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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพื่อหาแบบจาลองที่ตงั ้ ที่
เหมาะสมสาหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทาง
เดินรถเก็บขนขยะ ภายใต้จุดรองรับขยะทีใ่ ช้งานจริงในปั จจุบนั ต่อการเข้าถึงของประชากรในชุมชนเทศบาล
นครนครราชสีมา จากการลงสารวจพืน้ ทีแ่ ละจัดเก็บตาแหน่งและเส้นทางของจุดรองรับขยะมูลฝอย ด้วยเครื่อง
กาหนดระบบตาแหน่ งบนพื้นโลก (global positioning system, GPS) จานวน 2 เส้นทาง คือ สาย 125 และ
สาย 84 โดยการวิเ คราะห์ network analysis ทฤษฎี best route analysis พบว่ า มีจุ ด รองรับ ขยะทัง้ หมด
จานวน 288 ถัง การเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยสายที่ 1 สาย 125 เดินรถเป็ นระยะทาง 14.578 กิโลเมตร ใช้
เวลา 5 ชัวโมง
่
40 นาที มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800-2,400 บาท/วัน สายที่ 2 สาย 84 เดินรถเป็ นระยะทาง
28.432 กิโลเมตร ใช้เวลา 6 ชัวโมง
่ 40 นาที มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,100-2,400 บาท/วัน ซึง่ เป็ นงบประมาณที่
ค่อนข้างสูง แต่ยงั ไม่ครอบคลุมต่อการเข้าถึงของประชากรในพืน้ ที่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาและวิเคราะห์ทต่ี งั ้ และ
จุดจัดสรร location & allocation เพื่อเสนอแนะแบบจาลองจุดจัดสรรสาหรับ รองรับขยะจุดใหม่ ด้วยการหา
ตาแหน่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ทฤษฎี maximize attendance จากจุดรองรับขยะเดิม พบว่า
สามารถลดจุดรองรับขยะเหลือเพียง 257 ถัง ที่สามารถให้บริการครอบคลุมทัง้ พื้นที่ ระยะทางในแต่ละเส้น
ลดลงประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาลดลง 1 ชัวโมง
่
26 นาที ในแต่ละเส้นทาง และลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ
111,600 บาท/ปี
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Abstract
As an analysis of the GIS-based network to mark a model of suitable locations for waste
receptacle spots in the city-municipal of Nakhon-Nakhon Ratchasima, this study aimed to investigate
the existing routes of garbage trucks to the waste receptacles for population’s accessibilities, in the
city-municipal of Nakhon-Nakhon Ratchasima. There were 2 survey aspects in the study: areas, spotcollected, and routes of the waste receptacles via the global positioning system (GPS). The two routes
of the survey were route no. 125 and No. 84. According to the network analysis towards the theory of
base route analysis, there was a total of 288 bins in route No. 125. It took 14,578 kilometers, 5 hours
40 minutes, with the cost of 1,800-2,400 bath/day, along the route of garbage trucks. On route No. 84,
it took 28,432 kilometers, 6 hours 40 minutes, with the cost of 2,100-2,400 baht/day. Although both
routes spent quite high costs, the waste-collecting service had still been insufficient for the population’s
accessibility in the areas. This study, subsequently, investigated, analyzed, and suggested a model of
the locations and allocations for the new waste receptacles by marking appropriate and efficient spots
toward the maximize attendance function from the former spots. The findings revealed that there were
257 bins, less than the former ones, which could cover the whole areas. Also, it took less distance,
(approximately 1 kilometer, 1 hours 26 minutes, in each route), with the lower cost (111,600 baht/year).
Keywords: network analysis; geography information system (GIS); model; waste; municipal of NakhonNakhon Ratchasima

