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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาท่ีตั้งเหมาะสมสําหรับโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การเลือกท่ีตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนน้ีอาศยัเทคนิคการซอ้นทบัขอ้มูลใน GIS จาํนวน 13 

ปัจจยัร่วมกบัเทคนิคค่าถ่วงนํ้าหนกัของแต่ละปัจจยัและลาํดบัค่าคะแนนของปัจจยั (Ordered Weighted Averaging) ปัจจยัท่ี

เป็นเกณฑ์พิจารณาไดแ้ก่ ระยะห่างจากชุมชน, ระยะห่างจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม, สายส่งไฟฟ้า, สถานีไฟฟ้าย่อย, สถานี

ประปายอ่ย, ระยะห่างจากสถานพยาบาล, ระยะห่างจากสถานศึกษา, ระยะห่างจากแม่นํ้าลาํคลอง, การเขา้ถึงถนนพ้ืนท่ีเส่ียง

ภยันํ้ าท่วม, ทางรถไฟ, สนามบินและนํ้ าใตดิ้น ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีดว้ยเทคนิคค่าถ่วงนํ้ าหนกัของแต่

ละปัจจัยและลาํดบัค่าคะแนนของปัจจยั (Ordered Weighted Averaging) ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยให้สีสัญลกัษณ์ท่ี

ต่างกันเพ่ือบ่งช้ีความแตกต่างระหว่างพ้ืนท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม ผลของการศึกษาทั้ งหมด 7 อาํเภอในจังหวดั

ปทุมธานีโดยใชส้ัดส่วนพ้ืนท่ีเหมาะสมแต่ละอาํเภอเทียบกบัพ้ืนท่ีทั้งหมดของจงัหวดัเป็นเกณฑพ์บวา่ อาํเภอคลองหลวง มี

ความเหมาะสมสูงสุดรองลงมา คือ อาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาํลูกกา อาํเภอลาดหลุมแกว้ อาํเภอเมืองปทุมธานี อาํเภอธญับุรี

และ อาํเภอสามโคกตามลาํดบั  

คาํสําคญั : โรงไฟฟ้าขยะ,  การวเิคราะห์ตาํแหน่งท่ีตั้ง, 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 

ขยะมูลฝอยในเมืองใหญ่หลายๆ เมืองในประเทศไทยมี

ปริมาณมาก และควรได้รับการกาํจัดอย่างมีประสิทธิภาพ   

ปัจจุบนัมีเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยอาศยัขยะเป็น

เช้ือเพลิง อนัเป็นหนทางกาํจดัขยะท่ีทาํให้ไดพ้ลงังานไฟฟ้า

ตอบแทนดว้ย  จังหวดัปทุมธานีซ่ึงมีปริมาณขยะเพ่ิมสูงข้ึน

มาก พ้ืนท่ีศึกษาเน้ือท่ีประมาณ 1,517.06 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 948,162.50 ไร่ [1]  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมดในจงัหวดัปทุมธานีประมาณ 1,829 ตนั/วนั[1]  ปริมาณ

ขยะในจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตพลงังาน 872 

ตนั/วนัจงัหวดัปทุมธานีมีพ้ืนท่ีแบ่งการปกครองทั้งหมดเป็น 7 

อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง ปทุมธานี อาํเภอคลองหลวง อาํเภอ

ธัญบุรี อาํเภอลาดหลุมแกว้ อาํเภอลาํลูกกา อาํเภอหนองเสือ 

และ อาํเภอสามโคก การหาตาํแหน่งท่ีตั้งโรงไฟฟ้าขยะ[2] ท่ี

เหมาะสมจําเป็นต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยเก่ียวข้อง เช่น 

แหล่งนํ้ า, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ถนน, อาคารส่ิงปลูก

สร้างและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เป็นตน้[3] เคร่ืองมือท่ีนาํมาใช้

วิเคราะห์ตาํแหน่งท่ีเหมาะสมคือระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) [4, 

5] ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการวิเคราะห์หาท่ีตั้ งร่วมกับ

พิจารณาปัจจัยท่ีใช้ในการเลือกท่ีตั้ งตาํแหน่งท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ดงันั้น

งานวิจยัน้ีจึงใชร้ะบบภูมิสารสนเทศ GIS เป็นเคร่ืองมือในการ

พิจารณาความเหมาะสมของท่ีตั้ งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนด้วย

