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ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) สามารถนิยามได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ทางโปรแกรม
และวิธีการทางสถิติในการจัดหมวดหมู่ข้อมูล (categorization) การเรียกข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (retrieval)
การจัดเก็บข้อมูล (storage) และวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data and information) ที่เกี่ยวข้องกับโลก
(Park, 2011) สาหรับการรับรู้จากระยะไกล (remote sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System : GIS) และระบบระบุตาแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning Systems : GPS) ได้ถูกนามา
ใช้ประโยชน์อย่างประสานกัน (Mankari et al.,2010) เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ การวางแผน และการบริหาร
จั ดการทรั พยากรธรรมชาติ รวมถึ งการพัฒ นาในด้านอุตสาหกรรมครัว เรื อนและเกษตรกรรม (Istvan &
Gabor,2010)
การรับรู้จากระยะไกลมีความสัมพันธ์กับการวัดสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการระบุสภาพภูมิทัศน์ หรือการสรุปลักษณะของพื้นที่ (Engman & Gurney,1991) โดยการดาเนินการดังกล่าว
จะเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล การสังเกต และการรับรู้ วัตถุจากระยะไกล (Weng, 2010) ระบบการสารวจ
ระยะไกลจะเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสี (radiation) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ แหล่งพลังงาน (แสงอาทิตย์และ
เรดาร์; solar sourcesand radar) กระบวนการส่งผ่านพลังงาน (transmission procedures) เป้าหมาย
(targets) และเซ็นเซอร์ระยะไกล (remote sensors) (Jha et al., 2007) ระบบการรับรู้จากระยะไกล (remote
sensing system) แบ่งได้ 2 ประเภทคือ Passive และ Active โดยภาพที่ได้รับจากความยาวคลื่นอินฟราเรดใกล้
(near-infrared; NIR) และอินฟราเรดความร้อน (thermal infrared; TIR) จะเป็นระบบ Passive ในขณะที่ ระบบ
Active จะได้ภาพแบบ LIDAR1 (Light Detection and Range) หรือจากเรดาร์ (radar) (Jha et al.,2007) วิธีการทาง
เทคนิคที่หลากหลายได้นามาประยุกต์ในการจาแนก (classification) และการตีความภาพถ่าย (interpretation)
ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาโครงการต่อไป
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LIDAR = Light Detection and Range เป็นการสารวจภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ โดยมีหลักการทางานคล้ายกับการทางานของเรดาร์
Radar ซึ่งจะวัดระยะจากระยะเวลาการเดินทางของลาแสงเลเซอร์ ที่เดินทางจากเซ็นเซอร์ไปยังวัตถุและสะท้อนกับมายังเซ็นเซอร์อีกครั้ง โดยในการ
ยิงเลเซอร์จะใช้อากาศยานบินเหนือวัตถุและยิงแสงเลเซอร์ลงภาคพื้นดิน (Carter et al.,2012)

สาหรับประโยชน์ของภูมิสารสนเทศ ยังมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ซึ่งหมายถึงการผสมผสานการทางานระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในการจัดทาภาพและข้อมูลการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตั้ง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (spatial correlations) และการประยุกต์เข้ากับ
แบบจาลองเชิงพื้นที่ (model spatial systems) โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะนาไปใช้ในการรวบรวม
และบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการนาเสนอ (demonstration)
และการวิเคราะห์ข้อมูล (analysis) (Wade & Sommer,2001) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยการทางาน
5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดหาข้อมูลที่ต้องการ (กระบวนการก่อนการวิเคราะห์ การป้อนข้อมูล และการนาเข้า
ข้อมูลด้วยการดิจิไทซ์ (digitization) 2) การบริหารจัดการข้อมูล (การเก็บรักษาข้อมูล การปรับปรุงให้ทันสมัย
และการตรวจสอบข้อผิดพลาด) 3) การเข้าถึงและนาข้อมูลไปใช้งาน 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การนาเสนอและ
การแก้ไขข้อมูล (แผนที่, รูปภาพ และกราฟ ) (Cances et al.,2000) จากความสามารถของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ทาให้สามารถใช้เทคนิคซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถสร้างสถานการณ์ทางเลือกที่หลากหลาย
นอกจากนั้น ฟังก์ชั่นปกติของการทางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ฟังก์ชั่นของการสืบค้นข้อมูล และการกาหนด
พื้นที่ที่พิจารณาเฉพาะ สามารถทาการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและนาผลมาสนับสนุนการตัดสินใจ (Navalgund et al.,
2007) ในปัจจุบันภูมิสารสนเทศ เป็ นเครื่องมือที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒ นาในภาคเศรษฐกิจ สั งคม
อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม สาหรับบทความนี้ จะนาเสนอการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) กับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
ภูมิสารสนเทศและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
Geo-informatics and Environmental Impact Assessment (EIA)
สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นระบบที่มีความซับซ้อนอย่างมาก และระบบดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับการพัฒนาในหลายประเทศ การพัฒนาที่มองข้ามผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม ตามมา ดังนั้น ประเด็นด้านการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สาคัญในหลายประเทศ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกหยิบยกขึ้นมาดาเนินการ
โดยแนวทางดังกล่าวจะทาให้สามารถระบุและแสดงผลกระทบที่สาคัญ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้ง
ช่วยในการประเมินมาตรการที่ยอมรับได้รวมถึงแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอย่างละเอียดในประเด็นเฉพาะ
ตามข้อเสนอโครงการ (EA,2012) จุดมุ่งหมายของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์และ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Morrison-Saunders & Bailey, 1999) ในขั้นตอนการเตรียมการณ์ประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น จะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เทคนิคที่แตกต่างกันจะถูกนามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบฐานข้อมูลความรู้
(Knowledge-based systems) และเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ (computer-based system technology)
จะถูกใช้ร่วมกันและประยุกต์ในการดาเนินงาน (Say et al., 2007) ดังนั้น การรับรู้จากระยะไกล (remote sensing)
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถสนับสนุนได้อย่างมากในการดาเนินการประเมินผลและการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Pan et al.,2012)
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สาหรับกรณีศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ได้นากรณีศึกษาในเขตพื้นที่ Elaionas (รูปที่ 1) ซึ่งได้จัดทา EIA ในการพัฒนาเมือง โดยพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตศูนย์กลางของเมือง Athens ประเทศกรีซ ซึ่งจะได้รับการพัฒนาและไม่สอดคล้อง
กับแผนของเมือง Athens โดยอาจจะก่อให้เกิดมลพิษจานวนมากและส่งผลต่อเมืองหลวงของประเทศ จากพื้นที่
โดยประมาณ 9 ล้านตารางเมตร ได้ถูกเสนอสาหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจและประเมินผลกระทบด้านมลพิษ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat ETM และ IRC- 1C รวมถึงข้อมูลความละเอียดสูงของดาวเทียม IKONOS-2 ได้ถูกนามาใช้
ในการวิเคราะห์ในการจาแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเมือง สามารถผลิตภาพขาวดา ที่มีความละเอียด
1 เมตร และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางผังเมือง ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution)
ของภาพถ่ายทาให้สามารถจาแนกลักษณะการใช้ที่ดินได้หลากหลาย เช่น ขนาดพื้นที่และการแบ่งพื้นที่ที่ชัดเจน
จากลักษณะที่สาคัญของพื้นที่นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วความละเอียดดังกล่าว จะสามารถกาหนดได้จากการรับรู้
จากระยะไกล โดยจากการบันทึก การแสดงความละเอียดของภาพเชิงพื้นที่ ความละเอียดเชิงรังสี และความละเอียด
เชิงคลื่น ภาพถ่ายที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงจะแสดงให้เห็นรายละเอียดภาพ และช่วงความยาวคลื่นที่มากขึ้น
(Campbell & Wynne, 2011) กระบวนการจาแนกรายละเอียดภาพถ่ายของดาวเทียม IKONOS-2 สามารถ
จาแนกและแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของพื้นที่ได้ถึง 28 รายการ นอกจากนี้ ความคมชัดของภาพสามารถแสดง
รายละเอียดได้มากกว่าภาพจากดาวเทียม Landsat ETM และ IRC-1C ในส่วนข้อมูลการใช้ที่ดิน สิ่งปกคลุมดินที่ได้รับจาก
การจาแนกข้อมูลและจัดหมวดหมู่ รวมถึงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลอื่นๆ ได้ถูกนาไปประมวลผลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยผลลัพธ์ที่ได้รับจาการวิเคราะห์จะแสดงถึงพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองและพื้นที่
คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 2 ) ซึ่งจะนาไปใช้ในการตัดสินใจในการวางผังเมือง (Metaxs et al., 2009) โดยจาก
กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างการรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) นั้น
เป็นเครื่องมือทีส่ าคัญ และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pan et al., 2012)

