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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม 1

บทน�ำ
	 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส�าคัญที่ทั่วโลกตระหนัก

ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้	 ปัญหา																	

สิ่งแวดล้อมไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพียงเท่านั้น	

เน่ืองจากสามารถขยายผลกระทบไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคยีงหรือพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	ได้

อย่างรวดเร็ว	 อาทิเช่น	 ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 (PM2.5)	 ท่ีเกิด																			

จากการเผาไหม้ในพื้นที่โล่งแจ้ง	หากมองจากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็น

ได้ว่าฝุ่นละอองขนาดเลก็ทีเ่กดิขึน้สามารถลอยไปตามกระแสลมในระยะ

ทางไกล	ซ่ึงในบางประเทศได้มกีารออกกฎหมายหมอกควนัข้ามพรหมแดน

	 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัย																

เคร่ืองมอืหลายประเภท	เช่น	เทคโนโลยสีะอาด	การประเมนิวฏัจกัรชวีติ

ของผลิตภัณฑ์	 และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 ซึ่งระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์	 หรือ	 GIS	 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถ														

มองเห็นปัญหาเชิงพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ท�าให้การประเมินปัญหา															

ที่เกิดขึ้นและการเลือกใช้วิธีการจัดการมีความถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น	

	 ดังนั้น	 บทความนี้จึงผู้เขียนจึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์														

เกี่ยวกับการน�า	 GIS	 มาประยุกต์ใช้กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม																

ในด้านต่าง	ๆ 	ประกอบด้วยการควบคมุวตัถอุนัตราย	การประเมนิมลพษิ

ทางอากาศ	งานทางด้านอนุรักษ์	และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

ซ่ึงหวังว ่าผู ้อ ่านจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช ้	 หรือมองเห็นภาพ																												

ในการน�า	GIS	มาใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม2

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรค์ืออะไร ? 

	 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	หรอืในภาษาองักฤษเขยีนว่า	Geographic	Information	

System	(GIS)	เป็นเทคโนโลยอีย่างหน่ึงทีถู่กน�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนัของเรา	ซ่ึงหลายคน

อาจมองว่าเป็นสิ่งไกลตัว	แต่หากลองคิดดูว่าในขณะที่ต้องเดินทางในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

สิ่งแรกที่ท�าคืออะไร	 โดยอาจจะเริ่มจากสอบถามเส้นทางจากผู ้อื่น	 ศึกษาเส้นทาง																			

จากแผนที่	 หรืออาจใช้โปรแกรมน�าทาง	 (Navigators)	 ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่ง																				

ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 GIS	เป็นเทคโนโลยทีีป่ระกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีท่�างานร่วมกนัอย่าง

มปีระสทิธภิาพบนระบบคอมพเิตอร์	ซึง่สามารถจดัเกบ็ข้อมลู	วเิคราะห์ประมวลผลข้อมลู	

และสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนที่ได ้อย่างถูกต้องตามที่ผู ้ใช ้ต ้องการ																	

ซ่ึง	 GIS	 สามารถจัดการข้อมูลได้กว้างขวางต้ังแต่ในระดับพื้นที่ขนาดเล็ก	 เช่น	 ฟาร์ม	

หมู่บ้าน	ต�าบล	จังหวัด	ภาค	และประเทศ	จนถึงพื้นที่ในระดับโลก

	 การแสดงข้อมูล	 GIS	 โดยระบุต�าแหน่งที่ตั้งจากการอ้างอิงต�าแหน่งบนพื้นโลก														

หรือค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์	รวมทั้งการบ่งบอกรายละเอียดของพื้นที่นั้น	ๆ	เช่น	ชื่อต�าบล	

หรือ	หมู่บ้าน	ดังนั้น	ข้อมูล	GIS	จึงสามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	ข้อมูลเชิงพื้นที่	

(Spatial	Data)	และข้อมูลเชิงบรรยาย	(Attribute	Data)		