1. คานา

อย่างรวดเร็ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม หรือจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ท าให้
เกิดของเหลือทิ้งจากขัน้ ตอนการผลิต การอุปโภค
บริโ ภค ที่เ ป็ นปั ญ หาที่ส าคัญ ที่ต้ อ งมีร ะบบการ
จัดการร่วมกันของชุมชน เพื่อเร่งแก้ไข และลดขยะ
มูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และสารพิษทีป่ นเปื้ อนอยู่ในแหล่ง
น้า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนทีต่ กค้างอยู่ใน
อาหาร ทาให้ประชากรเสี่ยงต่อการได้รบั อันตราย
จากการเป็ นโรคต่ าง ๆ เช่น มะเร็ง ความผิดปกติ
ทางพัน ธุ ก รรม (นฤเบศ, 2554) ตลอดจนการ
จัดการกับระบบการจัดเก็บหรือขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยเป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้อม และมีผลต่อสุขอนามัย
หากน้ าที่ ป นเปื้ อนขยะมู ล ฝอย รั ว่ ไหลออกสู่
สิง่ แวดล้อม เป็ นผลทาให้เกิดอันตรายต่ อ สุข ภาพ
กลายเป็ น แหล่ งเพาะเชื้อ โรค เกิด เป็ น มลพิษทาง
กลิน่ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ต่อประชากรในพืน้ ทีท่ น่ี บั วันจะเพิม่ ความรุนแรงเป็ น
ทวีคณ
ู (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ทัง้ นี้เนื่องจากใน
ปั จ จุ บ ัน ความเจริญ ก้ า วหน้ า ทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ส่ง ผลท าให้จานวนประชากรเพิ่มขึ้น
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ในปั จจุบนั ยังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ในแง่ของ
ความพอเพียงของจุดรองรับขยะต่อปริมาณการทิง้
การวางแผนการเข้าถึงจุดรองรับขยะให้ครอบคลุม
พื้น ที่แ ละความต้ อ งการของประชากรในชุ ม ชน
รวมทัง้ ความคุ้ม ทุ น ต่ อ งบประมาณในการบริหาร
จัดการในท้องถิน่
จัง หวัด นครราชสีม า เป็ น ศูน ย์ก ลางขนาด
ใหญ่ทเ่ี ชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ภาคอื่น ๆ มีบทบาทสาคัญ มากในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เนื่องด้วยเป็ นศูนย์กลางกิจกรรมต่าง ๆ
ท าให้ มีค วามเติ บ โตด้ า นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
การศึกษา และการคมนาคม มีความก้าวหน้าเป็ นที่
ดึ ง ดู ด ให้ ป ระชากรอพยพย้ า ยถิ่ น เข้ า มาอาศัย
ประกอบอาชีพและย้ายเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานเป็ นจานวน
มาก ท าให้เ มือ งมีก ารขยายตัว ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว
ส่งผลให้เกิด ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล เป็ นจ านวน
มากต่ อ วัน และที่สาคัญ ในเขตพื้น ที่ เ ทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็ นพืน้ ทีป่ ระสบปั ญหาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ เนื่องจากจุดรองรับขยะทีม่ อี ยู่
ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในบาง
ตาแหน่ งของจุดรองรับขยะมูลฝอยยังตัง้ อยู่ห่างไกล
จากครัวเรือน ประชากรในพืน้ ทีจ่ งึ แก้ปัญหาโดยการ
นาขยะมากองรวมไว้หน้ าบ้านเรือนของตนเอง หรือ
แม้ในบางพื้นที่ประชากรทิ้งขยะมูลฝอยเหล่านี้ใน
พืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า จึงก่อให้เกิดปั ญหาการจัดเก็บ
ของเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะของเทศบาล ทาให้
การจัดเก็บไม่ทวถึ
ั ่ งจนกลายเป็ นปั ญหาของพื้น ที่
และในยุ ค ที่เ ทคโนโลยีภู มิส ารสนเทศได้เ ข้า มามี
บทบาทและความส าคั ญ ต่ อการด าเนิ น ชี วิ ต
ประจ าวัน ของเราเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากท าให้
สะดวกรวดเร็วทัง้ ในการทางาน การติดต่ อสื่อสาร
และท าให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งแม่ น ย าขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่
เป็ นระบบการจัดเก็บข้อ มูล วิเคราะห์และแสดงผล
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านใน

หลากหลายมิติท่นี ิยมใช้กนั ทัวโลก
่
โดยเฉพาะงาน
ด้านการจัดการเมือง การจัดการสิง่ แวดล้อม และ
หนึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ นัน่ คือ กระบวนการ
วิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ย network analysis ก็ เ ป็ นอี ก
กระบวนการที่จ ะช่ ว ยท าให้เ รามองเห็น ภาพรวม
ปั ญ หาการจัด เก็บ ของเส้น ทางเดิน รถจัด เก็บขยะ
ของเทศบาล และสามารถวิเคราะห์หาแนวทางและ
วิธที จ่ี ะแก้ไขเป็ นอย่างดี
ดัง นัน้ ผู้วิจ ัย จึง เล็ง เห็น ถึงความสาคัญของ
การวางแผนเส้นทางเดินรถจัดเก็บขนขยะดังกล่าว
ตลอดจนการหาต าแหน่ ง ที่เ หมาะสมส าหรับ จุ ด
รองรับขยะมูลฝอย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชากรต่ อการเข้าถึง จากการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ในการวิเคราะห์ตาแหน่ งที่ตงั ้
ของจุดรองรับขยะและเส้นทางเหมาะสมในการขน
ขยะมู ล ฝอยไปยัง แหล่ ง ก าจัด ให้มีป ระสิท ธิภ าพ
สูงสุด โดยใช้วธิ กี าร network analysis ด้วยทฤษฎี
best route analysis ในการเดินรถจัดเก็บขยะ และ
หาแบบจาลองทีต่ งั ้ ทีเ่ หมาะสมสาหรับจุดรองรับขยะ
มู ล ฝอยใหม่ ด้ว ยวิธีก าร location & allocation ใน
รูปแบบของทฤษฎี maximize attendance จากจุด
รองรับขยะเดิม เพื่อลดปั ญหาการตกค้างของขยะ
มูลฝอย และลดค่าใช้จ่ายทัง้ ด้านแรงงาน ระยะเวลา
กระบวนการการจัด เก็บ ตลอดจนงบประมาณใน
ท้องถิน่ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนในการตัง้
งบประมาณด้า นการพัฒ นาท้อ งถิ่น ในด้า นอื่น ๆ
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางเดินรถจัดเก็บขนขยะ
ภายใต้ จุ ด รองรั บ ขยะเดิ ม ต่ อ การเข้ า ถึ ง ของ
ประชากร
2.2 เพื่ อ หาแบบจ าลองที่ ตั ง้ ที่ เ หมาะสม
ส าหรับ จุ ด รองรับ ขยะมู ล ฝอยต่ อ การเข้า ถึง ของ
เส้นทางเดินรถเก็บขนขยะ
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3. อุปกรณ์ และวิ ธีการ

