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บทคัดยอ่ไทย 
 

 การจัดล าดับความส าคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่โรงไฟฟ้าขยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ื อ
จัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่เพ่ือผลิตพลังงานจากขยะในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง และท าการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือ
ประเมินศักยภาพทั้งในมิติของเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดท าร่างแผนแม่บทให้กับ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานไปสู่การจัดการขยะเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตพลังงานด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 การจัดล าดับความส าคัญและคัดเลือกพ้ืนที่ใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์  ด้วยเทคนิค
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ร่วมกับ เทคนิคเรียงล าดับตามอุดมคติ โดยก าหนดเกณฑ์หลักทั้งหมด 5 เกณฑ์
หลัก และเกณฑ์รองทั้งหมด 13 เกณฑ์รอง ในมิติของ ศักยภาพและความมั่นคง พื้นที่และโลจิสติกส์ นโยบายและ
ชุมชน เศรษศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในการจัดล าดับพ้ืนที่ทั้งหมด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยพิจารณา
น้ าหนักของเกณฑ์และคะแนนจากข้อมูลของแต่ละจังหวัดที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์จัดอันดับความส าคัญของพ้ืนที่เป้าหมาย 3 
พ้ืนที่เรียงตามล าดับได้แก่ ก าแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งได้คัดเลือกจังหวัดก าแพงเพชรเป็นพ้ืนที่
เป้าหมายในการประเมินศักยภาพและจัดท าแผนแม่บทในการจัดตั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะชุมชน ด้านศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงขยะตามข้อมูลศักยภาพขยะ จังหวัดจะสามารถผลิตเชื้อเพลิง 
เชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตจากขยะชุมชน ในสัดส่วนร้อยละ 25-75 ของปริมาณขยะทั้งหมด ได้ 9,476.06-28,428.19 
ตัน/ปี ปริมาณเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตจากขยะชุมชนที่ผลิตได้จะสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ได้ 2,842,818-
8,528,456.25 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่า 9-28 ล้านบาท/ปี สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินน าเข้าลงได้กว่า 
11,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท/ปี โดยด้านสิ่งแวดล้อมการใช้เชื้อเพลิงขยะสามารถลดการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 7,239.22 - 21,717.65 tCO2/ปี ที่สัดส่วนการผลิตเชื้อเพลิงขยะร้อยละ 75 ซึ่ง
หากพิจารณาการใช้เชื้อเพลิงขยะในการผลิตพลังานความร้อนและไฟฟ้าของประเทศทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่าน
หินจะสามารถผลิตเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตจากขยะชุมชนได้ 1,794,450.87 ตัน/ปี ผลิตพลังานความร้อนได้ 
34,794,688,323.11 เมกะจูล หรือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 538,335,260.63 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถลดการน าเข้า
ถ่านหินได้ปีละกว่า 750,000 ตัน/ปี มูลค่า 1,836.44 ล้านบาท/ปี 
 
ค าส าคัญ เชื้อเพลิงแข็ง โรงไฟฟ้าขยะ การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
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Abstract 
 

 The purpose of priority rating by Multi-Criteria Decision Making (MCDM) for a selection of 
waste power plant location is to prioritize the waste power plant location in the lower northern 
region and to select the position for performance evaluation in terms of technique, economics, 
and environment. Furthermore, the model scheme of sustainable waste-to-energy management 
in the community is drafted to guide the institute or local administrative organization.           
 The priority rating and the selection of waste power plant location by using MCDM with 
AHP and TOPSIS techniques is to determine the 5 main criteria and 13 sub-criteria in terms of 
potential and stability, location and logistics, policy and community, economics, and 
environment. All these criteria are used to rank the 9 provinces of the lower northern region by 
consideration of vote and criteria weight from the data of each province. These data are collected 
from primary and secondary data.              
 From the analyzation by using MCDM, Kamphaengphet is selected to evaluate the ability 
and create the draft of model scheme for Refuse Derived Fuel (RDF) production and waste power 
plant location in terms of potential production from three target area such as Kamphaengphet, 
Phitsanulok, and Phetchabun. Kamphaengphet can produce the RDF at 25-75 percent of total 
waste or 9,476.06-28,428.19 tons/year that producing the electricity for use in the area around 
2,842,818-8,528,456.25 Kilowatt-hour or 9-28 million baht/year. This potential of RDF production 
is able to reduce the usage of fossil fuel by around 11,000 tons/year or 29 million baht/year. In 
terms of environment, the reduction of CO2 emission is approximately 7,239.22 - 21,717.65 
tCO2/year up to 75 percent of RDF production. The RDF production can generate the RDF about 
1,794,450.87 tons/year with use for thermal energy at 34,794,688,323.11 MJ or electrical energy 
at 538,335,260.63 kWh. The importation of coal has decreased 750,000 tons/year or 1,836.44 
million baht/year due to the RDF use.       
                                 
Keywords Refuse Derived Fuel, waste power plant, Multi Criteria Decision Making 
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1. ภาพรวมโครงการย่อย 