	 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ต�าแหน่งหรือสถานที่ตั้งของบริเวณที่ต้องการ															

โดยแสดงในรปูแบบของค่าพกิดัทางภมูศิาสตร์จากการอ้างองิตามเส้นละตจิดู	(latitude)	

และลองจิจูด	(longitude)	ซึ่งสามารถแสดงได้	3	รูปแบบ	คือ	องศา	–	ลิปดา,	องศา	–	

ลิปดา	–	พิลิปดา	และองศาแบบทศนิยม	

	 ในส่วนของข้อมูลเชิงบรรยายผู ้ใช ้หรือผู ้สร ้างข ้อมูลสามารถก�าหนดขึ้น																														

เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะของพื้นที่หรือต�าแหน่งนั้น	 ๆ	 เช่น	 ชื่อโรงเรียน																											

ชือ่ต�าบล	ชือ่ถนน	ประเภทของการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	และประเภทป่าไม้	เป็นต้น	ดงันัน้เห็นได้ว่า	

การแสดงข้อมูล	GIS	จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย	
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กับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม 3

ภาพที่ 1	 ข้อมูลใน	GIS	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	ข้อมูลเชิงพื้นที่	 (Spatial	Data)	

และข้อมูลเชิงบรรยาย	(Attribute	Data)

	 การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

ข้อมลูแบบเวกเตอร์	(Vector)	และข้อมลูแบบแรสเตอร์	(Raster)	โดยข้อมลู	แบบเวกเตอร์	

คือ	 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่แสดงในลักษณะจุด	 (Point)	 เส้น	 (line)	 และรูปหลายเหลี่ยมปิด	

(Polygon)	 ส่วนข้อมูลแบบแรสเตอร์เป็นข้อมูลลักษณะกริดเซลล์มาประกอบรวมกัน																

เช่น	 ภาพถ่ายทางอากาศ	 (Aerial	 Imagery)	 แผนที่แบบจ�าลองความละเอียดสูง																												

(Digital	Elevation	Models	:	DEM)



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม4

ภาพที่ 2 ข้อมูลประเภท	Vector	และ	Raster

	 คุณสมบัติเด่นอย่างหน่ึงของ	 GIS	 คือ	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยง																					

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงบรรยายเข้าด้วยกัน	 ซึ่งผู้วิเคราะห์ข้อมูลสามารถรวบรวม

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์	 นิเวศวิทยา	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์																													

ตามวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ	เช่น	การตดิตามการอพยพของสตัว์ป่า	การท�านายระดบัของ

การชะล้างพังทลายของดิน	 การแสดงปริมาณการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศและน�้า	

เป็นต้น	 ซึ่งการแสดงผลจะออกมาในรูปแบบของแผนที่ดิจิทัลและสามารถอัพเดตข้อมูล

ให้ทันสมัย

	 กล่าวโดยสรปุ	ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	(Geographic	Information	System	:	GIS)	

คอื	เทคโนโลยทีีท่�างานภายใต้ระบบคอมพวิเตอร์ในการจดัเก็บข้อมลู	จดัการ/วเิคราะห์ข้อมลู	

และแสดงผลข้อมูลทั้งในรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย	 เพื่อน�าไปใช้

ในการวางแผน	คาดการณ์	หรือประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นย�า			
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	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ใช้งาน	 GIS	 ต้องพึงตระหนักถึงข้อจ�ากัดของ	 GIS	 ที่ไม่สามารถ

ตัดสนิใจความถกูต้องหรอืความเหมาะสมของข้อมลูได้	ผูใ้ช้งาน	GIS	ต้องเป็นผูก้�าหนดเกณฑ์

เพื่อบ่งชี้ความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูล	 นอกจากนี้	 ข้อมูลที่น�ามาใช้																																	

ในการวิเคราะห์ต้องเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยหรือได้รับการปรับแก้ให้ถูกต้อง	 รวมท้ัง																		