พื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา จานวน 2 เส้นทาง
คือ สาย 125 และ 84 และตาแหน่งจุดรองรับขยะมูล
ฝอยทัง้ หมดในพื้น ที่ศึก ษา จ านวน 288 ถัง ด้ว ย
เครื่อ งก าหนดระบบต าแหน่ ง บนพื้น โลก (global
positioning system, GPS) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ต าแหน่ ง ที่ ตัง้ จุ ด รองรับ ขยะมู ล ฝอยที่ใ ช้ ง านใน
ปั จจุบนั (เดิม) ทีใ่ ห้บริการในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
3.2.2 จากนั น้ ผู้ วิจ ัย ด าเนิ น การส ารวจ
และสอบถามปริมาณขยะมูลฝอยและความเพียงพอ
ในการให้บ ริก ารจุ ด รองรับ ขยะที่มีอ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน
(เดิ ม ) ร่ ว มกั บ แบบสั ม ภาษณ์ จ ากส านั ก งาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ท ศ บ า ลนค ร
นครราชสีมา เพื่อคานวณปริมาณของขยะมูลฝอย
จากครัว เรือ น ด้ว ยวิธีก ารแจกถุ ง ดาให้ป ระชากร
กลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดปริมาณของขยะจากครัวเรือน
และน ากลับ จากครัวเรือ นเพื่อ น ามาชัง่ น้ า หนักใน
วันรุ่งขึน้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (อัจฉราวรรณ,
2554) ที่ ร ะดั บ ความคลาดเคลื่ อ นของการสุ่ ม
ตั ว อย่ า ง 0.05 ซึ่ ง สามารถก าหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษาในครัง้ นี้ 360 ครัวเรือน จาก
จ านวนครัว เรือ นทัง้ หมดจานวน 3,641 ครัว เรือน
เพื่อศึกษาหาปริมาณขยะมูลฝอยต่ อวันของแต่ ละ
ครัวเรือน และข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยเฉลีย่ ต่อวัน
โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บจากข้ อ มู ล จ านวน
ประชากรในแต่ละครัวเรือนกับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เก็บได้จริง โดยกาหนดให้ใช้หน่ วยเป็ นลิตร เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ ความจุ ข องถั ง ขยะเทศบาลนคร
นครราชสีมา
3.2.3 นาปริมาณขยะต่ อครัวเรือนไปใช้
ในการวิเคราะห์โครงข่ายด้วยการวิเคราะห์หาทีต่ งั ้
และจุ ด จัด สรร ด้ว ยทฤษฎี maximize attendance
เพื่อ ตรวจสอบว่ า จุ ด รองรับ ขยะที่มีอ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน
(เดิม ) ในเทศบาล เพื่อ หาความเพีย งพอในการ
ให้บริการจุดรองรับขยะ