1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงการ 

 พลังงานจากขยะมูลฝอยเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่ว
ประเทศประมาณ 76 ,000 ตันต่อวัน  หรื อ  ประมาณ 27 .8  ล้ านตันต่อปี  ซึ่ งปริมาณขยะมูลฝอย  
ที่เพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดภาระ ส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องสูญเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากในการก าจัดซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีจึงอาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน หากพิจารณาจากองค์ประกอบขยะ
มูลฝอยสามารถแบ่งประเภทขยะมูลฝอยเป็นขยะอินทรีย์ร้อยละ 64 ขยะรีไซเคิลร้อยละ 30 ขยะมีพิษร้อยละ 3 
และขยะอ่ืน ๆ ร้อยละ 3 ซึ่งขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการน ามาผลิตเป็นพลังงานมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 58 ของ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการน าขยะมาใช้ในการผลิตเป็นพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากยังติดข้อจ ากัดใน
หลาย ๆ ประเด็นทั้งในด้านปริมาณ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการยอมรับของมวล รวมถึงข้อจ ากัด
ทางด้ านกฎหมายต่ า ง  ๆ  ดั งนั้ น โครงการดั งกล่ า วจึ งจะท าการศึ กษา  เ พ่ือจั ดล าดั บความส าคัญ 
ในการน าขยะมาผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ และท าการวิเคราะห์เทคโนโลยี และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ ของแต่ละพ้ืนที่ และในขั้นสุดท้ายจะท าการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาพลังงานขยะ 
(ผลิตไฟฟ้า และความร้อน) เพ่ือจัดท าเป็นโครงการพัฒนาพลังงานจากขยะในแต่ละภูมิภาคเหนือตอนล่าง 
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รูปที่ 1 ภาพหลักการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดล าดับความส าคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่โรงไฟฟ้า
ขยะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักจึงแบ่งออกเป็น 3 วัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1. จัดล าดับความส าคัญในการผลิตพลังงานจากขยะในแต่ละพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
2. คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะ โดย พิจารณาจากหลาย

หลักเกณฑ์ ทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม  
3. เป็นที่ปรึกษาให้แก่ อปท. เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาพลังงานจากขยะอย่างน้อย 1 โครงการ 

(ภาคเหนือตอนล่าง) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบ ด้วย
หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

-  ข้อมูลด้านศักยภาพของพ้ืนที่ 
-  ข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
-  ข้อมูลลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป 
-  ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
-  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เป็นต้น 
-  ข้อมูลด้านสังคม เช่น ประชากร การศึกษา แรงงาน เป็นต้น 
-  ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัด เช่น นิคมอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 2. ศึกษาศักยภาพขยะจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่มีศักยภาพเหมาะสมซึ่งประกอบด้วย 
-  ปริมาณขยะ และสัดส่วนของขยะแต่ละพ้ืนที่ 
-  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปริมาณและสัดส่วนขยะแต่ละพ้ืนที่ 

 3. คัดเลือกบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด 9 จังหวัด และคัดเลือกตามล าดับ
ความส าคัญทั้งหมด 3 จังหวัด เพ่ือเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย และเหมาะสมต่อการจัดตั้งโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
เพ่ือให้ได้จังหวัดที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

-  ศักยภาพขยะในพ้ืนที่ เช่น ปริมาณขยะในแต่ละวัน การคัดเลือกขยะ 
-  เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะในพ้ืนที่ เช่นการฝังกลบ การเผาในเตาเผาขยะ 
-  สถานที่ตั้งโครงการฯ ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่ ปัจจัยสนับสนุน และความพร้อมของสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
-  ประชาชนในพื้นท่ี การยอมรับและให้ความร่วมมือ 
-  ปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการสนับสนุนในพ้ืนที่ เช่น ส่วนบริหาร องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

ความร่วมมือระหว่างพื้นที่หรือระหว่างจังหวัด เป็นต้น 
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1.4 ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
1. ตัวแปรที่มันัยยะความส าคัญสามารถใช้ในการจัดล าดับความส าคัญในการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือร่างล าดับ

โครงการพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะ ทั้งในแง่ของความร้อนและไฟฟ้า โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะทั้งท้ังทางด้านศักยาพ และความพร้อมของพ้ืนที่ในด้านโลจิสติก ความต้องการเชื่อเพลิงในพื้นที่ 

2. ข้อมูลการพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะทั้งด้านความร้อนและไฟฟ้าสามารถประ เมินผล
ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งสามารถน าไปสู่การส่งเสริมให้เกิดโครงการเป็นรูปธรรม
ร่วมกับแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม  

3. จัดท าร่างแผนแม่บทเพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการเพ่ือให้พ้ืนที่ตัวอย่างเป็นแนวทางและต้นแบบในการ
น าไปใช้หรือน าไปขยายผลสู่ พ้ืนที่หรือเป้าหมายอ่ืนได้ โดยสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะหรือแนวทางของ
แผนพัฒนาด้านพลังงานหรือการส่งเสริมสนับสนุนต่อไปได้ 

 
2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 โครงการวิจัยนี้ได้น าวิธีการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์มาใช้ เพ่ือจัดอันดับความส าคัญพ้ืนที่โครงการ 
ความส าคัญอยู่ที่การก าหนดปัญหา และเกณฑ์การตัดสินที่ต้องสอดคล้องกับบริบทของค าตอบที่ต้องการ โดย
งานวิจัยนี้ได้เลือกการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์วิธี AHP ร่วมกับ TOPSIS ซึ่งมีการพิจารณาและเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของกระบวนการกับแต่ละปัญหาที่เคยมีการใช้งานมาก่อนหน้านี้  โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมด เพ่ือสร้างเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรอง โดยประกอบด้วยองค์ประกอบในด้านของ
เทคนิค เศรษฐศาสตร์ สังคมและจริยธรรม ความพร้อมองค์กร และด้านสิ่งแวดล้อม  โดยจากการรวบรวมทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือจัดท าศักยภาพของพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 9 จังหวัด ทั้งด้านของปริมาณขยะ การจัดการใน
พ้ืนที่ เทคโนโลยีการจัดการที่ใช้ โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นตัวแปรด้านเทคนิค 
รวมถึงการส ารวจกิจกรรมหรือโครงการด้านการจัดการขยะในชุมของของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงความพร้อมหรือการ
ด าเนินงานที่มีมาก่อนขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ สามารถสรุปได้  ดังรูปที่ 2  
ข้อมูลศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่แสดงไว้ใน ภาคผนวกที่ 7.5 และในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการรวมรวบ
ข้อมูลและสาระส าคัญของกฎหมายไว้เพ่ือใช้เป็นตัวแปรร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการด าเนินงานในแผน
แม่บทที่จะร่างขึ้นด้วยกันนี้ โดยมีการส ารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงดังรูปที่ 3 สาระส าคัญของ
กฎหมายแสดงไว้ในภาคผนวกท่ี 7.6 
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รูปที่ 2 ศักยภาพขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
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รูปที่ 3 องค์กรจัดการมาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 