ผูใ้ช้ต้องเลือกใช้ข้อมลูทีเ่หมาะสมกบังาน	เช่น	ความละเอยีดของแผนที	่หากไม่มคีวามจ�าเป็น

ในการวเิคราะห์ข้อมลูทีล่ะเอยีดมากนกั	ผูใ้ช้งานกไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้แผนท่ีท่ีมคีวามละเอยีดสงู	

เพราะเป็นการสิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย	พืน้ท่ีจัดเกบ็ข้อมลู	และระยะเวลาในการวเิคราะห์ข้อมลู	

เป็นต้น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เครื่องมือส�าหลับการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 เมือ่พดูถงึระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์	หรอื	GIS	หลายคนอาจจะมองไกลไปถึง

เร่ืองของการสร้างแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์เพือ่ประเมนิหรอืท�านายสถานการณ์ต่าง	ๆ 	

ด้านสิง่แวดล้อม	ซึง่ในเชิงปฏบิตันิัน้ต้องอาศยัซอฟต์แวร์และผู้ใช้ท่ีมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ	

	 อย่าไรก็ตาม	การใช้งาน	GIS	ในงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีความซับซ้อนเสมอไป	

เพราะในบางงานเป็นเพียงการแสดงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวางแผนติดตามหรือ

ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	 ในการออกแบบระบบการท�างานของ	GIS	

สามารถก�าหนดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

	 	เหตผุลส�าคญัทีค่วรน�า	GIS	มาใช้ในงานด้านส่ิงแวดล้อม	เพราะ	GIS	ท�าให้สามารถ

มองเห็นภาพรวมของข้อมูล	 และสามารถคาดการณ์	 หรือท�านายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนได้																		

อย่างแม่นย�ามากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ทั้งนี้	 สามารถยกตัวอย่างให้เห็น																	

อย่างชัดจากมากยิ่งขึ้นในงานด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้
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	 ตามประกาศในพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย	พ.ศ.	2535	ได้แบ่งประเภทของวตัถุ

อนัตรายออกเป็น	4	ประเภทตามความอนัตราย	ความเส่ียง	และความจ�าเป็นในการควบคมุ	

ทั้งนี้	 วัตถุอันตรายประเภทที่	4	จัดอยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติความเป็นอันตรายหรือความ

เสียงสูงที่สุด	วัตถุอันตรายในกลุ่มนี้	เช่น	สาร	DDT,	Chlordane	และ	Dieldrin	เป็นต้น

 Sarah Bonvicini et, al.	(2013)	ได้ท�าการศกึษาเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่ง

เชิงปริมาณในกระบวนการผลิตและการขนส่งวัตถุอันตราย	 ในบริเวณที่มีการใช	้																						

วัตถุอันตรายภายในอุตสาหกรรมและอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ชุมชน	ทั้งนี้	 เป้าหมาย

ในการศึกษาเพื่อน�าไปสู ่การด�าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุมอันตราย																								

จากอบุตัเิหต	ุโดยการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมและการวางแผนเหตฉุกุเฉิน

แบบบูรณาการ	

	 การตัดสินใจจากการประเมินความความเสี่ยงนี้	 เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล											

จ�านวนมากโดยประยุกต์ใช้	 GIS	 ในการสร้างแบบจ�าลองอุบัติเหตุ	 โดยการสร้างเง่ือนไข	

(Criteria)	 การเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของน�้ามัน	 หรือสารเคมีอันตรายจากท่อ																												

ซ่ึงได้แบ่งระดบัความเสีย่งในรปูแบบของเส้นชัน้ความเสยีง	(Contour	Line)	ที	่10	ระดบั	

(ดังแสดงในภาพที่	3)

ภาพที่ 3  ระดับความเสี่ยงจาก

การประเมินโดย	 GIS	

เกี่ยวกับการผลิตและ

ขนส่งวตัถอุนัตราย

ที่มา : Sarah Bonvicini et, al. (2013)

