวยสรางความเขาใจ      

สภาพพื้นที่ และใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนเพื่อชวยใหเขาใจถึงปญหาสิ่งแวดลอม และสามารถชวย

สนับสนุนการตัดสินใจการแกปญหาเชิงพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 การประยุกตขอมูลภูมิสารสนเทศดานการศึกษาวิจัยมีความหลากหลายมากในปจจุบัน โดยเฉพาะ

ดานสิง่แวดลอม มกีารใชขอมลูภมูสิารสนเทศเปนเครือ่งมอืในการจัดทาํแผนเพ่ือแกปญหาเชิงพืน้ที ่ซึง่สามารถ

ตั้งคําถามหรือสอบถามได (Spatial Data-Processing and Querying Capabilities) และยังเปนการชวย

จดัการพืน้ที ่เพ่ือลดผลกระทบดานสิง่แวดลอมทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชาชนในพืน้ที ่ โดยเร่ิมตัง้แตการระบตุาํแหนง

ของพื้นที่ที่เกิดปญหาสิ่งแวดลอมวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดพื้นที่โครงการท่ีเหมาะสมเพ่ือแกปญหา 
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(อภชิยั  วจิกัษณประเสรฐิ  และ  คณติ  ไขมกุด, 2554) ภาระกจิหน่ึงของสาํนกังานสิง่แวดลอมภาคที ่1 เชยีงใหม  

ทีเ่กีย่วของกบัการจัดทาํและพฒันาระบบฐานขอมลูสารสนเทศสิง่แวดลอมระดบัภาค คอื การตดิตามตรวจสอบ 

และเฝาระวังคุณภาพสิง่แวดลอม ฐานขอมูลภูมสิารสนเทศจะเปนเคร่ืองมอืท่ีมปีระสิทธิภาพดานการประยกุต

ใชสําหรับการวางแผน ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                  

ซึ่งเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือมิใหโครงการตางๆ ที่จะดําเนินการนั้นกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและประเทศ นอกจากนี้ จากการที่ภาควิชาภูมิสารสนเทศ      

ไดไปใหบริการวิชาการดานภูมิสารสนเทศกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  1 เชียงใหม เมื่อเดือนกันยานยน 

ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบวา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม มีความตองการพัฒนาฐานขอมูล

ภมูสิารสนเทศดานสิง่แวดลอม เน่ืองจากขอมูลภูมสิารสนเทศทีม่อียูในปจจุบนัยังไมครบถวนทางดานตาํแหนง

พิกัด ประกอบกับขอมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) ยังไมอยูในรูปแบบที่นํามาเชื่อมเขากับฐานขอมูล         

ภมูสิารสนเทศได ทาํใหยากตอการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบภมูสิารสนเทศ ดวยความสาํคัญดังกลาวขางตน

จึงมีความจําเปนตองพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและระดับภาค ขอมูลท่ีมีความสมบูรณครบถวนและถูกตองแลวนําไปสู  

ความเขาใจในสถานการณสิ่งแวดลอม วิเคราะห และประเมินสถานการณ รวมท้ังสรางแนวทางการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือออกแบบโครงสรางช้ันขอมูลภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอมครอบคลุมจังหวัดแมฮองสอน         

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย

 2.  เพื่อพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ แผนที่เชิงปริมาณ และแผนที่เชิงคุณภาพดานสิ่งแวดลอม

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวจิยัในคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเพือ่พฒันาองคความรูโดยการออกแบบโครงสรางและพัฒนาชัน้ขอมลู

ภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 เชียงใหม และทําการรวบรวมขอมูล

ตาราง สถิติ หรือขอความ ที่สามารถนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานส่ิงแวดลอม                                   

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พรอมกับปรับปรุงขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูเดิมใหมีความเปนปจจุบัน                                  

และถกูตองมากขึน้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1:  

 1  

 

 

(Spatial and Attribute) 

 

 

-  

-  

-  

 

 

-  

-  

-  

วิธีการวิจัย
 1. ขอมูลและแหลงขอมูล

  1.1 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพ้ืนที่จริงดวยเคร่ืองกําหนดตําแหนง      