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและขอบเขต
การศึกษา
3.1.1 พื้ น ที่ ศึ ก ษา คื อ เทศบาลนคร
นครราชสีม า เขต 4 อ าเภอเมื อ งนครราชสีม า
จัง หวัด นครราชสีม า ซึ่ ง มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 37.5
ตารางกิโลเมตร มีประชากร จานวน 166,615 คน
ครัว เรือ น จ านวน 3,641 ครัว เรือ น คิด เป็ น ความ
หนาแน่ น 4,443 คนต่ อตารางกิโลเมตร บันทึกใน
รูปแบบดิจทิ ลั และกาหนดพิกดั อ้างอิงในระบบ UTM
(universal transverse mercator) WGS 1984 zone
48 มาตราส่ ว น 1 : 50,000 จัด ท าโดยกรมแผนที่
ทหาร เพื่อใช้เป็ นแผนที่ฐานอ้างอิงพิกดั ภูมศิ าสตร์
กับชัน้ ข้อมูลอื่น ๆ
3.1.2 ชัน้ ข้อ มูลเชิง พื้น ที่ (spatial data)
และนาเข้าข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) ใน
รู ป แ บ บ ข อง shapefile ไ ด้ แ ก่ ชั ้น ข้ อ มู ล ถนน
ข้อ ก าหนดความเร็ว บนถนน ข้อ ก าหนดต่ า ง ๆ
เกีย่ วกับการใช้รถ ชัน้ ขอบเขตการปกครองในระดับ
ต่ าง ๆ มาตราส่ ว น 1 : 50,000 เพื่ อ ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์โครงข่าย
3.1.3 การวิ จ ั ย จะเลื อ กการวิ เ คราะห์
ข้อมูลโครงข่าย network analysis (สุเพชร, 2560)
หลัก การวิเ คราะห์ เ ส้น ทางที่ส ัน้ ที่สุ ด best route
analysis เพื่อ หาเส้น ทางที่ส นั ้ ที่สุ ด ในการเก็บ ขน
ขยะ และการสร้างแบบจาลองเพื่อจัดสรรจุดรองรับ
ขยะมู ล ฝอย จากหลัก การวิ เ คราะห์ location &
allocation ด้วยทฤษฎี maximize attendance จาก
จุ ด รองรับขยะเดิม ภายใต้เ งื่อ นไขและข้อกาหนด
ต่ า ง ๆ ในการใช้ ง านจริ ง ของการใช้ ถ นน โดย
ควบคุมความเร็วในการเดินรถ ประเภทของชัน้ ถนน
ในพืน้ ทีช่ ุมชน
3.2 วิ ธีการศึกษา
3.2.1 ผู้ วิ จ ั ย ด า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ตาแหน่ งและเส้นทางเดินรถของจุดรองรับขยะใน
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3.2.4 ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ย
network analysis หลัก การวิเ คราะห์เ ส้น ทางที่สนั ้
ทีส่ ุด best route analysis เพื่อหาเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ
ในการเก็บขนขยะ จากการสร้าง network dataset
และจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ไว้ ใ น geodatabase ที่ อ ยู่
ภายใต้ feature dataset เดียวกันทัง้ หมด พร้อมทัง้
ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูล topology เพื่อให้การ
วิเ คราะห์โ ครงข่ า ยเกิด ความผิด พลาดน้ อ ยที่ สุ ด
(ธั ญ ญรั ต น์ , 2560) โดยก าหนดเงื่ อ นไขในการ
วิเคราะห์โครงข่าย ดังนี้
(1) เวลาหรือ ระยะทางที่ใ ช้ใ นการ
เดินทาง ซึ่งจะใช้ในการคานวณเส้นทางที่ใช้เวลา
น้ อ ยที่สุ ด เส้น ทางที่ส นั ้ ที่สุ ด ในการเดิน ทางหรือ
เส้นทางทีเ่ หมาะสม
(2) กาหนดคุณลักษณะของเส้นทาง
เช่น จานวนช่องทางเดินรถ หรือข้อจากัดความเร็ว
ในแต่ละเส้นทาง ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายเวลา
ในการเดินทางของเส้นทางทีห่ าได้
(3) ข้ อ จ ากั ด ของเส้ น ทาง เช่ น
เส้น ทางเดิน รถทางเดีย ว ข้อ ก าหนดในการเลี้ย ว
หรือเส้นทางทีใ่ ช้ได้เฉพาะรถยนต์ ซึง่ สามารถใช้ใน
การคานวณเส้นทาง
(4) ข้ อ มู ล ก าหนดระดั บ ชั ้น ของ
เส้นทาง เช่น ถนนหลวง ทางด่วน ถนนหลัก หรือ
ซอย มาใช้ในการคานวณระยะเวลาเดิน รถ ภายใต้
เงื่อนไขการเดินรถของกรมทางหลวง และกรมทาง
หลวงชนบท (สานักงานทางหลวงชนบท, 2549)
เพื่อวิเคราะห์หาเส้นทางเดินรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ทีใ่ ห้บริการในทุก ๆ จุดทีม่ จี ุดรองรับ
ขยะมูลฝอยในปั จจุบนั (เดิม) จานวน 288 ถัง
3.2.5 ห ลั ง จ า กนั ้ น ศึ ก ษ า จุ ด จั ด สรร
ต าแหน่ ง จุ ด รองรับ ขยะมู ล ฝอยที่ ดี ท่ี สุ ด โดยหา
ตาแหน่ งที่เหมาะสมที่สุดในการให้ความสะดวกแก่
ประชากรในการเข้าถึงจุดรองรับขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
เทศบาลนครนครราชสี ม า โดยพิ จ ารณาจาก

ต าแหน่ ง ครัว เรือ น โดยการเฉลี่ย ระยะทางจาก
เครื่องมือ central feature เพื่อหาจุดกึง่ กลางเฉลีย่ ที่
สามารถเข้าถึงของประชากรเพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ศึก ษา แล้ว น ามาวิเ คราะห์แ บบจ าลองเพื่อ ค้น หา
ตาแหน่ งทีต่ งั ้ ด้วยวิธกี ารหาตาแหน่ ง และจุดจัดสรร
location & allocation ด้ ว ย ท ฤ ษ ฎี maximize
attendance เพื่อ หาต าแหน่ ง ที่ตัง้ จุ ด รองรับ ขยะที่
ประชากรสามารถน าขยะมาทิ้ง โดยก าหนดให้
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงจุ ดรองรับขยะในระยะไม่
เกิน 250 เมตร ด้วยกาหนดค่า cut-off value เท่ากับ
250 เมตร (Vijay et al. 2008) ดังนี้
(1) การก าหนดเงื่อ นไขปั จ จัย การ
ส ร้ า ง network dataset จ า ก นั ้ น เ มื่ อ ไ ด้ ข้ อ มู ล
ต าแหน่ ง ที่ ตั ง้ จุ ด รองรั บ ขยะมาวิ เ คราะห์ ส ร้ า ง
แบบจาลองโครงข่ายการเก็บขนขยะ จากเงื่อนไขใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังตารางที่ 1
(2) น าข้อ มูลที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์
หาตาแหน่ งที่ตงั ้ เหมาะสมสาหรับจุดรองรับขยะที่
เหมาะสม (ใหม่) มาวิเคราะห์หาเส้นทางที่เ หมาะ
ที่สุด ในการเก็บ ขยะมูลฝอยโดยใช้ การวิเ คราะห์
โครงข่าย network analysis ด้วยทฤษฎี best route
analysis และน าเส้น ทางที่วิเ คราะห์ไ ด้ม าเปรีย บ
เทีย บกับ เส้น ทางเก็บ ขยะในปั จ จุ บ ัน (เดิม ) เพื่อ
แสดงการเปลี่ย นแปลงของผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้จ ากการ
วิเคราะห์เส้นทางกับเส้นทางปั จจุบนั
3.2.6 จัดทาแผนทีแ่ สดงแบบจาลองทีต่ งั ้
ที่เ หมาะสมส าหรับ จุ ด รองรับ ขยะมูล ฝอยต่ อ การ
เข้ า ถึ ง ของเส้ น ทางเดิ น รถเก็ บ ขนขยะในพื้ น ที่
เทศบาลนครนครราชสี ม าเขต 4 อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษาเส้ นทางเดิ นรถจัดเก็บ
ขนขยะภายใต้จุดรองรับขยะเดิ มต่อการเข้าถึง
ของประชากร
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ตารางที่ 1 การกาหนดเงื่อนไขปั จจัยการสร้าง network dataset
ชื่อฟิ ลด์
การใช้งาน
name
name
เพือ่ ใช้บอกชื่อ ถนนอะไร

