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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาที่ต้ งั เหมาะสมสําหรับโรงไฟฟ้ าเตาเผาขยะชุมชนในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การเลือกที่ต้ งั โรงไฟฟ้ าขยะชุมชนนี้ อาศัยเทคนิ คการซ้อนทับข้อมูลใน GIS จํานวน 13
ปั จจัยร่ วมกับเทคนิ คค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปั จจัยและลําดับค่าคะแนนของปั จจัย (Ordered Weighted Averaging) ปั จจัยที่
เป็ นเกณฑ์พิจารณาได้แก่ ระยะห่ างจากชุมชน, ระยะห่ างจากพื้นที่อุตสาหกรรม, สายส่ งไฟฟ้ า, สถานี ไฟฟ้ าย่อย, สถานี
ประปาย่อย, ระยะห่างจากสถานพยาบาล, ระยะห่างจากสถานศึกษา, ระยะห่างจากแม่น้ าํ ลําคลอง, การเข้าถึงถนนพื้นที่เสี่ ยง
ภัยนํ้าท่วม, ทางรถไฟ, สนามบินและนํ้าใต้ดิน ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ดว้ ยเทคนิ คค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่
ละปั จจัยและลําดับค่าคะแนนของปั จจัย (Ordered Weighted Averaging) ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยให้สีสัญลักษณ์ที่
ต่ างกันเพื่อ บ่ งชี้ ค วามแตกต่างระหว่างพื้ นที่ เหมาะสมและไม่ เหมาะสม ผลของการศึ กษาทั้งหมด 7 อําเภอในจังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้สัดส่ วนพื้นที่เหมาะสมแต่ละอําเภอเทียบกับพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัดเป็ นเกณฑ์พบว่า อําเภอคลองหลวง มี
ความเหมาะสมสู งสุ ดรองลงมา คือ อําเภอหนองเสื อ อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอธัญบุรี
และ อําเภอสามโคกตามลําดับ
คําสํ าคัญ : โรงไฟฟ้าขยะ, การวิเคราะห์ตาํ แหน่งที่ต้ งั , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
Abstract
This research aims at selecting suitable site for a municipal solid waste incineration power plant in Pathumthani
using Geographic information system (GIS). There are 13 spatial data layers of input for overlaying technique in GIS
combined with ordered weighted averaging method for site selection for the waste- to- energy power plant such as
community zone, industrial zone, power transmission system, electrical power transmission substation, water work
substation, medical centers, educational institutes, river/canal, flood risk in road networks, railways, airport areas and
groundwater sources. The suitability analysis result of ArcGIS shows a different qualitative color. The most suitable to
the least suitable site for the waste- to- energy power plant in Pathumthani are Klongluang, Nongsuea, Lamlukka,
Ladlumkaew, Muang Pathumthani,Thanyaburi and Samkhok.
Keywords: Waste-to-energy power plant, site suitability analysis, geographic information system (GIS)
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1.บทนํา

a. เตรี ยมชั้นข้อมูลสําหรับแต่ละปั จจัยให้มีการแบ่ง
พื้นที่ตามระยะห่าง (แบ่งด้วยคําสั่ง Multiple Ring Buffer) และ
แก้ ไ ข Attribute table ให้ มี ฟิ ลด์ ที่ ร ะบุ ค่ า คะแนนและค่ า
นํ้าหนัก ทั้งนี้ ปั จจัยเหล่านี้ได้รับการให้ค่าคะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง
3 (1 หมายถึง เหมาะสมน้อย, 2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
และ 3 หมายถึ ง เหมาะสมมาก) และค่านํ้าหนักความสําคัญ
(รวมเท่ า กับ 100) นอกจากนี้ ได้ผ นวกรวมสถานที่ ที่ ห้ า ม
ซ้อนทับเข้ากับปั จจัยที่มีการให้ค่าคะแนน (โดยให้ค่าคะแนน
ของสถานที่ที่หา้ มซ้อนทับเป็ น 0)