บนพ้ืนโลกดวยดาวเทียม ประกอบดวย รูปถายและพิกัดท่ีตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และพิกัดท่ีตั้ง          

สถานท่ีกําจัดขยะท่ีมีการสํารวจเพ่ิมเติม เพื่อรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนและทําความเขาใจสภาพพ้ืนที่ที่มี          

ความสัมพันธกับขอมูลสิ่งแวดลอม

  1.2 ขอมูลข้ันทุติยภูมิ คือ ขอมูลท่ีรวบรวมจากสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม            

และแหลงขอมูลอ่ืนในรูปแบบของสถิติ ตาราง และขอความ รวมไปถึงฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูเดิม   

เพือ่นาํมาตอยอดและปรบัปรงุใหมคีวามเปนปจจบุนัและมคีวามถกูตองมากข้ึน ประกอบดวยชัน้ขอมูลขอบเขต

การปกครอง เสนทางน้ํา พิกัดท่ีตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พิกัดท่ีตั้งสถานที่กําจัดขยะ พิกัดจุด               

เก็บตัวอยางน้ํา ปริมาณคา PM10 ปริมาณสารเคมีในน้ํา และปริมาณขยะแยกเปนรายตําบล โดยมี                   

การจัดรูปแบบขอมูลตารางใหอยูในรูปแบบที่สามารถเชื่อมกับพิกัดได 

 2. ขอบเขตการวิจัย

  2.1  ขอบเขตทางพื้นที่ พื้นที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดลําพูน
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  2.2 ขอบเขตทางดานเนื้อหา ประกอบดวย

   2.2.1  ออกแบบชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศของสํานักงานส่ิงแวดลอม ภาคที่ 1 เชียงใหม    

ตามภารกจิท่ีเก่ียวของกบัการใชฐานขอมูลภูมสิารสนเทศ ซึง่ทําใหไดชัน้ขอมูล (Layer) และขอมูลอรรถาธบิาย

ที่จําเปนสําหรับภารกิจดานสิ่งแวดลอม

   2.2.2  รวบรวมฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพื่อนํามาตอยอดและปรับปรุงขอมูล

ใหมีระบบพิกัดและมีความถูกตองสําหรับนําไปใชงานไดทันที

   2.2.3  นําพิกัดตําแหนงของขอมูลสิ่งแวดลอมที่สํารวจไดมาเชื่อมโยงเขากับขอมูลตาราง

 3.  การวิเคราะหขอมูล ไดจากการวิเคราะหการกระจายเชิงพื้นที่ของขอมูลสิ่งแวดลอม โดย         

แสดงผลในรูปของแผนทีเ่ชิงคุณภาพ แผนท่ีเชิงปรมิาณ ตาราง และแผนภมู ิโดยอธบิายรวมกบัสถติเิชิงพรรณนา 

เชน รอยละ คาเฉลี่ย

ผลการวิจัย
 1. โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ

        ภารกิจและหนาทีข่องสํานกังานสิง่แวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม สวนหน่ึงประกอบดวย การจัดทาํ

รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับภาค รวมท้ังวิเคราะหและประเมินสถานการณเพ่ือเปนขอมูลใน       

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสิ่งแวดลอมระดับภาค ติดตาม

ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม เจาหนาที่สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม และนักวิจัยไดประชุมหารือสรุปรวมกัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  วาตอง

ใชขอมลูภมูสิารสนเทศ จาํนวน 8 ชัน้ขอมลู ดงันี ้ทีต่ัง้สถานทีก่าํจดัขยะมลูฝอย ปรมิาณขยะจําแนกรายตําบล 

ทีต่ัง้จุดเกบ็ตัวอยางคณุภาพนํา้ ทีต่ัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศ ขอบเขตการปกครอง เสนถนน เสนทางนํา้ 

และขอมลูแบบจําลองความสงูเชงิตวัเลข โดยแตละชัน้ขอมูลไดนาํมาออกแบบโครงสราง เพือ่แสดงเปนตวัแทน

ขอมลูบนพ้ืนผวิโลก และอางอิงตาํแหนงได ตามระบบพกิดั Universal Transverse Mercator Zone 47 North 