 2.1 การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi Criteria Decistion Making : MCDM) 
 การน าทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) เข้ามาใช้เพ่ือให้กระบวนการและแนวทางช่วยให้การ
ตัดสินใจถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยต้องมีการประเมินด้วยเกณฑ์การตัดสินใจที่สอดคล้องและคลอบคลุมสถานการณ์
ส าหรับปัญหาที่ด าเนินการเสมอ และเพ่ือลดปัญหาความซับซ้อน ความยุ่งยาก ในการเลือกทางเลือกหลายทาง 
ด้วยหลักเกณฑ์และเครื่องมือต่างๆ โดยการตัดสินใจแบ่งเป็น  

- การตัดสินใจแบบโครงสร้าง เป็นการตัดสินใจแบบก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปัญหาเกิดข้ึนเป็นประจ า จึง
มีมาตรฐานในการตัดสินในเพ่ือแก้ปัญหา หรือมีแนวทางแก้ปัญหาอยู่แล้ว ซึ่งจะท าให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีหรือ
เหมาะสมที่สุด โดยนิยมใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิทยาการจัดการ เข้ามาตัดสินใจร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสมกับการด าเนินกลยุทธ์การลงทุน เป็นต้น 

- การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง เป็นการตัดสินใจด้วยประสบการณ์มีรูปแบบไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ได้มีการ
ใช้เครื่องมืออะไรมาช่วย ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยผู้มีประสบการณ์และตัดสินใจด้วยประสบการณ์และ
ความรู้ 
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- การตัดสินในแบบกึ่งโครงสร้าง เป็นการตัดสินใจแบบผสมระหว่างแบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง คือ
ปัญหามีแนวทางในการตัดสินใจแบบมีโครงสร้างได้บ้างส่วน และบางส่วนต้องการตัดใจด้วยประสบการณ์ ซึ่งเป็น
ลักษณะซับซ้อนแต่มีแบบแผน จึงสามารถใช้ทั้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือแนวทางวิชาการ และ
ประสบการณ์หรือความช านาญในการตัดสินใจได้ 

โดยการตัดสินใจมีข้อจ ากัด ในเรื่องของอิทธิพลต่อการตัดสินใจอาจท าให้เกิดความเบี่ยงเบนของผลการ
ตัดสินใจ อันเนื่องมาจากทรัพยากรไม่เพียงพอ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ หรือความเบี่ยงเบนส่วนบุคคลได้ 
ซึ่งสามารถขจัดข้อจ ากัดเหล่านี้ได้ด้วยการออกแบบแนวทางการตัดสินปัญหาหรือตัดสินใจ ก าหนดเกณฑ์ซึ่งมีความ
ครอบคลุมและเพียงพอ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการการตัดสินใจต้องมีประสบการณ์ตรงกับปัญหาก าหนดขึ้น และ
ต้องมีความเป็นกลาง เพ่ือให้ได้แนวทางหรือค าตอบที่สอดคล้อง และเหมาะสม 
 การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (MCDM) เป็นวิธีหนึ่งที่น ายิมน ามาใช้วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ 
เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมกับเกณฑ์ (Criteria) การพิจารณามากที่สุด โดยใช้การก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนด
เกณฑ์ (หลักและรอง) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักเกณฑ์และทางเลือก ท าให้ MCDM สามารถสร้าง
โครงสร้างการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน และใช้กับการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้ความถูกต้อง 
เหมาะม และสอดคล้องจะขึ้นอยู่กับการคัดเลือกวิธีหรือกระบวนการในการตัดสินใจ จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
งานหลากหลายสาขา และให้ผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้ดี (Pirdashti et al., 2009) (Abihishek Kumar et 
al., 2017) 
 2.2 เทคนิคที่ใช้ประเมินทางเลือก (Selection Technique) 
 การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สามารถจัดการโครงสร้างปัญหาได้อย่างชัดเจน และมีวิธีวิเคราะห์ที่ใช้
กับข้อมูลได้หลากหลายประเภท ผลของทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งได้จากการวิเคราะห์กฎเกณฑ์การตัดสินใจ (Decision 
Rules) ซึ่งเป็นประบวนการเรียงล าดับ หรือคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาหนึ่งๆ  MCDM แบ่งเป็น
ประเภทการประเมินได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ การตัดสินในแบบหลายคุณลักษณะ (Multi -Attribute Decision Making : 
MADM) การตัดสินในแบบหลายวัตถุประสงค์ (Multi-Objective Decision Making : MODM) และการตัดสิน
แบบผสมผสาน (Combination of MODM and MADM) ดังรูปที่ 4 

 
(a) Classification of MCDM 
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(b) Multi Criteria Decision Models 

 
รูปที่ 4 Classification and technique model of MCDM 

 
ทั้งนี้ การวิเคราะห์สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีการเหมาะกับแต่ละประเด็นความต้องการค าตอบ

ของการตัดสินใจต่างกัน จากการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการตัดสินในแบบหลายหลักเกณฑ์มมีหลายรูปแบบ
โดยมีวิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้ 7 วิธี (C. L. Hwang el al., 2012) (J. Kittur el al., 2015) ได้แก่ 

(1) Simple Additive Weighting (SAW) 
(2) Analytical Hierarchy Process (AHP) 
(3) Elimination and Choice Translating Reality (ELECTRE) 
(4) Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
(5) Vlsekriterjumska Optimizacija I KompromisniResenje (VIKOR) 
(6) Preference Ranking Origanisation Method (PROMETHE) 
(7) Multi Attribute Utility Theory (MAUT) 