ขยะมู ล ฝอยในเมื อ งใหญ่ ห ลายๆ เมื อ งในประเทศไทยมี
ปริ ม าณมาก และควรได้รั บ การกํา จัด อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยขยะเป็ น
เชื้ อเพลิ ง อันเป็ นหนทางกําจัดขยะที่ ทาํ ให้ได้พลังงานไฟฟ้ า
ตอบแทนด้วย จังหวัดปทุ มธานี ซ่ ึ งมี ปริ มาณขยะเพิ่มสู งขึ้ น
มาก พื้นที่ศึกษาเนื้อที่ประมาณ 1,517.06 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 948,162.50 ไร่ [1] ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานีประมาณ 1,829 ตัน/วัน[1] ปริ มาณ
ขยะในจังหวัดปทุมธานี ที่มีศกั ยภาพในการผลิตพลังงาน 872
ตัน/วันจังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่แบ่งการปกครองทั้งหมดเป็ น 7
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง อําเภอ
ธัญบุรี อําเภอลาดหลุมแก้ว อําเภอลําลูกกา อําเภอหนองเสื อ
และ อําเภอสามโคก การหาตําแหน่ งที่ ต้ งั โรงไฟฟ้ าขยะ[2] ที่
เหมาะสมจํา เป็ นต้อ งพิ จ ารณาหลายๆปั จ จัย เกี่ ย วข้อ ง เช่ น
แหล่งนํ้า, ระบบไฟฟ้ า, ระบบประปา, ถนน, อาคารสิ่ งปลู ก
ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลที่ได้จากการใช้คาํ สั่ง Multiple Ring
สร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็ นต้น[3] เครื่ องมือที่นาํ มาใช้
Buffer และการระบุค่าคะแนนและนํ้าหนัก
วิเคราะห์ตาํ แหน่งที่เหมาะสมคือระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) [4,
b. นําชั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการใช้คาํ สั่ง Multiple
5]
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อ สํ า คัญ ในการวิ เ คราะห์ ห าที่ ต้ ัง ร่ ว มกับ
Ring Buffer[8] มาตัดด้วยคําสั่ง Clip[9] ให้มีขนาดเท่ากับพื้นที่
พิ จ ารณาปั จ จัย ที่ ใ ช้ใ นการเลื อ กที่ ต้ ัง ตํา แหน่ ง ที่ เ หมาะสม
จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เป็ นที่ ยอมรับของทุกฝ่ าย ดังนั้น
งานวิจยั นี้ จึงใช้ระบบภูมิสารสนเทศ GIS เป็ นเครื่ องมือในการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของที่ ต้ ังโรงไฟฟ้ าขยะชุ ม ชนด้ว ย
เทคโนโลยีเตาเผาแบบMoving grate ในจังหวัดปทุมธานี

2.วิธีการการวิจัย
2.1 รวบรวมชั้นข้อมูลสําหรับแต่ละปั จจัย
พิจารณาว่าเป็ นพื้นที่ทบั ซ้อนหรื อไม่ โดยไม่มีการกําหนดค่า
ถ่วงนํ้าหนัก

*

ทั้ง นี้ การกํา หนดปั จ จั ย และค่ า คะแนนต่ า ง ๆ ได้ม าจาก
การศึกษาค้นคว้า[6] [7] และการปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มีข้ นั ตอนย่อย ๆ ดังนี้
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการใช้คาํ สั่ง Clip
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ตารางที่ 1 รายการปั จจัย เงื่อนไข ค่าถ่วงนํ้าหนัก และคะแนน
สําหรับการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมต่อโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะ
ลําดับ
ที่

ปัจจัยทีใ่ ช้
วิเคราะห์ (ตัว

ค่ าถ่ วง
เงื่อนไข

แปร)

นํา้ หนัก
(WEIGHT)

ระยะห่างจาก

1

พื้นที่ ชุมชน
เมืองและ ศูนย์
ชุมชน

3

4

สายส่ งไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้า

6

สถานีประปา

ระยะห่างจาก
สถานพยาบาล

2

ระยะห่างจาก
โรงงาน
อุตสาหกรรม 01 กม.
ระยะห่างจาก
โรงงาน
อุตสาหกรรม 13 กม.
ระยะห่างจาก
โรงงาน
อุตสาหกรรม 3
กม. ขึ้นไป
ระยะห่างจาก
สายส่ งไฟ น้อย
กว่า 50เมตร
ระยะห่างจาก
สายส่ งไฟ 50100 เมตร
ระยะห่างจาก
สายส่ งไฟ 100
เมตรขึ้นไป
ระยะห่างจาก
สถานีไฟฟ้า
น้อยกว่า 50เมตร
ระยะห่างจาก
สถานีไฟฟ้า 50100 เมตร