ประเภทฟิ ลด์
data type
text

network attribute
usage
unit

length

วิเคราะห์ดว้ ยระยะทาง

double

cost

minutes

วิเคราะห์เวลาเดินทางด้วย
รถยนต์

double

cost

minutes

ใส่ความเร็วให้กบั ถนนแต่ละเส้น

ใส่คา่ ตามประเภทถนนจากฟิ ลด์
(symbol)
กาหนดลาดับถนนความเร็ว
สายหลัก 40 Km/hr*; สายรอง
hierarchy
short integer hierarchy unknown
แต่ละเส้นทาง
30 Km/hr*; ซอย 30 Km/hr*
*ความเร็วทีใ่ ช้ในการเดินรถอ้างอิงจากมาตรฐานชัน้ ทางสาหรับทางหลวงท้องถิน่ ปี พ.ศ. 2549
speed

อาจใช้เพือ่ คานวณเวลา

Short
integer

สูตรคานวณ
หรือการกาหนดค่าฟิ ลด์
ความยาวเส้นถนน (length)
[Length/(speed/hr)] x 60
kilometres
min/hr

kilometres/hr

ผลการศึ ก ษาพบว่ า ต าแหน่ ง ที่ ตั ง้ จุ ด
รองรับขยะมูลฝอยและเส้นทางเดินรถจัดเก็บขนขยะ
ที่ไ ด้จ ากการลงสารวจภาคสนาม โดยใช้อุ ป กรณ์
ระบบกาหนดตาแหน่ งบนโลก (global positioning
system, GPS) เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ต าแหน่ ง พิ ก ั ด จุ ด
รองรับขยะ ซึง่ มีทงั ้ หมด 288 ถัง โดยตัง้ กระจายอยู่
ตามถนนสายหลัก ของพื้น ที่ ได้แ ก่ ถนนเดชอุดม
ถนนพิบูลละเอียด ถนนมิตรภาพ ถนนรถไฟ ถนน
โยธา และถนนจอมสุรางค์ยาตร์ แต่ยงั ไม่เพียงพอ
ต่ อความต้องการของประชากรในพื้นที่ เนื่องจาก
จานวนประชากรในพืน้ ทีม่ จี านวนมากจึงส่งผลทาให้
ปริ ม าณของเสีย และขยะมู ล ฝอยในครัว เรือ นมี
ปริมาณค่อนข้างมาก และจากการลงพื้นที่สารวจ
ปริ ม าณขยะในพื้ น ที่ ศึ ก ษาต่ อ คนต่ อ วั น พบว่ า
ประชากรหนึ่งคนสามารถสร้างขยะได้ ประมาณ 1.1
กิโลกรัมต่ อวัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ การศึกษา
ปริมาณขยะและองค์ประกอบมูลฝอยชุมชนของกรม
ควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2561 รวมทัง้ การวางถังขยะ
หรือจุดรองรับขยะอย่างไม่เป็ นระบบ จากการศึกษา
พบว่ า ในบางพื้น ที่ต าแหน่ ง ของจุ ด รองรับ ขยะมูล
ฝอยยัง ตัง้ อยู่ ห่ า งไกลจากครัว เรือ น ประชากรใน
พืน้ ทีจ่ งึ แก้ปัญหาโดยการนาขยะมากองรวมไว้หน้า

บ้านของตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการจัด
เก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดใน
การจัดหาตาแหน่ งจุดรองรับถังขยะที่เหมาะสมมา
ทดแทนตาแหน่ งเดิมและในแต่ละจุดรองรับ และใน
แต่ละจุดต้องสามารถรองรับขยะมูลฝอยอย่างน้อย
ต าแหน่ ง ละ 240 ลิ ต ร จึ ง จะเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการ ซึง่ จากแบบจาลองทีค่ วามจุ 240 ลิตรที่ จะ
สามารถรองรับขยะมูลฝอยทัง้ หมด 69,120 ลิตร จึง
จะเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพืน้ ที่
ดังรูปที่ 1
สาหรับเส้นทางเดินรถในการจัดเก็บขน
ขยะปั จจุบ ัน (เดิม ) พ.ศ. 2561 ตามเส้น ถนนสาย
หลักในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีรถจัดเก็บขน
ขยะมู ล ฝอยทัง้ หมดรวม 50 คัน โดยจากการลง
สารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้ศกึ ษาในพืน้ ทีเ่ ขต 4
ซึ่งมี 2 เส้นทาง คือ สาย 125 และ 84 พบว่าทัง้ 2
สาย พบปั ญหาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละ
ตาแหน่ ง เนื่องจากบางครัวเรือนไม่ได้ท้งิ ขยะไว้ท่ี
ตาแหน่ งจุดรองรับ เพราะอยู่ห่างไกลจากครัวเรือน
จึงนาขยะมากองไว้หน้าบ้านของตัวเอง ซึ่งจะเป็ น
ปั ญหาทาให้การจัดเก็บ หลังจากผู้วิจยั พบปั ญหา
ดังกล่าว จึงใช้หลักการวิเคราะห์ network analysis
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รูปที่ 1 แผนทีแ่ สดงตาแหน่งจุดรองรับขยะทีม่ ใี นปั จจุบนั (เดิม) จานวน 288 ถัง