โดยแต่ละวิธีมีกระบวนการ ข้อดี และข้อจ ากัด แตกต่างกันออกไปในการใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้อง
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้งานตั้งแต่วัตถุประสงค์ ประเภทการตัดสินใจ การออกแบบเกณฑ์ การค านวณ 
และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการพิจารณา รายละเอียดการเปรียบเทียบแต่ละเทคนิคการ
วิเคราะห์แสดงดังตาราง 
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ตารางท่ี 1 วิธีการ MCDM การใช้งาน จุดแข็งและจุดอ่อน 

วิธีการ การใช้งาน ขั้นตอน จุดแข็ง ข้อจ ากัด/ข้อเสีย 
SAW 

 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้าง 
2. การวางแผนพลังงาน 

1. ก าหนดชุดข้อมูล 
2. ค านวณค่าถ่วงน้ าหนักตามล าดบัความส าคญัของข้อมูล 
3. ค านวผลจากการคณูค่าถ่วงน้ าหนักกับข้อมูลเรื่องนั้นๆ 
4.รวมคะแนนและจดัล าดับทางเลอืก 

1. เป็นการค านวณอยา่งง่าย 
 

1. เหมาะส าหรับปญัหาเดียว 
2. ประมาณการพื้นฐานของฟังก์ชัน
เชิงเดี่ยวท่ีไม่ซับซ้อน 
2. ไม่สามารถใช้กับการล าดับหรือตั้ง
ค่าหลายรายการได ้

AHP 1. โครงการพลังงาน 
2. การวางแผนพลังงาน 
3. การจัดการทรัพยากร 
4. นโยบายและกลยุทธ์
องค์กร 
5. นโยบายสาธารณะ 
6. โลจิสติกส์  

1. การก าหนดวัตถุประสงคเ์ป็นแบบจ าลองล าดับชั้น 
2. ก าหนดน้ าหนักส าหรับแตล่ะเกณฑ ์
3. ค านวณคะแนนของแต่ละทางเลือกโดยพิจารณาจาก
เทียบเกณฑ ์
4. การค านวณคะแนนรวมของแตล่ะทางเลือก 

1. ปรับความเหมาะสมในการพิจารณาได ้
2. ใช้การค านวณคณติศาสตร์ทีไ่มซ่ับซ้อน 
3. การจัดล าดับพิจารณาเกณฑเ์ปน็คูจ่ึง
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้อย่าง
โปร่งใส 

1. การพึ่งพาความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุประสงค์และทางเลือกเพื่อ
น าไปสูผ่ลลัพธ์สดุท้าย 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ตัดสินใจมผีล
ต่อการก าหนดถ่วงน้ าหนัก 
3. ต้องการข้อมูลจากผู้มี
ประสบการณ ์

ELECTRE 
 

1. การจัดการพลังงาน 
2. การจัดการทางการเงิน 
3. การจัดการธรุกิจ 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศ
และ การสื่อสาร 
5. โลจิสติกส ์

1. ก าหนดเกณฑ์ฟังก์ชัน 
2. ประเมินดัชนีความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง 
3. ค านวณน้ าหนักล าดับ 
4. ก าหนดอันดับตามการค านวณข้างต้น 

1. เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คณุสมบตัิทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2. ผลลัพธ์สุดท้ายจะถูกตรวจสอบด้วย
เหตุผล 
3. การจัดการด้วยสดัส่วนท่ีแตกตา่งกัน 

1. ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นัก 
2. ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
เป็นพิเศษและต้องพิจารณา
คุณลักษณะเชิงปริมาณ 

TOPSIS 1. โครงการการพลังงาน 
2. โลจิสติกส ์
3. การจัดการทรัพยากร
น้ า 
4. วิศวกรรมเคม ี

1. ค านวณเมทริกซ ์
2. ค านวณเกณฑ์และถ่วงน้ าหนัก 
3. การค านวณค าตอบในอุดมคติทีเ่ป็นบวกและลบ 
4. การค านวณการแยกและประเมนิความเกี่ยวข้องทุกมิต ิ

1. เป็นวิธีการประเมินร่วมกับการจัด
อันดับพื้นฐาน 
2. ใช้ประโยชน์เต็มที่จากการจัดสรร
ข้อมูลมีมลีักษณะการเปลี่ยนแปลงได ้
3. ข้อมูลไม่จ าเป็นต้องเป็นอสิระ 
4. วิธีการไม่ซับซ้อนใช้ได้ดีกับเกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

1. การพิจารณาความแตกต่างใด ๆ 
ระหว่างค่าลบและค่าบวกท าได้
ค่อนข้างยาก 
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการ
ก าหนดคะแนนจะเป็นไปในทิศทาง
เดียว 

VIKOR 1.วิศวกรรมเครื่องกล 
2. วิศวกรรมการผลติ 

1. ก าหนดค่าน้ าหนักเกณฑ์ที่ดีท่ีสดุและแย่ที่สุด 
2. ค านวณค่าตัวแปรสอดคล้องที่เกี่ยวข้อง 

1. ค านวณอัตราส่วนของวิธีในอุดมคติที่
เป็นบวกและลบเพื่อจัดการผลกระทบ 

1. ประเมินยากเมื่อเกดิสถานการณ์
ที่ขัดแย้งกัน 
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วิธีการ การใช้งาน ขั้นตอน จุดแข็ง ข้อจ ากัด/ข้อเสีย 
3. นโยบายพลังงาน 
4. การจัดการธรุกิจ 
5. ยาและสุขภาพ 

3. จัดอันดับทางเลือกและการเรียงล าดับตามค่าของ S, R 
และ Q ที่น าไปสู่การก่อตัวของสามรายการ 
5. แนวทางการประนีประนอมจากรายการสามอันดับ
สุดท้าย 

2. ยากต่อการสร้างแบบจ าลองตาม
เวลาจริง 

PROMETHE 1. การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 
2. การวิเคราะห์
โครงสร้าง 
3. วิศวกรรมเหมืองแร ่

1.หาแมทริกซ์การประเมินและเปรียบเทียบเป็นคู่โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ทุกข้อ 
2. ก าหนดฟังก์ช่ันการตั้งค่าด้วยคา่ตั้งแต่ 0-1 ขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างระหว่างคู ่
3. ค านวณแมทริกซ์และก าหนดอนัดับ 

1. เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจระดับกลุ่ม 
2. เป็นข้อตกลงเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคณุภาพ 

1. การวางวัตถุประสงค์ต้องแม่นย า
กับความต้องการ 
2. ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจในการก าหนด
น้ าหนัก 
3. ซับซ้อน และผู้พิจารณาต้องเปน็
ผู้เชี่ยวชาญ 

MAUT 1. ผังเมือง 
2. นโยบายเศรษฐกิจ 
3. นโยบายรัฐบาล 

1.ระบุขนาดของวัตถุประสงค์แตล่ะข้อและก าหนดน้ าหนัก 
2. ค านวณ % น้ าหนักและการปรบัปรุงค่าตามน้ าหนักท่ี
ก าหนด 
3. การคูณค่าน้ าหนักท่ีปรับปรุงแล้ว และเปรียบเทียบค่าที่
ได้ก่อนหน้า 
4. ปรับค่าน้ าหนักแตล่ะมติิ เพื่อให้ได้คะแนนสดุท้าย
ส าหรับแต่ละทางเลือก และตดัสินใจ 

1. ค านวณล าดับการก าหนดลักษณะ
ส าหรับทางเลือกทั้งหมดพร้อมกัน 
2. อัปเดตการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบได ้

1. ยากที่จะไดร้ับข้อมูลที่ถูกต้องจาก
ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
2. ผลลัพธ์ของเกณฑ์การตัดสินใจไม่
แน่นอน 
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 2.3 วิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) 
 เป็นการใช้กระบวนการล าดับชั้นเป็สกระบวนการพิจารณาตัดสินปัยหาแบบเป็นเหตุเป็นผล โดย
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ คือการแปลงการวัดหรือการตัดสินมาอยู่ในเชิงปริมาณ โดยก าหนดสเกลการพิจารณา
เพ่ือเป็นค าตอบโดยมีเหตุผลที่สนับสนุนเป้าหมายและโครงสร้างของปัญหาออกมาเป็นแผนภูมิล าดับชั้น 
(Hierarchy) ตามล าดับเกณฑ์การพิจารณา โดยพิจารณาเรียงตามล าดับชั้น และเปรียบเทียบปัจจัยทีละปัจจัย
ตามล าดับและกระบวนการ จึงท าให้สามารถเปรียบเทียบปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้การตัดสินใจ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อจ ากัดของกระบวนการนั้นคือการเก็บข้อมูลและจัดท าเกณฑ์ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน
เนื่องจากต้องอธิบายเกณฑ์และล าดับความส าคัญอย่างละเอียดและชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจตรงการส าหรับกลุ่มผู้
วิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม วิธีการ AHP เป็นกระบวานการที่ยืดหยุ่น สามารถแยกโครงสร้างที่ซับซ้อนเพ่ือง่ายต่อ
ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบการวินิจยังปัญหามีผลสอดคล้องหรือไม่ ท าให้ผู้ตัดสินในสามารถก าหนดกรอบ
ปัญหาสมบูรณ์ขึ้น รวมถึงส าหรับความส าคัญและการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ เป็นระบบ ช่วยให้ผู้ตัดสินใจ
สามารถเลือกทางเลือกได้ตรงตามเป้าหมายของโครงการ 
 2.4 วิธี Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
 วิธีการ TOPSIS เป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือวิธีหนึ่ง โดยจะมีการพิจารณาเกณฑ์โดยหลักการณ์ที่มีความ
เป็นไปได้ว่าเกณฑ์จะมีลักษณะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ซึ่งผลลัพธ์ที่มีค่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะมีผลต่อการตัดสินใจ และ
ลดความคลุมเครือในการให้คะแนนได้ หรือตัดเชิงความรู้สึกออกไป โดยจะมีการประเมินเชิงตัวเลขเป็นมาตรฐาน
และรูปแบบเดียวกัน รวมถึงการค านวณค่าน้ าหนักและปรับค่าให้เป็นค่ามาตรฐานให้เปรียบเทียบกันในบรรทัด
ฐานเดียวกัน และระบุวิธีเชิงบวกเชิงลบเพ่ือให้ค าตอบได้ถูกพิจารณาแบบถ่วงน้ าหนักทุกหลักเกณฑ์ และค านวณ
ความสอดล้องของคะแนนเชิงบวกและปรับคะแนนเพ่ือเข้าสู่การจัดอัดดับคะแนนด้วยทางเลือกที่เหมาะสม 
(K.Palu Yoon and Ching-Lai HWANG, 1995) 
 การเลือกวิธีการตัดสินใจอาจใช้วิธีผสมผสานกันได้ เช่น AHP และ TOPSIS ทั้งสองวิธีเป็นการใช้
หลักการเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันของปัจจัยที่มีสมบัติแตกต่างกัน ทั้งสองวิธีจะให้ผลสนับสนุนที่สอดคล้องกัน 
เนื่องจากปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมีทั้งรูปแบบที่เป็นเชิงนามธรรมในชั้นของเกณฑ์หลักและส่วนของการให้น้ าหนักใน
เกณฑ์ที่เป็นข้อมูลเชิงรูปธรรมหรือตัวเลขในชั้นของเกณฑ์รอง ซึ่งจะให้ AHP หาความสัมพันธ์ที่ส าคัญของความ
แตกต่างและคุณสมบัติของปัจจัยหลัก และเรียงล าดับความส าคัญของขั้นต่อไปด้วย TOPSIS ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจพิจารณาความซับซ้อนของปัญหาและ
เลือกใช้วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมในการด าเนินงานได้เช่นกัน 
 2.5 งานวิจัยของการใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในโครงการต่าง ๆ  
 การน าวิธีการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์มาใช้กับโครงการต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบและหลายศาสตร์ 
ตั้งแต่บริหาร โลจิสติกต์ วิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในด้าน
ความถูกต้องและมีวิธีการรองรับที่ชัดเจน ในส่วนของโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการน าวิธีการ 
MCDM มาให้งานในหลากหลายแนวทาง ตั้งแต่การเลือกระบบ เลือกเครื่องมือ เลือกแนวทางปฏิบัติ หรือเลือก
วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยข้อส าคัญที่สุดคือการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเกณฑ์การตัดสินใจ
ไม่ว่าจะเป็นแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ตาม เกณฑ์จะต้องสอดคล้องกับทางเลือกท่ีก าหนดขึ้น  
 Wajeeha A Qazi et al., 2018 ด าเนินการวางแผนการวิเคราะห์แนวทางการจัดการน าขยะจาก
ครัวเรือนมาใช้เป็นพลังงานในโอมาน โดยใช้วิธี AHP ก าหนดเกณฑ์เพ่ือเลือกเทคโนโลยีในการแปลงขยะชุมชนไป
เป็นพลังงาน ภายใต้การก าหนดเกณฑ์ทาง เทคนิค เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และมวลชน โดยจัดเกณฑ์การ
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พิจารณาเป็น 2 ชั้นล าดับ พิจารณาทั้งหมด 8 ทางเลือก โดยได้พิจารณาเกณฑ์ทุกกรณีโดยการใช้น้ าหนักคะแนน
แบบเจอกันครบ  