ระยะห่างจาก
สถานีประปา
100 เมตรขึ้นไป
ระยะห่างจาก
สถานีประปา
50-100 เมตร
ระยะห่างจาก
สถานีประปา
น้อยกว่า 50เมตร
ระยะห่างจาก
สถานพยาบาล 5
กม. ขึ้นไป

munisan_a ของ

1

7

ระยะห่างจาก
สถานศึกษา

3

10

2

สกัดจาก
Landsum_a
ของกรมผัง
เมือง (code
3000-3800)
8

1

ระยะห่าง
แม่น้ าํ ลําคลอง

3

10

2

ชั้นข้อมูล
LB_Centertline
จากการไฟฟ้า

1
9

การเข้าถึงถนน

3
ชั้นข้อมูล
DS_T_Station
จากการไฟฟ้า
12

2
10

พื้นที่เสี่ ยงภัย
นํ้าท่วม

1

3

12

2

1

8

3

ชั้นข้อมูล
PWA_merged
(รวมข้อมูล
ระดับอําเภอเข้า
ด้วยกัน) จาก
การประปา
สกัดจาก
Landsum_a
ของกรมผัง
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ค่ าถ่ วง
เงื่อนไข

แปร)

กรมผังเมือง

กม.

ระยะห่างจาก
สถานีไฟฟ้า 100
เมตรขึ้นไป

5

ของข้ อมูล

วิเคราะห์ (ตัว

ชั้นข้อมูล
10

ชุมชน 0-0.5 กม.

ระยะห่างจาก
พื้นที่
อุตสาหกรรม

(SCORE)

ระยะห่างจาก
ชุมชน 0.5-1.5

ระยะห่างจาก

2

หมายเหตุ ทีม่ า

ที่

ปัจจัยทีใ่ ช้

3

ชุมชน 1.5 กม.
ระยะห่างจาก

ค่ าคะแนน

ลําดับ

11

ทางรถไฟ*

12

สนามบิน*

13

นํ้าใต้ดิน*

นํา้ หนัก
(WEIGHT)

ระยะห่างจาก
สถานพยาบาล
2-5กม.
ระยะห่างจาก
สถานพยาบาล
0-2 กม.
ซ้อนทับ
สถานพยาบาล
ระยะห่างจาก
สถานศึกษา 3
กม. ขึ้นไป
ระยะห่างจาก
สถานศึกษา 1-3
กม.
ระยะห่างจาก
สถานศึกษา 0-1
กม.
ซ้อนทับ
สถานศึกษา
ระยะห่างจากฝั่ง
1 กม.ขึ้นไป
ระยะห่างจากฝั่ง
0.5-1 กม.
ระยะห่างจากฝั่ง
0-0.5 กม.
ซ้อนทับแม่น้ าํ
หรื อคลอง และ
ระยะ 10 เมตร
จากฝั่งแม่น้ าํ
หรื อ 3 เมตรจาก
ฝั่งคลอง
ระยะเข้าถึงจาก
ถนน 0-300เมตร
ระยะเข้าถึงจาก
ถนน 300-800
เมตร
ระยะเข้าถึงจาก
ถนน 800เมตร
ขึ้นไป
ซ้อนทับถนน
และระยะ 3
เมตรจากถนน
เสี่ ยงภัยตํ่า
เสี ยงภัยปาน
กลาง
เสี่ ยงภัยสู ง
ซ้อนทับทาง
รถไฟ และระยะ
20 เมตรจากทาง
รถไฟ
ซ้อนทับพื้นที่
สนามบิน
ซ้อนทับบน
พื้นที่น้ าํ บาดาล

รวมค่ า
นํา้ หนัก

ค่ าคะแนน

หมายเหตุ ทีม่ า

(SCORE)

ของข้ อมูล

2

เมือง (code
6500-6580)

1
0
3

2
8
1

สกัดจาก
Landsum_a
ของกรมผัง
เมือง (code
6100-6180)

0
3
2

12

1

0

สกัดจาก
Landsum_a
ของกรมผัง
เมือง (code
9511 สําหรับ
แม่น้ าํ และ
9512 สําหรับ
คลอง)

3
2
9
1

ชั้นข้อมูล
roadedge_a
ของกรมผัง
เมือง

0
3
9

2
1

0

0

0

0

0

0

100

กรมทรัพยากร
นํ้า (F-DWR2)
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e. นําผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปวิเคราะห์แยกตาม
c. คํานวณความเหมาะสมของพื้นที่ จากผลรวมของคะแนน
อําเภอในจังหวัดปทุมธานี
ปั จจัยและค่านํ้าหนัก