พื้นหลักฐาน World Geodetic System 1984 โดยมีความสัมพันธกับขอมูลเชิงอรรถาธิบายในรูปของ            

ตารางขอมูล ประกอบดวย ชื่อชั้นขอมูล คําอธิบาย ชนิดขอมูล ชื่อฟลด คุณสมบัติ และคําอธิบายฟลด             

โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 235

ตารางที่  1 

โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ
 

      
waste_site 

 

point number 3,N,0  

moo 2,N,0  

village 20,C  

tambon 20,C  

district 20,C  

province 20,C  

coor-X 7,N,0  X 

coor-Y 7,N,0  Y 

operator 50,C  

name 50,C  

width 6,N,2  ( ) 

long 6,N,2  ( ) 

height 6,N,2  ( ) 

volume 6,N,2  ( . .) 

density 4,N,2  ( / . .) 

accumulate 6,N,0  ( ) 

remark 100,C  

waste_qual 

 

polygon link 6,N,0  

number 2,N,0  

municipal 20,C  

tambon 20,C  

district 20,C  

population 6,N,0  ( ) 

ratio 5,N,2  

( ./ / ) 

    6,N,2

quantity57 6,N,2   57  

( / ) 
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ตารางที่  1 

โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ (ตอ)

      
local_serve 2,N,0  . 

( ) 

local_waste 6,N,2  .  

 ( / ) 

remove 6,N,2   

( / ) 

use 6,N,2  

( / ) 

correct 6,N,2   

( / ) 

incorrect 6,N,2   

( / ) 

use_site 6,N,2  site ( / ) 

eliminate 6,N,2  ( / ) 

landfill 6,N,2 Landfill ( / ) 

compost 6,N,2 Compost ( / ) 

incinerator 6,N,2 Incinerator ( / ) 

hire 6,N,2  ( / ) 

local_non 2,N,0  .  

( ) 

local_qua 6,N,2  .  

 ( / ) 

local_use 6,N,2  

( / ) 

local_inc 6,N,2   

( / ) 

 

( / ) 
acumurative 8,N,2  

Waste-

qual

ปริมาณขยะ

จําแนก

รายตําบล

Polygon
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ตารางที่  1 

โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ (ตอ)

      
 

water_sample 

 

point province 20,C  

river 20,C  

code 10,C  

site 255,C  

coor-X 7,N,0  X 

coor-Y 7,N,0  Y 

do 5,N,2  DO (mg/l) 

bod 5,N,2  BOD (mg/l) 

tcb 6,N,0  TCB (MPN/100ml) 

fcb 6,N,0  FCB (MPN/100ml) 

nh3 5,N,2  NH3 (mg/l) 

criteria 1,N,0  

critical 100,C  

quality 100,C  

air_sample 

 

point code 2,N,0  

coor-X 7,N,0  X 

coor-Y 7,N,0  Y 

site 255,C  

address 255,C  

polbndry 

 

line pb_type 1,N,0  

description 50,C  

trans  line trans_ID 4,N,0  

trns_typ 1,N,0  

trns_nm_t 100,C  

river  line STRM_TH 50,C  

STRM_ENG 50,C  

ST_CLASS 100,C  

ST_CL_T 100,C  

dem 

 

raster value unsigned 

integer 16 

bit 

IMAGINE Image 30x30  
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 การจัดทําโครงสรางช้ันขอมูลภูมสิารสนเทศ เปนการกําหนดรายละเอยีดของแตละช้ันขอมูลไวลวงหนา 

เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงอรรถาธิบายที่ตรงกับการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งมี         

ความแตกตางกันไปในแตละชั้นขอมูล

 2. การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม

  จากโครงสรางช้ันขอมูลภูมิสารสนเทศที่ไดออกแบบไวแลว นําพิกัดตําแหนงของขอมูล                   

สิ่งแวดลอมที่สํารวจไดมาเชื่อมโยงเขากับขอมูลตารางและไดนํามาพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดาน          

สิ่งแวดลอม ไดแก

  2.1 ที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

   ที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ไดจากการสํารวจเก็บพิกัดดวยระบบกําหนดตําแหนง       