รูปที่ 2 แผนทีแ่ สดงเส้นทางการเดินรถจัดเก็บขนขยะ(เดิม) ทัง้ 2 สายเดินรถ
ทฤษฎี best route analysis เพื่อ วางแผนเก็บ ขน
ขยะให้ค รบทัง้ 288 ต าแหน่ ง พบว่ า เส้น ทางที่ 1
สาย 125 สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยจากจุดรองรับ
ทัง้ สิน้ 137 ถัง โดยมีเส้นทางในการเดินรถสาหรับ
เส้นทางนี้ จานวน 16 เส้นทาง การเก็บขนขยะจะมี

ทุกวันไม่มวี นั หยุดทาการ เริม่ การเก็บตัง้ แต่ 18:0023:00 น.ของทุ กวัน เดิน รถเป็ นระยะทาง 14.578
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินรถโดยเฉลีย่ 5 ชัวโมง
่ 40 นาที
ท าให้เ สีย งบประมาณและค่า ใช้จ่ายสูง โดยจะวัด
จากน้ าหนักปริมาณขยะ 1 ตันต่อ 300 บาท อ้างอิง
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จากการสอบถามเจ้าหน้ าที่พนักงานขับรถเก็บขน
ขยะปฏิบตั ิงานจริง ดังนัน้ สรุปได้ว่าเส้นทางเดินรถ
ในการเก็บขนขยะเส้นนี้ จะเก็บขนขยะได้ปริมาณ
ทัง้ หมดเฉลีย่ 6-8 ตันต่อวัน ซึง่ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะ 1,800-2,400 บาทต่อวัน คิดเป็ น
54,000-72,000 บาทต่ อ เดื อ น และ 648,000864,000 บาทต่อปี การเดินรถแสดงดังรูปที่ 2
เส้นทางที่ 2 สาย 84 พบว่าในเส้นทางนี้
สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยจากจุดรองรับทัง้ สิน้ 151
ถัง โดยมีเ ส้น ทางในการเดิน รถสาหรับ เส้นทางนี้
จานวน 21 เส้นทาง การเก็บขนขยะจะมีทุกวันไม่มี
วัน หยุ ด ท าการเช่ น กัน เริ่ม การเก็บ ตัง้ แต่ 18:4002:00 น. ของทุกวัน เดินรถเป็ นระยะทาง 28.432
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินรถ 6 ชัวโมง
่
40 นาที ดังนัน้
สรุปได้ว่าเส้นทางเดินรถในการเก็บขนขยะเส้นนี้ จะ
เก็บขนขยะได้ปริมาณทัง้ หมดเฉลี่ย 7-8 ตันต่อวัน
ซึ่ง จะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยในการจัด การขยะ 2,1002,400 บาทต่อวัน คิดเป็ น 63,000-72,000 บาทต่อ
เดือ น และ 756,000-864,000 บาทต่ อ ปี สามารถ
แสดงการเดิน รถดัง รู ป ที่ 2 จากการศึก ษาพบว่ า
ถึงแม้ว่ารถเก็บขยะมูลฝอยจะสามารถเก็บขนขยะใน
ทุก ๆ ตาแหน่งของจุดรองรับขยะมูลฝอย แต่ในบาง
เส้นทางของจุดรองรับขยะมูลฝอยเส้นทางเดิม จะ
ตัง้ อยู่ซอยแคบรถเก็บขนขยะไม่สามารถเข้าถึง เป็ น
เหตุให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ต้องเดินเข้าไปยังจุด
รองรับ ขยะเอง เป็ น อีก หนึ่ ง สาเหตุ ท่ีท าให้ต้องใช้
ระยะเวลานาน และอีกหนึ่งปั ญหาหลักทีพ่ บในพืน้ ที่
ศึก ษา คือ ต าแหน่ ง ของจุด รองรับขยะมูลฝอยยัง
ตัง้ อยู่ ห่า งไกลจากครัวเรือ น ประชากรในพื้นที่จึง
แก้ปัญหาโดยการนาขยะมากองรวมไว้หน้าบ้านของ
ตนเอง หรือ ในบางพื้น ที่ป ระชากรทิ้ง ขยะมูลฝอย
เหล่านี้ในพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า ก่อให้เกิดปั ญหาการ
จัดเก็บของเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะของเทศบาล
จึงเป็ นสาเหตุทท่ี าให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาเพื่อสร้าง
แบบจาลองทีต่ งั ้ ทีเ่ หมาะสมสาหรับจุดรองรับขยะมูล