เทคโนโลยเีตาเผาแบบMoving grate ในจงัหวดัปทุมธานี 

2.วธีิการการวจัิย 

2.1 รวบรวมชั้นขอ้มูลสาํหรับแต่ละปัจจยั 

* พิจารณาวา่เป็นพ้ืนท่ีทบัซอ้นหรือไม่ โดยไม่มีการกาํหนดค่า

ถ่วงนํ้าหนกั 

ทั้ ง น้ี  การกําหนดปัจจัยและค่าคะแนนต่าง ๆ ได้มาจาก

การศึกษาคน้ควา้[6] [7]  และการปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล 

มีขั้นตอนยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

a. เตรียมชั้นขอ้มูลสําหรับแต่ละปัจจยัให้มีการแบ่ง

พ้ืนท่ีตามระยะห่าง (แบ่งดว้ยคาํสั่ง Multiple Ring Buffer) และ

แก้ไข Attribute table ให้ มี ฟิลด์ ท่ีระบุค่ าคะแนนและค่ า

นํ้ าหนกั ทั้งน้ี ปัจจยัเหล่าน้ีไดรั้บการใหค้่าคะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง 

3 (1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย,  2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

และ 3 หมายถึง เหมาะสมมาก) และค่านํ้ าหนักความสําคญั 

(รวมเท่ากับ 100)  นอกจากน้ีได้ผนวกรวมสถานท่ีท่ีห้าม

ซ้อนทบัเขา้กบัปัจจยัท่ีมีการให้ค่าคะแนน (โดยให้ค่าคะแนน

ของสถานท่ีท่ีหา้มซอ้นทบัเป็น 0)  

 
ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งผลท่ีไดจ้ากการใชค้าํสั่ง Multiple Ring 

Buffer และการระบุค่าคะแนนและนํ้าหนกั 

b. นาํชั้นขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการใชค้าํสั่ง Multiple 

Ring Buffer[8] มาตดัดว้ยคาํสั่ง Clip[9]  ให้มีขนาดเท่ากบัพ้ืนท่ี

จงัหวดัปทุมธานี 

ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งผลท่ีไดจ้ากการใชค้าํสั่ง Clip   
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ตารางท่ี 1 รายการปัจจยั เง่ือนไข ค่าถ่วงนํ้ าหนกั และคะแนน 

สาํหรับการวเิคราะห์หาพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะ 

ลาํดับ

ที่ 

ปัจจัยทีใ่ช้

วเิคราะห์(ตัว

แปร) 

เง่ือนไข 

ค่าถ่วง

นํา้หนัก 

(WEIGHT) 

ค่าคะแนน 

(SCORE) 

หมายเหตุ ทีม่า

ของข้อมูล 

1 

ระยะห่างจาก

พื้นท่ี ชุมชน

เมืองและ ศูนย์

ชุมชน 

ระยะห่างจาก

ชุมชน 1.5 กม. 

10 

3 

ชั้นขอ้มูล 

munisan_a ของ

กรมผงัเมือง 

ระยะห่างจาก

ชุมชน 0.5-1.5 

กม. 

2 

ระยะห่างจาก

ชุมชน 0-0.5 กม. 
1 

2 

ระยะห่างจาก

พื้นท่ี 

อุตสาหกรรม 

ระยะห่างจาก

โรงงาน

อุตสาหกรรม 0-

1  กม. 

10 

3 

สกดัจาก 

Landsum_a 

ของกรมผงั

เมือง (code 

3000-3800) 

ระยะห่างจาก

โรงงาน

อุตสาหกรรม 1-

3  กม. 