บนพื้นโลกดวยดาวเทียม (Global Positioning System) และนําพัฒนาเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

จากการสํารวจพบวา จังหวัดเชียงใหม มีสถานที่กําจัดขยะรวมทั้งหมด 91 แหง กระจายตัวอยูใน 12 อําเภอ 

โดยอําเภอแมแตง มีจํานวนสถานที่กําจัดขยะสูงที่สุด 14 แหง รองลงมาเปนอําเภอดอยเตา 11 แหง              

อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแจม และอําเภอแมริม อําเภอละ 10 แหง อําเภอจอมทอง และเภอเวียงแหง       

อําเภอละ 9 แหง อําเภอแมออน 6 แหง อําเภอฮอด 5 แหง อําเภอสะเมิง และอําเภออมกอย อําเภอละ 3 แหง 

และอําเภอสันปาตอง 1 แหง

 ภาพที ่2: แผนทีเ่ชงิปริมาณของทีต่ัง้สถานทีก่าํจดัขยะมูลฝอยและปรมิาตรขยะในสถานทีก่าํจดัขยะ
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   สําหรับปริมาตรขยะในสถานท่ีกําจัดขยะ พบวา สถานท่ีกําจัดขยะในอําเภอแมแตง            

มีปริมาตรขยะมากที่สุด 35,401.2 ลูกบาศกเมตร โดยเฉพาะที่ตําบลสันมหาพนและตําบลอินทขิล รองลงมา

เปนสถานทีก่าํจดัขยะในอําเภอเชียงดาว มปีรมิาตรขยะ 24,067.5 ลกูบาศกเมตร โดยเฉพาะท่ีตาํบลเมอืงงาย 

รองลงมาเปนอําเภอสะเมิง 4,200.0 ลูกบาศกเมตร อําเภอจอมทอง 4,008.0 ลูกบาศกเมตร อําเภอแมแจม 

2,815.0 ลูกบาศกเมตร สวนอําเภออื่นมีปริมาตรขยะลดลง โดยอําเภอสันปาตอง มีสถานที่กําจัดขยะ              

เพียงแหงเดียวและมีปริมาตรขยะ 21 ลูกบาศกเมตร นอยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม

  2.2 ปริมาณขยะจําแนกรายตําบล

    จากสถิติของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม พ.ศ. 2558 พบวา จํานวนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 210 แหง มีปริมาณขยะมลูฝอยเกิดขึ้น 1,651.71 ตันตอวัน หรือ 602,875.71   

ตนัตอป องคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีมกีารใหบรกิารเก็บรวบรวมขนสงขยะมลูฝอย จาํนวน 149 แหง มปีรมิาณ

ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,349.97 ตันตอวัน หรือ 492,738.74 ตันตอป ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกําจัด 

877.24 ตนัตอวนัหรอื 320,194.19 ตนัตอป เปนขยะทีก่าํจดัถกูหลักวชิาการ 693.15 ตนัตอวนัหรือ 253,001.41 ตนั

ตอป และกําจัดไมถูกหลักวิชาการ 184.09 ตันตอวันหรือ 67,192.77 ตันตอป มีการนําขยะมูลฝอยไปใช

ประโยชน 472.72 ตันตอวัน หรือ 172,544.55 ตันตอป และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีการใหบริการ

เก็บรวบรวมขนสงขยะมลูฝอยจาํนวน 61 แหง มปีริมาณขยะมูลฝอยเกดิข้ึน 301.75 ตนัตอวันหรือ 110,136.98 

ตันตอป ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมมีการจัดการ 230.85 ตันตอวัน หรือ 84,261.30 ตันตอป ขยะบางสวน            

มีการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 70.89 ตันตอวัน ทั้งนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม องคกรปกครอง             

สวนทองถ่ินสามารถนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชนทั้งส้ิน 543.61 ตันตอวัน หรือ 198,420.2 ตันตอป และ    

จากการสาํรวจมีปริมาณขยะมลูฝอยอยูตกคางสะสม 15,572.22 ตนั (สาํนักงานส่ิงแวดลอม  ภาคท่ี 1 เชียงใหม, 