ภาพที่ 3 การคํานวณความเหมาะสมของพื้นที่จากผลรวมของ
คะแนนปั จจัยและค่านํ้าหนัก
ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมต่อ
d. คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการสร้างโรงงานไฟฟ้า การสร้างโรงไฟฟ้าขยะในแต่ละอําเภอ
ขยะ ซึ่ งในที่น้ ีใช้เกณฑ์วา่ ต้องไม่ทบั ซ้อนกับปั จจัยที่ ห้ามมิให้
3.ผลการวิจัยและอภิปราย
มีการทับซ้อน และต้องเป็ นพื้นที่ที่มีคะแนนรวมมากกว่า 2.00
ผลการศึ ก ษาทั้ง 13 ปั จ จัย ได้แ ผนที่ แ สดงพื้ น ที่
(ซึ่ งเหมาะสมระดับปานกลาง) แล้วกําหนดให้สีเขี ยวแสดง
พื้นที่ที่มีความเหมาะสม และสี แดงแสดงพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เหมาะสมและไม่เหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้ าขยะในเขต
จังหวัดปทุ ม ธานี พร้ อ มทั้ง ข้อ มู ลเนื้ อ ที่ แ ละเปอร์ เซ็ น ต์ข อง
พื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในแต่ละอําเภอของจังหวัด
ปทุมธานี ดังปรากฏในภาพที่ 6 และตารางที่ 2 ด้านล่างนี้

ภาพที่ 4 การเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
ตามเกณฑ์คะแนนและเงื่อนไขที่กาํ หนด

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะในแต่ละอําเภอของจังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 2 ข้อมูลเนื้อที่พ้นื ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมต่อการ
ก่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะในแต่ละอําเภอของจังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ 5 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
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พืน้ ทีส่ ํ าหรับสร้ าง
โรงไฟฟ้ าขยะ

เนื้อที่ (ไร่ )

เปอร์ เซ็นต์ พืน้ ที่
เหมาะสมในอําเภอ

เปอร์ เซ็นต์ ต่อ
พืน้ ทีท่ ้งั จังหวัด
(948,162.50 ไร่ )

ปทุมธานี

948,162.50

เมืองปทุมธานี

89,287.55

100

9.40

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

62,374.77

69.86

6.57

เหมาะสมต่อการสร้าง

26,912.78

30.14

2.83

คลองหลวง

189,759.28

100

19.97

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

79,231.58

41.75

8.34

เหมาะสมต่อการสร้าง

110,527.70

58.25

11.63

ธัญบุรี

71,788.83

100

7.56

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

49,048.56

68.32

5.16

เหมาะสมต่อการสร้าง

22,740.27

31.68

2.39

ลาดหลุมแก้ว

122,316.25

100

12.87

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

79,207.89

64.76

8.34

เหมาะสมต่อการสร้าง

43,108.36

35.24

4.54

ลําลูกกา

190,125.99

100

20.01

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

125,515.75

66.02

13.21

เหมาะสมต่อการสร้าง

64,610.24

33.98

6.80

สามโคก

74,327.07

100

7.82

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

62,290.36

83.81

6.56

เหมาะสมต่อการสร้าง

12,036.71

16.19

1.27

หนองเสื อ

212,431.77

100

22.36

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

107,635.33

50.67

11.33

เหมาะสมต่อการสร้าง

104,796.44

49.33

11.03

100

สรุป
จากผลการวิเคราะห์โดยการกําหนด 13 ปั จจัยและเกณฑ์ใน
การเลื อ กที่ ต้ ัง โรงงานไฟฟ้ า ขยะ ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี โดย
อาศัยข้อมู ลทางระบบภูมิส ารสนเทศ เพื่อหาตั้งที่ เหมาะสม
สํ า หรั บ โรงไฟฟ้ า ขยะในพื้ น ที่ จัง หวัด ปทุ ม ธานี ด้ว ยการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปั จจัยและลําดับ
ค่าคะแนนของปั จ จัย พบว่าเมื่ อ ใช้เกณฑ์พ้ืนที่ เหมาะสมใน
แต่ละอําเภอเทียบกับพื้นที่ท้ งั จังหวัด อําเภอคลองหลวงมีความ
เหมาะสมสู งสุ ดสําหรับการก่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะ
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