2 

ระยะห่างจาก

โรงงาน

อุตสาหกรรม 3  

กม. ข้ึนไป 

1 

3 สายส่งไฟฟ้า 

ระยะห่างจาก

สายส่งไฟ นอ้ย

กวา่ 50เมตร 

10 

3 

ชั้นขอ้มูล 

LB_Centertline 

จากการไฟฟ้า 

ระยะห่างจาก

สายส่งไฟ 50-

100 เมตร 

2 

ระยะห่างจาก

สายส่งไฟ 100 

เมตรข้ึนไป 

1 

4 สถานีไฟฟ้า 

ระยะห่างจาก

สถานีไฟฟ้า 

นอ้ยกวา่ 50เมตร 

12 

3 

ชั้นขอ้มูล 

DS_T_Station 

จากการไฟฟ้า ระยะห่างจาก

สถานีไฟฟ้า 50-

100 เมตร 

2 

ระยะห่างจาก

สถานีไฟฟ้า 100 

เมตรข้ึนไป 

1 

5 สถานีประปา 

ระยะห่างจาก

สถานีประปา 

100 เมตรข้ึนไป 

12 

3 
ชั้นขอ้มูล 

PWA_merged 

(รวมขอ้มูล

ระดบัอาํเภอเขา้

ดว้ยกนั) จาก

การประปา 

ระยะห่างจาก

สถานีประปา 

50-100 เมตร

2 

ระยะห่างจาก

สถานีประปา

นอ้ยกวา่ 50เมตร 

1 

6 
ระยะห่างจาก

สถานพยาบาล 

ระยะห่างจาก

สถานพยาบาล 5

กม. ข้ึนไป 

8 3 

สกดัจาก 

Landsum_a 

ของกรมผงั

ลาํดับ

ที่ 

ปัจจัยทีใ่ช้

วเิคราะห์(ตัว

แปร) 

เง่ือนไข 

ค่าถ่วง

นํา้หนัก 

(WEIGHT) 

ค่าคะแนน 

(SCORE) 

หมายเหตุ ทีม่า

ของข้อมูล 

ระยะห่างจาก

สถานพยาบาล 

2-5กม.

2 

เมือง (code 

6500-6580) 

ระยะห่างจาก

สถานพยาบาล 

0-2 กม.

1 

ซอ้นทบั

สถานพยาบาล 
0 

7 
ระยะห่างจาก

สถานศึกษา 

ระยะห่างจาก

สถานศึกษา 3

กม. ข้ึนไป 

8 

3 

สกดัจาก 

Landsum_a 

ของกรมผงั

เมือง (code 

6100-6180) 

ระยะห่างจาก

สถานศึกษา 1-3

กม. 

2 

ระยะห่างจาก

สถานศึกษา 0-1

กม. 

1 

ซอ้นทบั

สถานศึกษา 
0 

8 
ระยะห่าง

แม่นํ้าลาํคลอง 

ระยะห่างจากฝ่ัง 

1 กม.ข้ึนไป 

12 

3 

สกดัจาก 

Landsum_a 

ของกรมผงั

เมือง (code 

9511 สาํหรับ

แม่นํ้า และ 

9512 สาํหรับ

คลอง) 

ระยะห่างจากฝ่ัง 

0.5-1 กม. 
2 

ระยะห่างจากฝ่ัง 

0-0.5 กม.
1 

ซอ้นทบัแม่นํ้า

หรือคลอง และ

ระยะ 10 เมตร

จากฝ่ังแม่นํ้า       

หรือ 3 เมตรจาก

ฝ่ังคลอง 

0 

9 การเขา้ถึงถนน 

ระยะเขา้ถึงจาก

ถนน 0-300เมตร 

9 

3 

ชั้นขอ้มูล 

roadedge_a 

ของกรมผงั

เมือง 

ระยะเขา้ถึงจาก

ถนน 300-800

เมตร 

2 

ระยะเขา้ถึงจาก

ถนน 800เมตร 

ข้ึนไป 

1 

ซอ้นทบัถนน

และระยะ 3 

เมตรจากถนน 

0 

10 
พื้นท่ีเส่ียงภยั

นํ้าท่วม 

เส่ียงภยัตํ่า 

9 

3 

กรมทรัพยากร

นํ้า (F-DWR2) 

เสียงภยัปาน

กลาง 
2 

เส่ียงภยัสูง 1 

11 ทางรถไฟ* 

ซอ้นทบัทาง

รถไฟ และระยะ 

20 เมตรจากทาง

รถไฟ 

0 0 

12 สนามบิน* 
ซอ้นทบัพื้นท่ี

สนามบิน 
0 0 

13 นํ้าใตดิ้น* 
ซอ้นทบับน

พื้นท่ีนํ้าบาดาล 
0 0 

รวมค่า

นํา้หนัก 
100 
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c. คาํนวณความเหมาะสมของพ้ืนท่ีจากผลรวมของคะแนน

ปัจจยัและค่านํ้าหนกั 

 

ภาพท่ี 3 การคาํนวณความเหมาะสมของพ้ืนท่ีจากผลรวมของ

คะแนนปัจจยัและค่านํ้าหนกั 

d. คดัเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการสร้างโรงงานไฟฟ้า

ขยะ ซ่ึงในท่ีน้ีใชเ้กณฑว์า่ ตอ้งไม่ทบัซอ้นกบัปัจจยัท่ี หา้มมิให้

มีการทบัซอ้น และตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีคะแนนรวมมากกวา่ 2.00 