GIS กับการควบคุมวัตถุอันตราย
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GIS กับการประเมินมลพิษทางอากาศ

	 ในการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงได้มีการก�าหนดเส้นทางขนส่งสารเคมีอันตราย

เพ่ือลดความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยการปรบัเปลีย่นเส้นทางทีเ่หมาะสมกว่า	นอกจากนี้	

ยังน�าไปสู่การป้องกันอัคคีภัย	โดยการเลือกใช้วัสดุป้องกันไฟที่เหมาะสมกับประเภทของ

วตัถอุนัตราย	พร้อมกบัการส�ารวจสภาพพืน้ทีจ่รงิเพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไขอย่างถกูต้องต่อไป

	 GIS	 เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี	 และยังสามารถ

สร้างแบบจ�าลองด้านสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	การใช้	GIS	เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีแนวคิด	

ที่ส�าคัญ	คือ	การสร้างกรอบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรอย่างชาญฉลาด	รวมไปถงึการจดัสภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างข้ึนให้เหมาะสมด้วย

	 การตรวจสอบคุณภาพอากาศยังสามารถประยุกต์ใช้	 GIS	 มาเป็นเครื่องมือ																				

เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	แหล่งก�าเนิดมลพิษ	ทิศทางและความเร็วลม	

และสภาพภูมิประเทศ	เป็นต้น

	 เพื่อให้เห็นถึงการใช้งาน	 GIS	 กับการประเมินมลพิษทางอากาศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น		

ขอยกตัวอย่างของ	AFAHAC	 (Air	Force	Academy	“Henri	Coanda”)	ที่ได้น�า	GIS														

มาใช้ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ	ตามแนวคิดที่แสดงในภาพที่	4
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ภาพที่ 4 การประยุกต์ใช้	GIS	ในการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ
ที่มา : AFAHAC. (2011)

	 จากภาพที	่4	AFAHC	ได้อธบิายไว้ว่า	การน�า	GIS	มาใช้ในการตรวจประเมนิมลพษิ

ทางอากาศ	ต้องประกอบไปด้วยการท�างานของระบบต่าง	ๆ	4	ระบบ	คือ	

£ ระบบท�างานหลักและโครงสร้างพื้นฐานของ	GIS	(hardware	และ	software)

£ ระบบท�างานย่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศภาคพื้นดิน

£ ระบบท�างานย่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ	3D

£ ระบบท�างานย่อยเกี่ยวกับการสร้างแบบจ�าลองและการคาดการณ์คุณภาพอากาศ

	 ในบรรยากาศ
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	 ทั้งนี้	 การท�างานของระบบจะต้องสามารถตอบสนองกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น	เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดการมลพิษ

ทางอากาศได้ในระยะยาว	ทั้งในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ปัญหาสุขภาพ	และตัวชี้

วัดทางด้านชีวภาพ	ส�าหรับการท�างานของระบบต่าง	ๆ	มี	ดังนี้

	 บทบาทส�าคัญของระบบน้ี	คือ	การประสานข้อมลูต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัมลพิษ

ทางอากาศกบัข้อมลูเชงิพืน้ที	่ซึง่ในฐานข้อมลูของระบบจะประกอบด้วยแผนท่ี

ดิจิตอลและระบบเซิร์ฟเวอร์เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน�าข้อมูลไปใช้ได้อย่าง																	

มีประสิทธิภาพ

	 ระบบนีค้อืกระบวนการตรวจวดัคุณภาพอากาศภาคพืน้ดนิ	ซึง่ประกอบ

ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติที่กระจายไปตามพื้นที่ต่าง	ๆ	

โดยสารมลพิษที่ด�าเนินการตรวจวัด	 ได้แก่	 NO
2
,	 SO

2
,	 O

3
,	 ฝุ ่นละออง																					

(PM10	และ	PM	2.5),	Pb,	C
6
H

6
,	และ	CO

	 เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศมีความแม่นย�ามากยิ่งข้ึน																	

ต้องอาศัยระบบการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ	 3D	 ซึ่งข้อมูลนี้จะน�าไป																	