 
 

ซึ่ง WTE ด้วยวิธี Anaerobic digestion เป็นทางเลือกที่ได้จากการตัดสินใจด้วยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับด าเนินการในโอมาน และได้ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานติดตั้งและใช้งานด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ทางแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การผลิตพลังงาน 
รวมถึงการพิจารณาผลกระทบด้านน้ า ดิน ซึ่งได้มีการจัดท าเป็นแนวทางและร่างโครงการในการปฏิบัติไว้ 
 มีหลากหลายงานที่ได้น าวิธีการตัดสินใจแบบ AHP และ TOPSIS มาใช้ในการตัดสินทางเลือกในการ
ด าเนินการ โดยส่วนใหญ่โครงการด้านพลังงานจะมีการวิเคราห์เกณฑ์การตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกมิติ แม้จะเป็น
โครงการเชิงเทคนิคอย่างการก่อตั้งโรงไฟฟ้า เลือกเครื่องจักร หรือการเลือกวิธีการเฉพาะในการแปลงพลังงาน 
(Chatzimouratidis AI et al., 2009) (A. Barin el al., 2009) ซึ่งสามารถสรุปเกณฑ์หลักในใช้พิจารณาตัดสินใจ
ทางเลือก  

- ด้านเทคนิค  ชนิดของเครื่องจักร หรือระบบการท างาน  
 เทคโนโลยีที่ใช้  
 ประสิทธิภาพของระบบ  
 โครงสร้าง  
 การจัดการความต้องการด้านพลังงาน 
 การออกแบบระบบ  
- ด้านเศรษฐศาสตร์ เงินลงทุน 
 ความยั่งยืนด้านเศรษฐศาสตร์ 
 วัฎจักรชีวิตการลงทุน (LCC) 
 การประหยัดเงินทุนจากโครงการ 
- ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบด้านแหล่งพลังงาน 
 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
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 Life cycle Assessment  
- ชุมชนและการยอมรับ การยอมรับของชุมชน 
 การจัดการชุมชนเพื่อความยั่งยืน 
 ความสอดคล้องกับชุมชน 
 ความต้องการและความพร้อมของชุมชน 

(Pohekar S, el al., 2004) (Roulet CA et al., 2002) (Z. Tiefeng et al., 2005) (Sindhu SP et al., 2015) 
(Rojas-Zerpa JC et al., 2015) (Sonal Sindhu et al., 2017) (Magdalena Ligus, Piotr Peternek, 2018) 
(Seyyed Ali Sadat et al., 2021) (Yanlin ZhaoChuanjiang Deng. 2022)  
 การน าวิธีการตัดสินใจแบบ AHP และ TOPSIS ไปประยุกต์ใช้กบงานด้านวิศวกรรมด้านต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น งานด้านวิศวกรรมโยธาที่ประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบ Fuzzy TOPSIS กับการคัดเลือกโครงการ
ก่อสร้าง (Tan and Shen, 2010) การประเมินความเสี่ยงในการลงทุนกับโครงการ (Guo and Zhang, 2008) 
ทั้งสามารถเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับแต่ละสภาวะหรือพ้ืนที่และความพร้อมที่แตกต่างกัน ด้วยเกณฑ์
การตัดสินใจแบบควบคู่ในทุกมิติทั้งเทคนิคและสิ่งแวดล้อม (Yunna Wu et al., 2008) (Hsing-Chen Lee et 
al., 2008) และในเชิงของการจัดการ MCDM ก็ยังสามารถเลือกทางเลือกในการจัดการจากหลายหลายแนวทาง
ได้ เช่นการจัดการขยะชุมชน ด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกและจัดอันดับความเหมาะสมทั้งตัวแปรทางด้าน
การลงทุน การจัดการ เทคโนลยี และสิ่งแวดล้อม (Arman Shahnazari et al., 2020) ใช้เทคนิค AHP ร่วมกับ 
TOPSIS ในการจัดเรียงความส าคัญของการจัดการขยะชุมชน และน าผลมาพิจารณาตัดสินใจการด าเนินการด้วย
วิธีที่เหมาะสมทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคนิคตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ยัง
สามารถใช้ในการจัดอันดับและเลือกทางเลือกแบบ 2 ชั้นได้ (Yeliz Simsek et al., 2008) ได้ทบทวนตัวแปรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจส าหรับโครงการ CDM ในประเทศก าลังพัฒนา จากการทบทวนพบว่า 
เกณฑ์หลักที่ส าคัญประกอบด้วย 5 เกณฑ์ ได้แก่ เทคนิค เศรษฐศาสตร์ มวลชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ข้อจ ากัดในการด าเนินการ ได้ด าเนินการพิจารณาทั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่จะใช้ในโครการและการ
ด าเนินการจัดตั้งโครงการ (Yunna Wu et al., 2018)  
 จากข้อมูลทั้งทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการทบทวนมา การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
(MCDM) ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เหมาะกับการใช้กับแต่ละงานหรือแต่ละโครงการต่างกัน ส าหรับโครงการด้าน
วิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม นิยมใช้เทคนิค AHP และ TOPSIS ในการตัดสินใจทางเลือกเนื่องมีแนวทาง
และระเบียบวิธีที่ท าให้การตัดสินใจถูกต้องจากการให้น้ าหนักคะแนน เป็นรูปธรรม และมีเหตุผลในการสนับสนุน 
รวมถึงสามารถเพ่ิมชั้นหรือล าดับการตัดสินใจ รวมถึงการก าหนดเกณฑ์ให้ละเอียดและครอบคลุมทุกมิติที่
ต้องการพิจารณาได้ และเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านพลังงาน นิยมใช้เกณฑ์รอบด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิค 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความพร้อมของชุมชน และยังสามารถเพ่ิม
เกณฑ์เฉพาะส าหรับแต่ละเป้าหมายเพ่ิมเติมได้เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
เลือกใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ด้วยเทคนิค AHP ร่วมกับ TOPSIS ในการจัดล าดับความส าคัญของ
ทางเลือกและคัดเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมส าหรับด าเนินการต่อไป 
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3. ระเบียบวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 3.1 การจัดล าดับความส าคัญและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 

การคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะ ด าเนินการโดยพิจารณาจาก
หลายหลักเกณฑ์ ทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วยการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลที่ได้
มีการรวบรวมขึ้นจากข้อมูลของทั้ง 9 จังหวัด แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 7.5 เพ่ือจัดท าเกณฑ์การจัดล าดับตามวิธี 
MCDM ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง โดยมีการคัดเลือกเทคนิคที่ใช้ในการจัดล าดับ เพ่ือให้ได้ค าตอบหรือ
ทางเลือก (Alternative) หรือให้เป้าหมายตรงกับวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 

การคัดเลือกเทคนิคที่ ใช้ประเมินทางเลือก (Selection Technique) ส าหรับโครงการจัดล าดับ
ความส าคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่การด าเนินงานส าหรับการพัฒนาเชื้อเพลิงขยะและโรงไฟฟ้า
ขยะ เป็นการจัดล าดับความส าคัญในการผลิตพลังงานจากขยะในแต่ละพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  โดยใช้เกณฑ์
แบบล าดับชั้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักชัดเจน เป็นการตัดสินใจแบบหลายคุณลักษณะ (Multi-Attribute Decision Making) จากการ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละเทคนิค จึงพิจารณาเฉพาะวิธีที่มี
การวิเคราะห์แบบหลายคุณลักษณะได้แก่ SAW AHP และ TOPSIS ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กับโครงการด้านพลังงาน 
โดยแนวคิดข้ันตอนและวิธีการค านวณท้ังสามวิธีสามารถสรุปตามประเด็นต่าง ๆ ไดด้ังนี้  

1. การเตรียมข้อมูลคุณลักษณะทั้งสามวิธีต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้เหมือนกัน เช่น ต้องใช้
ข้อมูลคุณลักษณะกี่เรื่อง แต่ละเรื่องมีแบ่งระดับย่อยเป็นอย่างไร  

2. การให้ค่าถ่วงน้ าหนักวิธี SAW และ TOPSIS จะมีการให้ค่าน้ าหนักเหมือนกันคือให้ค่าน้ าหนักตาม
ความส าคัญ แต่วิธี AHP การให้ค่าน้ าหนักต้องท าการเปรียบเทียบทีละคู่และมีการตรวจสอบค่าความสอดคล้อง
ก่อนถึงจะน าค่าถ่วงน้ าหนักที่ได้ไปใช้งาน  

3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ส าหรับวิธี SAW มีข้ันตอนในการวิเคราะห์น้อยที่สุด ส่วน AHP ต่างกับ SAW 
ตรงการให้ค่าน้ าหนัก การค านวณค่าความสอดคล้อง และเมื่อได้ผลรวมของแต่ละปัจจัยแล้วต้องมีการท าให้เป็น
ค่ามาตรฐานอีกครั้งก่อนเรียงล าดับทางเลือก ส่วน TOPSIS จะแตกต่างกับ SAW และ AHP คือหลังจาก
ก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักแล้วต้องท าการก าหนดค่าอุดมคติในเชิงบวกและเชิงลบ ค านวณค่าเข้าใกล้จุดอุดมคติ
จากนั้นถึงน าผลการค านวณท่ีได้ไปเรียงล าดับทางเลือก  

4. จ านวนคนตัดสินใจหรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค่าน้ าหนัก ทั้งสามวิธีสามารถใช้คนตัดสินใจเพียงคนเดียวหรือ
เป็นกลุ่มก็ได้ แต่ในกรณี AHP ผู้ตัดสินใจต้องมีความเข้าใจในเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักเนื่องจากมีความแตกต่าง
ของค่าน้ าหนักถึง 9 ระดับ และต้องท าการเปรียบเทียบที่ละคู่ 

โดยลักษณะของโครงการเป็นการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะ โดยมีการพิจารณา
เกณฑ์ในการตัดสินหลายหลักเกณฑ์ ซึ่งมีการจัดท าเกณฑ์เพ่ือพิจารณาใน 2 ชั้นล าดับ ได้แก่เกณฑ์หลักและ
เกณฑ์รองที่มีการใช้น้ าหนักในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาของโครงการฯ เลือก
กระบวนการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น AHP และ TOPSIS ใช้ร่วมกัน ทั้งสองวิธีเป็นการใช้หลักการเป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งกันและกันของปัจจัยที่มีสมบัติแตกต่างกัน ทั้งสองวิธีจะให้ผลสนับสนุนที่สอดคล้องกัน เนื่องจากปัจจัยที่
ก าหนดขึ้นมีทั้งรูปแบบที่ เป็นเชิงนามธรรมในชั้นของเกณฑ์หลักและส่วนของการให้น้ าหนักในเกณฑ์  
ที่เป็นข้อมูลเชิงรูปธรรมหรือตัวเลขในชั้นของเกณฑ์รอง ซึ่งจะให้ AHP หาความสัมพันธ์ที่ส าคัญของความ
แตกต่างและคุณสมบัติของปัจจัยหลัก และเรียงล าดับความส าคัญของขั้นต่อไปด้วย TOPSIS ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง (Making Criteria) 