2558, 14)

.  210 

602,875.71 

.  149

492,738.74
320,194.19 

253,001.41 

67,192.77

172,544.55

.  
61 

ภาพที่ 3: ปริมาณขยะ การนําไปกําจัด และปริมาณการนําไปใชประโยชน
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 การกระจายของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน พบวา บริเวณอําเภอเมืองเชียงใหม มีปริมาณขยะเกิดข้ึน       

มากที่สุด รองลงมาเปนอําเภอเชียงดาว อําเภอฝาง อําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด ตามลําดับ 

นอกจากนี้ สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม ยังไดสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย โดยใชขอมูลที่ได            

จากแบบสอบถามจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย และการคํานวณอัตราการเกิดขยะมูลฝอย            

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอกาํหนดของกรมควบคุมมลพิษ สรปุไดวา อตัราการเกิดขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลนคร 1.89 กิโลกรัมตอคนตอวัน เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมตอคนตอวัน เทศบาลตําบล 1.02 

กิโลกรัมตอคนตอวัน และองคการบริหารสวนตําบล 0.91 กิโลกรัมตอคนตอวัน (สํานักงานสิ่งแวดลอม            

ภาคที่ 1 เชียงใหม, 2558, 12)

   ภาพที่ 4: แผนที่เชิงปริมาณของปริมาณขยะจําแนกรายตําบล

 

  2.3 ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้า

   สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 เชียงใหม ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า    

แหลงนํ้าผิวดิน ประจําป พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย แมฮองสอน จํานวนแมนํ้า              

9 สาย ไดแก แมนํ้าปง แมนํ้ากวง แมนํ้าลี้ แมนํ้าแมกก แมนํ้าอิง แมนํ้าแมแตง แมนํ้าฝาง แมนํ้าจัน และ

แมนํ้าปาย รวมจํานวนจุดเก็บตัวอยางนํ้า 32 แหง

   จากผลการตรวจวดัคณุภาพน้ํา พบวา แมนํา้ทีม่คีณุภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางด-ีดมีาก 
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ประกอบดวย แมนํ้าปาย นํ้าแมแตง แมนํ้าปง แมนํ้าล้ี แมนํ้ากก และแมนํ้าอิง สวนแมนํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้า          

อยูในเกณฑพอใช คอื แมนํา้แมจนั และแมนํา้ท่ีมคีณุภาพนํา้อยูในเกณฑคอนขางเสือ่มโทรม คอื แมนํา้แมจนั

  ภาพที่ 5: แผนที่เชิงคุณภาพของที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางนํ้าและระดับคุณภาพนํ้า

  2.4 ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมีจํานวน 8 แหง กระจายอยูในจังหวัดเชียงใหม 4 แหง 

จังหวัดเชียงราย 2 แหง จังหวัดลําพูน 1 แหง และจังหวัดแมฮองสอน 1 แหง โดยพบวา คาเฉลี่ย PM-10      

ตลอดป พ.ศ. 2558 พบวา บริเวณอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีคาสูงที่สุด มากกวา 70 ไมโครกรัมตอ

ลกูบาศกเมตร รองลงมาเปนบรเิวณอาํเภอเมืองเชยีงใหม มคีาอยูระหวาง 50.1- 60.0 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

สวนบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย มีคาอยูระหวาง 40.1- 50.0 ไมโครกรัม      

ตอลูกบาศกเมตร และบริเวณพระตาํหนักภูพงิคราชนิเวศน มคีาต่ําท่ีสดุคือ นอยกวา 40 ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร 
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ภาพที่ 6: แผนที่เชิงปริมาณของที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและคาเฉลี่ย PM-10 ตลอดป พ.ศ. 2558

อภิปรายผลการศึกษา
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม ทําใหเห็นภาพการกระจาย   

ของสถานการณสิ่งแวดลอมไดชัดเจนขึ้นในลักษณะของแผนที่เชิงคุณภาพและแผนที่เชิงปริมาณ แตตองมี