สู ่การพยากรณ์คุณภาพอากาศตามเงื่อนต่าง	 ๆ	 ก�าหนดขึ้น	 นอกจากนี	้																				

การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ	 3D	 ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ของแบบจ�าลองและผลลัพธ์ที่ออกมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบท�างานหลักและโครงสร้างพื้นฐานของ GIS (hardware และ software)

ระบบท�างานย่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอากาศภาคพื้นดิน

ระบบท�างานย่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 3D
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GIS กับงานทางด้านอนุรักษ์

	 หากกล่าวถึงการน�า	 GIS	 มาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านอนุรักษ์	 จะเห็นได้ว่า

ประเทศไทยมีการน�ามาใช้ในหลายส่วนงาน	ทั้งในงานด้านป่าไม้	 สัตว์ป่า	 ภัยพิบัติ	 และ

การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

	 จากการวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	เกี่ยวกับการประยุกต์

ใช้	GIS	 ในการตรวจติดตามปัญหาไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย	 โดยน�าเทคนิค

การรับรู้ระยะไกล	หรือ	Remote	Sensing	มาใช้ในการตรวจสอบแหล่งก�าเนิดของพื้นที่

ไฟไหม้เป็นระยะเวลา	10	ปีต่อเนื่อง	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2545	ถึง	พ.ศ.	2554	

	 ข้อมลูพืน้ทีเ่กดิไฟไหม้จะถกูแสดงออกมาในรูปแบบ	Hotspot	(ดงัแสดงในภาพที	่5)	

ซึ่งจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 พบว่า	 มีความถูกต้องร้อยละ	 95																													

ของการเกิดไฟไหม้ทั้งหมด

	 ระบบนี้ท�าให้ผู ้ใช้งานสามารถคาดการณ์สถาณการณ์ของมลพิษ																		

ทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในอานาคตจากข้อมูลที่จัดเก็บได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง																	

ซ่ึงจะน�าไปสู่การสร้างมาตรการต่าง	ๆ 	ในการควบคมุมลภาวะทีอ่าจจะเกดิขึน้

ทั้งในเชิงการป้องกันและการแก้ไข

ระบบท�างานย่อยเกี่ยวกับการสร้างแบบจ�าลองและการคาดการณ์
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม 11

ภาพที่ 5 ผลการแปลพื้นที่ไฟไหม้ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2545	-	2554
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2554)
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GIS กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

	 ทั้งนี้	จากการศึกษา	พบว่า	ต�าแหน่งการเกิดจุด	Hotspot	บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ของประเทศไทยในช่วง	10	ปี	มีแนวโน้มคงที่และเกิดขึ้น	ณ	พื้นที่เดิมที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	

ดังนั้น	 เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น	 ๆ	 จะท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่แท้จริงของ															

การเกิดไฟป่าในแต่ละบริเวณ	 รวมทั้งการคาดการณ์ช่วงระยะเวลาของการเกิดได้																			

อย่างแม่นย�ายิง่ขึน้	ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารควบคมุปัญหาไฟป่าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

	 หากกล่าวถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม	 หนึ่งในปัญหาท่ีท่ัวโลกให้ความส�าคัญ														

คือ	 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 Change)	 ของโลก	 เนื่องจาก															

เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อมในหลายด้าน	 ท้ังในเรือ่งของการด�ารงชีวติ	

สุขภาพ	อนามัย	เกษตรกรรม	และระบบนิเวศ	เป็นต้น

	 ปัจจุบัน	 GIS	 ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ																						

ภมูอิากาศของโลก	รวมทัง้การแก้ไขปัญหาเชงิพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่และซบัซ้อน	โดยเฉพาะ

การสร้างแบบจ�าลองเชงิพืน้ทีเ่พือ่ติดตามการเปลีย่นแปลงทางด้านสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิข้ึน	