รูปที่ 1 ภาพแสดงการซ้อนทับพื้นที่เขตพื้นที่ Elaionas (Metaxas,2009)
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รูปที่ 2 ภาพแสดงพื้นที่กันชน (Buffer zone) รัศมี 500 เมตร (Metaxas,2009)
จากประโยชน์ข องระบบระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ แ ละการรับ รู้จ ากระยะไกลข้างต้น
ข้อมูลลักษณะประจา (attribute data) จานวนมากสามารถนามาบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลสถิติทางสังคมรวมถึงการนาข้อมูลไปวิเคราะห์และการแสดงผล
การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนด้วยรูปภาพซึ่งจะแสดงภาพพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ (Warner & Diab, 2002) จากการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา
และการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถสนับสนุนในการเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่งผลให้สามารถประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสะสม (Cumulative Environmental
Assessment ) และการตรวจสอบอื่นๆ โครงการใหม่ที่จะเสนอในอนาคตสามารถพิจารณาข้อมูลที่ได้จัดทาไว้จากโครงการ
ที่ผ่านมาหรือจากโครงการอื่นๆ รวมถึงการศึกษาและวิเคราะห์การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสะสม ข้อมูลเชิงพื้นที่
และข้อมูลลักษณะประจา สามารถนามาปรับปรุงให้ทันสมัยได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านข้อมูลที่ซ้าซ้อน
ให้น้อยลง นอกจากนี้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการได้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดในอนาคตได้ (Eedy,1995) พร้อมกันนี้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ยังคงสามารถสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์และแผนด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาและ
การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Parker & Cockling,1993)
นอกจากประโยชน์ที่ได้รับในการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการระบุและ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ การซ้อนทับข้อมูลและ
การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial displays) เกี่ยวกับผลกระทบสาคัญ ที่มีต่อพื้นที่ที่พิจารณาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการรับรู้จากระยะไกล สามารถนามาช่วยสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Atkinson et al.,2008) เนื่องจากในกระบวนการการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะมีข้อจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดเตรียมข้อมูล
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การวิเคราะห์ และการใช้แบบจาลอง ซึ่งโดยปกติ ในการจัดทาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จะนาเสนอเพียงผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้รับจากการวิเคราะห์สู่สาธารณะ และไม่สามารถรวบรวม
และด าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะของประชาชนเกี่ ยวกั บการประเมิ นผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมด้ วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ (João & Fonseca, 2012) อย่างไรก็ตาม จากการใช้ภาพที่มีคุณภาพ ทาให้สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของรายละเอียดการพัฒนาโครงการ การปฏิบัติงาน และสถานทีท่ ี่ดาเนินการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สามารถพัฒนาให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้พัฒนาโครงการ รวมถึง
การวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจาลองภาพสถานการณ์ (“what-if” scenarios) และรูปแบบ
ผลลัพธ์ที่หลากหลาย (Landres et al., 2001) พร้อมทั้งประชาชนสามารถเสนอข้อคิดเห็นและการประเมินโครงการ
ที่ได้รับการเสนอในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Sieber,2006) กรณีศึกษาถัดไปจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเด็นดังกล่าว

รูปที่ 3 ภาพแสดงกรอบโครงสร้างการประยุกต์ GIS และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Lei & Hilton,2012)
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 กรณีศึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
คณะกรรมการกากับดูแลสาธารณูปโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (The California Public Utilities
Commission ; CPUC) และคณะกรรมาธิการพลังงานแคลิฟอร์เนีย (the California Energy Commission)
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า ได้เริ่มต้นโครงการ California’s Renewable Portfolio Standards