ฝอยต่อการเข้าถึงของเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษา
4.2 ผลการศึ ก ษาการสร้ า งแบบจ าลอง
ที่ ตงั ้ ที่ เหมาะสมสาหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย
ต่อการเข้าถึงของเส้นทางเดิ นรถเก็บขนขยะ
ผลการวิเ คราะห์โ ครงข่ า ยด้ว ยวิธีก าร
วิเคราะห์หาตาแหน่ งที่ตงั ้ และจุดจัดสรร พบว่าจุด
จัด สรรสาหรับ การรองรับ ขยะมูลฝอยที่เ หมาะสม
เพีย งพอต่ อ ความต้ อ งการและต่ อ การเข้า ถึง ของ
ประชากร โดยการก าหนดระยะในการเข้า ถึง จุ ด
รองรับ ขยะมูลฝอย (ใหม่ ) ต้อ งมีร ะยะทางไม่เกิน
250 เมตร อ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล จากองค์ ก รศู น ย์
สาธารณสุ ข และวิศ วกรรมสิ่ง แวดล้ อ ม ประเทศ
อินเดีย เพื่อแก้ปัญหาจุดรองรับขยะเดิมที่ไกลจาก
บ้านเรือน ทาให้ประชากรทิง้ ขยะมูลฝอยไว้หน้าบ้าน
ของตนเอง ส่งผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อมและส่งผล
เสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของประชากรใน
พื้นที่ ซึ่งพบว่าแบบจาลองที่ตงั ้ ที่เหมาะสมสาหรับ
จุดจัดสรรทีร่ องรับขยะมูลฝอยทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
มีทงั ้ สิน้ 257 ถัง ซึง่ มีจานวนทีล่ ดลงจากเดิม จานวน
31 ถัง สามารถประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห าร
จัด การ คิด เป็ น เงิน 111,600 บาทต่ อ ปี นอกจาก
ศัก ยภาพในการเข้า ถึง แล้ ว ยัง สามารถก าหนด
เส้นทางเดินรถเก็บขนขยะรูปแบบใหม่ เพื่อให้รถ
เก็บขนขยะสามารถเก็บรวบรวมครบทุกตาแหน่ ง
โดยใช้ระยะทาง ระยะเวลา และมีค่าใช้จ่ายน้อยลง
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ เส้น ทางเก็บ ขนขยะที่ใ ช้ใ น
ปั จจุบนั (เดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางที่ 1 สาย 125 สามารถจัดสรรจุด
รองรับขยะมูลฝอย (ใหม่) ที่เหมาะสม จานวน 123
ถัง สามารถลดจ านวนจุ ด รองรับ ที่ไ ม่ เ หมาะสม
จ านวน 14 ถัง ท าให้ร ะยะในแต่ ละเส้น ทางลดลง
0.167 กิโลเมตร เวลาใช้ลดลง 1 ชัวโมง
่ 40 นาที ซึง่
แสดงดังตารางที่ 2
เส้นทางที่ 2 สาย 84 สามารถจัดสรรจุด
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลรถเก็บขนขยะมูลฝอยระหว่างเส้นทางทีใ่ ช้ปัจจุบนั (เดิม) กับเส้นทางทีไ่ ด้จาก
การสร้างแบบจาลองทีต่ งั ้ ทีเ่ หมาะสมสาหรับจุดรองรับขยะมูลฝอย (ใหม่)
เส้นทางเดินรถ
เก็บขนขยะ
เส้นทางที่ 1
สาย 125
เส้นทางที่ 2
สาย 84

เส้นทางการเก็บขนขยะ

ระยะเวลาในการเดิน
รถเก็บขนขยะ

เส้นทางทีใ่ ช้ปัจจุบนั (เดิม)
เส้นทางได้จากแบบจาลอง
เส้นทางทีใ่ ช้ปัจจุบนั (เดิม)
เส้นทางได้จากแบบจาลอง

5 ชัวโมง
่ 40 นาที
4 ชัวโมง
่ 52 นาที
6 ชัวโมง
่ 40 นาที
5 ชัวโมง
่ 14 นาที

ร้อยละของ
ระยะเวลาที่
ลดลง (%)
41.37
46.58

ระยะทางในการ
เดินรถเก็บขนขยะ
(กิโลเมตร)
14.578
14.411
28.432
27.531

ร้อยละของ
ระยะทางที่
ลดลง (%)
49.71
49.19

รูปที่ 3 แผนทีแ่ สดงการเปรียบเทียบเส้นทางการเก็บขนขยะ เส้นทางที่ 1 สาย 125
รองรับขยะมูลฝอย (ใหม่) ที่เหมาะสม จานวน 134
ถัง สามารถลดจ านวนจุ ด รองรับ ที่ไ ม่ เ หมาะสม
จ านวน 17 ถัง ท าให้ร ะยะในแต่ ละเส้น ทางลดลง
0.900กิโลเมตร เวลาใช้ใช้ลดลง 46 นาที ซึ่งแสดง
ดังตารางที่ 2
สามารถสร้ า งเป็ นแผนที่ แ สดงการ
เปรียบเทียบเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยทีใ่ ช้ปัจจุบนั
(เดิม) กับเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยที่ได้จากการ
สร้างแบบจาลองที่ตงั ้ ที่เหมาะสมสาหรับจุดรองรับ

ขยะมูลฝอย (ใหม่)ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครนครราชสีมา
เขต 4 อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ดังรูปที่ 3 และ 4