	 ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเล	ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก	ซึง่เกิดจากการเพิม่สงูข้ึนของน�า้ทะเล	ส่งผลให้พืน้ท่ี

บรเิวณชายฝ่ังเกดิปัญหาน�า้ท่วมขงั	เกดิการเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศ	ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	และสภาพภูมิทัศน์

	 จากการศึกษาของณัทธร	แก้วภู่	(2557)	โดยใช้	GIS	ร่วมกับแบบจ�าลอง	LITPACK	

เพื่อพยากรณ์แนวชายฝั่งบริเวณคลองวาฬ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โดยการเปรียบเทียบ

กิจกรรมระหว่างมีและไม่มีการสร้างท่าเทียบเรือและเข่ือนกันคลื่นริมชายฝั ่งทะเล																				

(ดังแสดงในภาพที่	6)
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	 จากการพยากรณ์โดยใช้แบบจ�าลองคณิตศาสตร์	 LITPACK	 ร่วมกับ	 GIS																									

เพือ่ประเมนิอตัราการกดัเซาะชายฝ่ังและอตัราการทบัถมบรเิวณชายฝ่ังในช่วงระยะเวลา	10	ปี	

(พ.ศ.	2553	 -	2563)	พบว่า	 ในกรณีที่ไม่มีสะพานท่าเรือและเขื่อนกันคลื่น	มีอัตราการ												

กัดเซาะชายฝั่งประมาณ	0.77	เมตรต่อปี	และอัตราการทับถมประมาณ	0.21	เมตรต่อปี	

แต่ในสภาพปัจจุบันที่มีการสร้างสะพานท่าเรือและเขื่อนกันคลื่น	 พบว่า	 มีอัตราการ																			

กัดเซาะชายฝั่งประมาณ	2.13	เมตรต่อปี	และอัตราการทับถมประมาณ	1.86	เมตรต่อปี	

	 ดังนั้น	จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	กรณีไม่มีสะพานท่าเทียบเรือและเขื่อน

กันคลื่น	ชายฝั่งจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ากรณีที่มีะพานท่าเทียบเรือและเขื่อน

กนัคลืน่	ซึง่ข้อมลูดงักล่าวนี	้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการบรหิารจดัการพืน้ทีช่ายฝ่ังใน

ระยะยาว	 และยังช่วยสนับสนุนในการแก้ไขในหลายด้านเพื่อการคงสภาพชายฝั่งให้เป็น

ธรรมชาติมากที่สุด

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนทีช่ายฝ่ังบริเวณคลองวาฬ	จังหวดัประจวบครีขัีนธ์
ที่มา : ณัทธร แก้วภู่. (2557)
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สรุป
	 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	(GIS)	ถอืเป็นเทคโนโลยท่ีีมปีระสทิธภิาพในการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะการพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต																					

เพ่ือน�าไปสู่การวางแผนการไขและจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและ																						

มีประสิทธิภาพ	

	 อย่างไรกต็ามระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์กม็ข้ีอจ�ากดัในการใช้งาน	โดยเฉพาะปัจจยั

ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูล	 ได้แก่	 ช่วงระยะเวลาของข้อมูล														

ความละเอยีดของข้อมลูเชงิพืน้ที	่การปรบัความถกูต้องของข้อมลู	และการวเิคราะห์ข้อมลู

ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น	ๆ	

	 นอกจากนี้	ผู้ใช้งาน	GIS	ต้องท�าความเข้าใจว่า	ข้อมูลที่ออกมาจากการวิเคราะห์

ด้วยระบบ	 GIS	 ไม่สามารถบ่งช้ีถึงข้อมูลเชิงคุณภาพได้ทั้งหมด	 ผู้ใช้งานต้องมีแนวทาง													

ในการประเมนิข้อมลูเพือ่ให้การน�าข้อมลูไปใช้มคีวามถกูต้องและเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่

และช่วงระยะเวลา	
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