(RPS) เพื่อเตรียมพร้อมต่อความต้องการใช้สาธารณูปโภคไฟฟ้าในอีก 20 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม การดาเนินการ
โครงการดังกล่าวอาจจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงจาเป็นต้องดาเนินการจัดทาการประเมินผล
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (the National
Environmental Policy Act ; NEPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และแผนงาน Tehachapi Renewable Transmission
Project (TRRP) (Lei & Hilton,2012) ซึ่งเป็นการดาเนินการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงครอบคลุมพื้นที่
173 ไมล์จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ในเมือง Kern ส่งไปยังเมือง San Bernardino (SCE,2013)
ได้เริ่มดาเนินการในปี ค.ศ. 2007 และแล้วเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 2010
จากกรอบโครงสร้างการประยุกต์ GIS และการมีส่วนร่วมของประชาชน (รูปที่ 3) ซึ่งได้แสดง
กรอบแนวคิดการดาเนินงานตามแผนงาน Tehachapi Renewable Transmission Project (TRRP) ได้ผนวก
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล การทาเหมืองข้อมูล (data mining) และการประยุกต์ใช้
ผ่านระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile application) สาหรับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้นาข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยของพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่สาคัญ การจาแนกการใช้ที่ดิน
ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์และขนาดพื้นที่ พร้อมทั้งภาพถ่าย ที่ได้รับจากการรับรู้จากระยะไกล นาไปแปลงเป็น
ข้อมูลแผนที่และปรับมาตราส่วนที่เหมาะสมและนามาซ้อนทับ เพื่อสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สาหรับการทางาน
ตามโครงสร้างองค์ประกอบข้างต้น (รูปที่ 3) ส่วนองค์ประกอบเชิงพื้นที่ จะจัดเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลทั่วไป
เพื่อนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้สาธารณะรับรู้ โดยการแสดงหน้าต่าง
(pop ups) ของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและภาพสิ่งก่อสร้าง ในส่วนการวิเคราะห์ (รูปที่ 4) จะแสดงเครื่องมือ GIS ที่ประชาชน
สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการวิเคราะห์ เช่น การสร้างพื้นที่แนวกันชน (buffer zones) ระยะห่างและลักษณะ
พื้นที่ที่ได้เลือกพิจารณารอบแนวการก่อสร้าง และการจาลองภาพสถานการณ์ (what-if analyses) สาหรับส่วนแสดง
ความคิดเห็น (รูปที่ 5 และ 6) จะให้บริการต่อข้อคิดเห็นของประชาชนโดยการให้ความคิดเห็น พื้นที่ที่ต้องการ
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้ข้อคิดเห็นอื่นๆ สาหรับส่วนการสื่อสารโดยระบบสื่อสารเคลื่อนที่ ผู้ได้รับผลกระทบ
และประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเชิงพื้นที่ของโครงการและแสดงข้อคิดเห็นจากโทรศัพท์มือถือ
ของตนเองได้ โดยในส่วนข้อมูลเชิงพื้นที่ (รูปที่ 7) จะจัดเก็บข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลให้กับส่วนอื่นๆ เมื่อมีการ
เรียกใช้ (Lei & Hilton,2012) จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ช่วยทาให้เกิดวิธีการที่เสมือนจริงมากขึ้นใน
การอธิบายรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้บริหารโครงการ (Sahzabi,2004) สาหรับผลการตอบรับจากการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้นั้น ได้มาจากผลตอบรับที่ดี
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เบื้องต้น (Lei & Hilton,2012) ซึ่งจากเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศ าสตร์ ช่ว ยเพิ่ม ประสิทธิภ าพ ในกระบวนการจัดทาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนา
กระบวนการสื่อสารซึ่งเป็นวิธีการที่สาคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการดาเนินการในกระบวนการ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Sahzabi,2004)

6

รูปที่ 4 ภาพแสดงส่วนการวิเคราะห์ (analysis component) สามารถแสดงภาพแนวกันชนในแผนที่
ซึ่งประชาชนสามารถค้นหาสถานที่เพื่อประเมินระยะห่างจากสถานที่ที่ประชาชนพิจารณา

รูปที่ 5 ภาพแสดงส่วนแสดงความคิดเห็น (comment component) ซึ่งประชาชนสามารถใช้ในการแก้ไข
ข้อเสนอแนะโดยการเลือก (clicking) ที่จุดสีแดง (red point)
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รูปที่ 6 ภาพแสดงส่วนแสดงความคิดเห็น (comment component) ซึ่งประชาชนสามารถใช้ในการส่ง
ข้อเสนอแนะและรูปภาพ

รูปที่ 7 ส่วนข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial components) ซึง่ ประชาชนสามารถเลือกแผนที่จากช่องตัวเลือก
(options) และตรวจสอบข้อมูลสิ่งแวดล้อม
8

.