5. สรุปและอภิ ปรายผล
การศึก ษาเส้น ทางเดิน รถจัด เก็บ ขนขยะ
ภายใต้ จุ ด รองรั บ ขยะเดิ ม ต่ อ การเข้ า ถึ ง ของ
ประชากร และสร้า งแบบจ าลองที่ตัง้ ที่เ หมาะสม
สาหรับจุดรองรับขยะมูลฝอยต่อการเข้าถึงของเส้น 234
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รูปที่ 4 แผนทีแ่ สดงการเปรียบเทียบเส้นทางการเก็บขนขยะ เส้นทางที่ 2 สาย 84
ทางเดินรถเก็บขนขยะ พบว่าตาแหน่ งจุดรองรับถัง
ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา เขต 4 มี
ลัก ษณะการตัง้ กระจายอยู่ตามถนนสายหลักของ
พื้น ที่ท่ีไ ม่ ไ ด้เ ป็ น แหล่ ง ที่ตัง้ ของชุ ม ชนที่มีจ านวน
ประชากรอาศัยอยู่จานวนมาก ดังนัน้ จึงมีจุดรองรับ
ถังขยะจานวนหนึ่งใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ
มีขยะมูลฝอยที่ท้งิ จานวนน้อย ในขณะเดียวกันซึ่ง
จุดรองรับถังขยะส่วนหนึ่งต้องรองรับขยะจนเต็มเกิน
ทีจ่ ะรองรับได้ อีกทัง้ การตัง้ จุดรองรับขยะมูลฝอยยัง
ไม่ มีร ะบบ เกิด การกระจุ ก ตัว ของถัง ขยะในบาง

ต าแหน่ งมากเกิน ไปและบางตาแหน่ ง อยู่ห่างไกล
ชุมชนมากเกินไป ไม่มีศกั ยภาพในการเข้าถึงของ
ประชากร ส่งผลให้ถงั ขยะไม่ได้ รวมทัง้ การเก็บขน
ขยะในซอยแคบไม่ สามารถเข้า ไปเก็บ ขนขยะได้
เจ้าหน้าที่ต้องเดินเข้าไปเก็บขนขยะเอง ทาให้การ
เก็บขนขยะเกิดความล่าช้า และเสียเวลาเป็ นอย่าง
มาก ซึ่งผู้วจิ ยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหา
และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จึงมีแนวทางในการ
วิเ คราะห์ โ ครงข่ า ยด้ ว ยวิธีก ารวิเ คราะห์ เ พื่อ หา
ตาแหน่ งทีต่ งั ้ และจุดจัดสรรทีเ่ หมาะสมตามลักษณะ
235

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 3 • พฤษภาคม - มิ ถนุ ายน 2562

6. กิ ตติ กรรมประกาศ

ของที่ตงั ้ และการเข้าถึงของประชากร ซึ่งจะทาให้
ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึ่งสามารถ
ลดได้ท ัง้ ค่ า ใช้จ่ า ย ระยะทาง ระยะเวลา โดยใช้
หลัก การการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โครงข่ า ย network
analysis ร่ ว มกั บ หลั ก การวิ เ คราะห์ location &
allocation ด้วยทฤษฎี maximize attendance ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนลักษณ์ และ
คณะ (2560) ที่ศึก ษาการวิเ คราะห์โ ครงข่า ยด้วย
ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์เ พื่อ การวางแผนการ
จัดเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศกึ ษาเทศบาลเมืองบาง
กรวย จัง หวัด นนทบุ รี พบว่ า จากการวิเ คราะห์
สามารถลดลงต าแหน่ ง จุ ด รองรับ ขยะ และมีก าร
เข้ า ถึ ง จุ ด รองรั บ ถั ง ขยะของครั ว เรื อ น มี ค วาม
ครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจาก
มีการวางผังตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของจุดรองรับถังขยะระยะ
ให้ตงั ้ ในตาแหน่งทีไ่ ม่ไกลจากแหล่งชุมชนเกิน 250
เมตร และในตาแหน่งทีไ่ ม่เหมาะสม ทาให้จุดรองรับ
ขยะมูลฝอยจึงสามารถรองรับขยะในปริมาณทีม่ าก
ขึน้ ใช้งานจุดรองรับได้เต็มประสิทธิภาพ และยังทา
ให้การจัดเก็บสามารถทาได้สะดวกและรวดเร็วขึน้
ดังนัน้ จึงสรุปว่าการวิเคราะห์โครงข่ายด้วย
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพื่อหาแบบจาลองทีต่ งั ้
ที่เ หมาะสมสาหรับ จุ ด รองรับ ขยะมูลฝอยในพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถลดจุดรองรับขยะ
ได้ เ หลื อ เพี ย ง 257 ถั ง ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้
ครอบคลุ ม ทัง้ พื้น ที่ ระยะทางในแต่ ล ะเส้น ลดลง
ประมาณ 1 กิโ ลเมตร ใช้เ วลาลดลง 1 ชัว่ โมง 26
นาที ในแต่ ล ะเส้ น ทาง และลดค่ า ใช้ จ่ า ยลงได้
ประมาณ 111,600 บาท/ปี ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น
แนวทางเพื่อ วางแผนเส้น ทางที่เ หมาะสมในการ
จัด เก็บ ขนขยะมู ล ฝอย ช่ ว ยพัฒ นาและยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรในชุ ม ชน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องให้สามารถ
ดาเนินการเก็บขนขยะได้สะดวกยิง่ ขึน้

ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานสาธารณสุ ข และ
สิ่ง แวดล้อ ม เทศบาลนครนครราชสีม าที่ให้ความ
อนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และอ านวยความสะดวกใน
ระหว่ า งการลงส ารวจภาคสนาม ขอขอบคุ ณ
ภาควิ ช าภู มิศ าสตร์ แ ละคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้การ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการวิจยั ครัง้ นี้
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