การออกแบบโครงสรางขอมูลไวกอน เพ่ือใหมกีารจัดเกบ็ขอมูลท่ีจาํเปนและไมซํา้ซอนกนั โดยขอมูลท่ีสามารถ

จัดเก็บในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศนั้นเปนไดทั้งขอมูลตัวหนังสือ และขอมูลตัวเลข ดังการศึกษาของ อภิชัย  

วิจักษณประเสริฐ  และ คณิต  ไขมุกด (2554) ซึ่งไดพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขยะมูลฝอย หรือ GIS 

for Solid Waste Management ประกอบดวย การจดัการขอมูลพ้ืนท่ีทีเ่หมาะสมสําหรับการจดัการขยะมูลฝอย 

และแสดงรายงานขยะมูลฝอย โดยไดแสดงรายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่ดําเนินการจัดเก็บ แสดงรายงาน

การกําจัดขยะมูลฝอย และแสดงรายงานการพยากรณแนวโนมปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้น              

ในอนาคต นอกจากนี้ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ยังมีการแสดงผลเชิงพ้ืนที่ที่สามารถจําแนกลักษณะขอมูล      

บนแผนที่ไดโดยงายท้ังแผนท่ีเชิงคุณภาพและแผนท่ีเชิงปริมาณ ทําใหสื่อสารกับผูใชแผนท่ีไดอยางชัดเจน

และสามารถนํามาตีความไดอยางงายดาย ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ ศิริกรณ  กันขัติ์ และ กาญจนา            

ทองบุญนาค (2554) และฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสามารถนําไปสู การวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงตอ                             

มลพิษดานตางๆ ไดอยางแมนยําและมีความนาเชื่อถือ อันจะนําไปสูการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ดงัการศกึษาของ อริสรา เจรญิปญญาเนตร (2552) ไดทาํแผนทีพ่ืน้ท่ีเส่ียงและแหลงน้ําท่ีมคีวามเสีย่งตอการเกดิ 

มลพิษทางนํ้าของประเทศไทย โดยจุดเนนที่สําคัญยิ่ง คือ การบูรณาการเทคนิคทางดานระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร และความรูทางดานส่ิงแวดลอมเพือ่ใหเกดิผลลพัธทีม่คีวามแมนยาํและมคีวามนาเชือ่ถอืมากที่สุด

สรุป
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม ไดมีการออกแบบโครงสราง  

ชัน้ขอมลูภมูสิารสนเทศ ครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวัดแมฮองสอน จงัหวัดเชียงใหม จงัหวัดลาํพนู และจังหวัดเชียงราย 

โดยมีชั้นขอมูลที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะจําแนกรายตําบล ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้า 

ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยกําหนดชื่อชั้นขอมูล คําอธิบาย ชนิดขอมูล ชื่อฟลด คุณสมบัติ และ  

คําอธิบายฟลด โดยเช่ือมโยงกับพิกัดตําแหนงของขอมูลสิ่งแวดลอมที่สํารวจดวยเคร่ืองกําหนดพิกัด                

ดวยดาวเทียม ทําใหไดฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมและทําใหไดแผนที่แสดงสถานการณ              

สิง่แวดลอมท้ังในเชิงคณุภาพและเชงิปริมาณ  ฐานขอมลูภมูสิารสนเทศเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมน้ีสามารถ

ใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากสามารถแสดงตําแหนงพิกัดของสถานท่ีรวมกับ    

สถติติวัเลข ทาํใหทองถิน่สามารถวางแผนติดตามและเพือ่ปองกันมลพษิตางๆ ไดอยางทนัทวงท ีและฐานขอมูล

ภูมิสารสนเทศสามารถจัดเก็บเปนสถิติรายปได ทําใหติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดลอมยอนหลัง         

และคาดการณสถานการณในอนาคตไดอกีดวย ดงัน้ันในการศึกษาครัง้ตอไป ควรมกีารนาํเขาขอมูลยอนหลงั

เพื่อใหมีขอมูลที่ตอเน่ืองสามารถคาดการณอนาคตได ตลอดจนควรมีการใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่      

รวมกับขอมูลอื่นเพื่อวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมแตละดานใหมีความละเอียดยิ่งขึ้น
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