รูปที่ 8 ภาพแสดงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อสังคม (Social Media Networks)
 ปัญหาและข้อจากัดของสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากมุมมองประโยชน์ที่ได้รับจากข้างต้น การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในกระบวนการ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ยังคงมีข้อจากัดซึ่งการติดตั้งระบบดังกล่าว จะใช้เวลาในการติดตั้ง รวมถึง
การจัดเตรียมข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูล (João & Fonseca,2012) ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม อาจก่อให้เกิดข้อจากัด
ในการใช้งานของระบบ (González et al.,2010) พร้อมทั้งราคาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลงข้อมูลลงสู่ระบบมีค่าใช้จ่ายที่สูง (Atkinson et al.,2008) และการเข้าถึงการใช้งาน
อาจจะเป็นไปได้ยากในประเทศที่กาลังพัฒนา หรือในบางประเทศการเข้าถึงอาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนเฉพาะบางกลุ่ม
(González et al.,2008) ในบางกรณี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้คาแนะนาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจ้างผู้เชี่ยวชาญ
และที่ปรึกษา รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่กาหนดในการจัดทาการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (João & Fonseca,2012) และการดาเนินการดังกล่าวอาจจะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในด้านข้อมูล เช่น
ข้อมูลภาพถ่ายคุณภาพสูงที่จัดทาโดยบริษัทเอกชน (Eslami et al., 2011) ในหลายประเทศ เช่น ในประเทศอิสราเอลและ
ประเทศอังกฤษ อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเอกชนจะมีค่าสูงมากกว่าอัตราค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานรัฐ (national agencies) (Haklay et al.,1998)
ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจจะมีข้อจากัดเกี่ยวกับการมีข้อมูลที่มีคุณภาพ
ไม่เพียงพอและการประยุกต์มาตราส่วนของแผนที่ที่ไม่สอดคล้อง (González et al.,2010) รูปแบบข้อมูลที่ไม่
เป็นมาตรฐานระหว่างหน่วยงานสามารถเป็นสาเหตุในการไม่ยอมรับในผลการประเมินสิ่งแวดล้อมได้ (Pen et
al.,2012) ในประเทศนิวซีแลนด์ ปัญหาด้านข้อมูลสาหรับใช้ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ตรวจสอบโดย Parker & Cockling (1993) เนื่องจากมีข้อมูลไม่สอดคล้องกันในหลายหน่วยงาน รัฐบาลประเทศ
นิวซีแลนด์ ได้ผ่านกฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากร ในปี ค.ศ. 1991เพื่อ ทาให้เกิดมาตรฐานของข้อมูล
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และในกระบวนการการเก็บข้อมูลซึ่งจะต้องดาเนินงานประสานงานกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลในระดับพื้นที่
และระดับประเทศ อีกปัญหาหนึ่งในด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดและการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล
(Atkinson&Canter,2012) โดยประเด็นดังกล่าวจะกล่าวถึงความยากลาบากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่นาเข้าระบบที่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าความละเอียดและ/หรือมีความแตกต่างกันของมาตราส่วนของข้อมูล
ซึ่งทาให้เกิดความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนให้กับระบบ หรือข้อมูลชุดใหม่ที่ได้รับจากการประมวลผลสืบเนื่องจาก
ชุดข้อมูลเก่าที่ผิดพลาดรวมไปถึงข้อผิดพลาดจากการมีข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลาไม่เพียงพอต่อกระบวนการวิเคราะห์
และความไม่สอดคล้องกันระหว่างการซ้อนทับชั้นข้อมูล จากชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันของความละเอียดและ
มาตราส่วน (João & Fonseca,2012) เนื่องจากมาตราส่วนเชิงพื้นที่ ซึ่งนามาใช้ในการจัดทาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อาจจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผลลัพธ์จากการประเมินเปลี่ยนแปลงไป (Gontier,2007) ในส่วนถัดไป
จะได้ระบุถึงผลกระทบเหล่านั้น
 ผลกระทบจากมาตราส่วนข้อมูลแผนที่ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตราส่วนสามารถอธิบายได้ในสัดส่วนของระยะห่างในแผนที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะห่าง
ในพื้นที่จริง โดยปกติแผนที่ที่มีขนาดมาตราส่วนเล็กจะครอบคลุมพื้นที่มาก (Heywood et al.,2011) สาหรับ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม มาตราส่ วนทางภู มิ ศาสตร์ ที่ไม่ เหมาะสมจะทาให้ ผลลั พธ์ จากการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับไม่ครอบคลุมและไม่สมบูรณ์ (Gontier,2007) จากการศึกษาของ João (2002)
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ woodland ของโครงการ EIA แหล่งโบราณคดีที่สาคัญ
และจานวนของอาคารถูกตรวจสอบโดย the Hastings Eastern Bypass ในประเทศอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการเกลา
รูปข้อมูล (generalization) ซึ่งเป็นกระบวนการลดความซับซ้อนของรูปภาพโดยการปรับเปลี่ยนความละเอียด
หรือมาตราส่วน (Wade & Sommer, 2001) แผนที่ภูมิศาสตร์มาตราส่วน 1:25,000 ซึ่งได้จากการเทคนิคการเกลารูป
ข้อมูลจากแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 ได้ถูกนามาใช้ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ ผลกระทบแรกที่เกิดจากการใช้มาตราส่วนแผนที่ที่ต่างกัน คือ ความแตกต่างของ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ในการพิจารณามลพิษทางอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ 500 เมตรของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์
woodland ในแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 (91.2 เฮกเตอร์) จะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า แผนที่มาตราส่วน
1:10,000 ( 87.5 เฮกเตอร์) แม้ว่าความแตกต่างดังกล่าวจะเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆ แต่ผลกระทบอาจจะรุนแรงในการ
ประเมินผลกระทบในบางโครงการ ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ การคลาดเคลื่อน (displacement) ของสิ่งก่อสร้าง
โดยแผนที่ที่มีมาตราส่วนที่แตกต่างจะทาให้สิ่งก่อสร้างนั้นจากตาแหน่งที่เป็นจริง ซึ่งนาไปสู่ข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่ง ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (João,2002) เมื่อพิจารณาในการรับรู้จากระยะไกล มาตราส่วนจะเกี่ยวข้องกับ
ความละเอียดของภาพ (Wu & Li,2009) ดังนั้น ความถูกต้องของมาตราส่วนเชิงพื้นที่จากการรับรู้จากระยะไกล เช่น
ขนาดของจุดภาพและขอบเขตของพื้นที่ที่ศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญในกระบวนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Huili et
al.,2011)
จากการศึกษาโดย Huili et al. (2011) ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมาตราส่วน จากการรับรู้
จากระยะไกล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความถูกต้องของการจาแนก โดยเปรียบเทียบภาพที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่
ระดับกลางและภาพที่มคี วามละเอียดเชิงพื้นที่ระดับสูง โดยใช้โปรแกรม ERDAS เวอร์ชั่น 9.1 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้รับจาก
กระบวนการจาแนกดังกล่าว ภาพที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการจาแนก
รายละเอียดพื้นที่ชุ่มน้า ได้ 11 ระดับรายการ ในส่วนภาพที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ปานกลาง สามารถจาแนก
รายละเอียดพื้นที่ชุ่มน้าได้ 9 และ 6 ระดับรายการ ตามลาดับ โดยจากมาตราส่วนเชิงพื้นที่ ภาพที่ได้รับจากการ
รับรู้จากระยะไกลมีผลต่อการจาแนกระดับความละเอียดเชิงพื้นที่ของสภาพภูมิทัศน์ในระบบนิเวศ ซึ่งมาตราส่วน
ดังกล่าวสามารถเพิ่มความถูกต้องในรายละเอียดด้านภูมิศาสตร์ในการจัดทาแผนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
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บทสรุป (Conclusion)
ในปัจจุบัน ภูมิสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่สาคัญในการระบุ การคาดการณ์ การติดตามตรวจสอบและการประเมิน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในหลากหลายมิติต่อสภาพแวดล้อม การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและขั้นตอนมากมายในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่สามารถ
นาเทคโนโลยีดังกล่าวมาบริหารจัดการข้อมูลจานวนมาก การสนับสนุนการวิเคราะห์และการตัดสินใจเท่านั้น
แต่เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถนามาส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่ายังคงมีข้อจากัดจากเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งเกิดจากการเข้าถึงการใช้งาน ค่าใช้จ่ายที่สูงของระบบ
และบุคลากร ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ และข้อผิดพลาดจากการดาเนินการ รวมถึงความไม่สอดคล้อง ของมาตราส่วนเชิงพื้นที่
และอิทธิพลจากมาตราส่วนที่มีผลต่อข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวผู้ใช้สามารถพัฒนาความรู้เชิงเทคนิค ทักษะและประสบการณ์ในการใช้งาน รวมถึงการเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงการใช้งาน การตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในระบบ
การวิเคราะห์ได้ ซึ่งจากการทบทวนประโยชน์และข้อจากัดการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อจากัด
และประโยชน์ที่ได้รับจากภูมิสารสนเทศแล้ว เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สาคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาในหลาย
ประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการนาไปใช้ในด้านการจัดทาแผนที่และผังเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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