(ซ่ึงเหมาะสมระดบัปานกลาง) แลว้กาํหนดให้สีเขียวแสดง

พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม และสีแดงแสดงพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

ภาพท่ี 4 การเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

ตามเกณฑค์ะแนนและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

 

ภาพท่ี 5 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 

e. นาํผลการวเิคราะห์ท่ีไดไ้ปวเิคราะห์แยกตาม

อาํเภอในจงัหวดัปทุมธานี 

ภาพท่ี 6 ผลการวเิคราะห์ พ้ืนท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมต่อ

การสร้างโรงไฟฟ้าขยะในแต่ละอาํเภอ  

3.ผลการวจัิยและอภิปราย 

ผลการศึกษาทั้ ง 13 ปัจจัยได้แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี

เหมาะสมและไม่เหมาะสมต่อการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในเขต

จังหวดัปทุมธานีพร้อมทั้ ง ขอ้มูลเน้ือท่ีและเปอร์เซ็นต์ของ

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมในแต่ละอาํเภอของจงัหวดั

ปทุมธานี ดงัปรากฏในภาพท่ี 6 และตารางท่ี 2 ดา้นล่างน้ี 

ภาพท่ี 7 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสม/ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง

โรงไฟฟ้าขยะในแต่ละอาํเภอของจงัหวดัปทุมธานี 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลเน้ือท่ีพ้ืนท่ีเหมาะสม/ไม่เหมาะสมต่อการ

ก่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะในแต่ละอาํเภอของจงัหวดัปทุมธานี 
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พืน้ทีสํ่าหรับสร้าง 

โรงไฟฟ้าขยะ

เน้ือที ่(ไร่) เปอร์เซ็นต์พืน้ที่

เหมาะสมในอาํเภอ

เปอร์เซ็นต์ต่อ

พืน้ทีท่ั้ง จังหวดั 

(948,162.50 ไร่)

ปทุมธานี 948,162.50 100

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

ลาดหลมุแก้ว 122,316.25 100 12.87

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง 79,207.89 64.76 8.34

เหมาะสมต่อการสร้าง 43,108.36 35.24 4.54

ลาํลูกกา 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

หนองเสือ 212,431.77 100 22.36

ไม่เหมาะสมต่อการสร้าง 107,635.33 50.67 11.33

เหมาะสมต่อการสร้าง 104,796.44 49.33 11.03

จากตารางท่ี 2 พบวา่แต่ละอาํเภอในจงัหวดัปทุมธานีมีสัดส่วน

พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการก่อตั้ งโรงไฟฟ้าขยะ (เทียบ กับ

พ้ืนท่ีทั้งหมดของจงัหวดั) โดยเรียงลาํดบัจากอาํเภอท่ีมีสัดส่วน

พ้ืนท่ีเหมาะสมมากไปน้อย คือ อาํเภอคลองหลวง (11.63%) 

รองลงมา คือ อาํเภอหนองเสือ (11.03%) อาํเภอลาํลูกกา 

(6.80%) อาํเภอลาดหลุมแกว้ (4.54%) อาํเภอเมืองปทุมธานี 

(2.83%) อาํเภอธัญบุรี (2.39%) และ อาํเภอสามโคก (1.27%) 

ตามลาํดบั 

สรุป 

จากผลการวิเคราะห์โดยการกาํหนด 13 ปัจจยัและเกณฑ์ใน

การเลือกท่ีตั้ งโรงงานไฟฟ้าขยะ ในจังหวดัปทุมธานี โดย 

อาศยัขอ้มูลทางระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือหาตั้งท่ีเหมาะสม

สําหรับโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีด้วยการ

วิเคราะห์ดว้ยเทคนิคค่าถ่วงนํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัและลาํดบั

ค่าคะแนนของปัจจัย พบว่าเม่ือใช้เกณฑ์พ้ืนท่ีเหมาะสมใน 

แต่ละอาํเภอเทียบกบัพ้ืนท่ีทั้งจงัหวดั อาํเภอคลองหลวงมีความ

เหมาะสมสูงสุดสาํหรับการก่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะ  

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณการใหค้วามร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ การ
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ขอ้มูลภูมิสารสนเทศเพ่ือนาํมาใชใ้นงานวิจยัน้ี ขอบคุณคณะ
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