 1. รวบรวมข้อมูลศักยภาพทั้งเชิงบวกเชิงลบของพ้ืนที่ (Get and Analyze data) 

การรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลทั้งแบบสัมภาษณ์และลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้
จะน ามาด าเนินการจัดท าเกณฑ์และแบบสอบถามในการพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์หลัก โดยให้กับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรายละเอียดของข้อมูลศักยภาพของพ้ืนที่แสดงหัวข้อดังนี้ 

• ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น (ศักยภาพขยะ ) 
• เทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอย (วิธีการและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะ) 
• การแปรรูปขยะหรือการสร้างมูลค่าด้านพลังงาน 
• การจัดหาเชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่ (การจัดหาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง) 
• พ้ืนที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้า (ขนาด,พ้ืนที่ส ารอง,ลักษณะพื้นที่,ฯลฯ) ลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป 
• เส้นทางและการขนส่งเชื้อเพลิง 
• นโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพัฒนา 
• การยอมรับของชุมชนและความร่วมมือ 
• ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทน 
• มีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ 
• มีโรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล/ขยะ (โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ) 
• ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรม 
• ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ (พ้ืนที่ห่างชุมชน, แหล่งน้ าธรรมชาติ, ฯลฯ) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดเกณฑ์หลัก (Making Criteria) 

สิ่งส าคัญคือหลักเกณฑ์หรือข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละทางเลือกซึ่งเกณฑ์ที่
ใช้จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากขั้นตอนการระบุปัญหาเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับสาเหตุที่
แท้จริง ซึ่งหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้มีการรวบรวมแนวทางจากโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็นของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์การจัดท า
หลักเกณฑ์พิจารณาโครงการด้านพลังงานที่มีการด าการในการใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจโครงการทั่วไป
ประกอบด้วย 
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รูปที่ 5 เกณฑ์ท่ัวไปในการพิจารณาโครงการด้านพลังงานแบบหลายหลักเกณฑ์ 
 

• เกณฑ์ความเหมาะสมด้านเทคนิค (Technique and sustainability indicator) พิจารณา 
ในเรื่องของการคัดเลือก การติดตั้ง เทคนิคที่ใช้ และการใช้งานหรือการด าเนินงาน ข้อเสียข้อดี 
ในแง่ของความเหมาะสม และความยั่งยืน 

• เกณฑ์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic sustainability indicator) พิจารณาใน
เรื่องของการลงทุน ผลประโยชน์ ความได้เปรียบเสียเปรียบ การกระจายหรือใช้ผลประโยชน์
จากโครงการ การพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ในอนาคต หรือการสร้างให้เกิดผลก าไร 

• เกณฑ์เความเหมาะสมด้านสังคมและจริยธรรมพิจารณาเรื่องการใช้บริการชุมชน ความทั่วถึง 
การยอมรับของชุมชน ข้อดีข้อเสียต่อสัมคมและชุมชน ความเป็นได้จากความคิดเห็นของชุมชน
ในการเลือกทางเลือก การตอบสนองความต้องการของชุมชนจากผลประโยชน์ที่ได้รับ  

• เกณฑ์ความเหมาะสมด้านการจัดการองค์กรหรือสถาบันรองรับ  พิจารณาเรื่องการควบคุมดูแล 
การรับผิดชอบในรูปแบบของหน่วยงาน หรือผู้ดูแลระบบ/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้
เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดควาผิดพลาด
ด้านเทคนิคและการด าเนินงาน 

• เกณฑ์ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาในเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียน การลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานจากการจัดการด้านพลังงาน และการ
ควบคุมการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมโครงการ 

 

 อย่างไรก็ตาม แต่ละโครงการมีความเฉพาะด้านการพิจารณาหลักเกณฑ์ ซึ่งหลักการที่กล่าวมานั้นเป็น
หลักเกณฑ์โดยทั่วไปที่ใช้ในการพิจารณาทางเลือก โดยในการละโครงการต้องการมีรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
ศักยภาพทั้งด้านทั้งเชิงลบและเชิงบวก เพ่ือก าหนดเกณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมที่สุดขึ้นมา ส าหรับโครงการ
คัดเลือกพ้ืนที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะของขอบเขตภาคเหนือตอนล่างนั้น จากข้อมูลมีการออกแบบเกณฑ์การพิจารณา
เป็น 2 ชั้น ได้แก่ เกณฑ์หลัก (Criteria) ทั้งหมด 5 เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง (Sub-criteria) ทั้งหมด 13 เกณฑ์
รอง ดังนี้ 

Indicators/criteria for  
assessment of rural 
electrification cases

Technical sustainability 
indicators
- Operational and maintenance
- Technical relation issue

Social/Ethical sustainability 
indicators
- Improved availability of social 
service
- Credit facilities

Economics sustainability indicators
- Financial perspective
- Development of productive uses
- Copletition

Organizational/institutional 
sustainability indicators
- Management
- Client-relation

Environment sustainability 
indicators
- Global Impact
- Local Impact
- Impact on environment
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รูปที่ 6 เกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่การจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะขอบเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 
 ซึ่งตัวเลือก (Alternative) ของโครงการในขอบเขตมีทั้งหมด 9 ตัวเลือก ได้แก่ พ้ืนที่ 9 จังหวัดในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้ 

Indicators/criteria for  
assessment of rural 
electrification cases

C1 : Potential and  Security sustainability indicators

      ศักยภาพและความมั่นคง

C2 : Area and logistics sustainability indicators

      พื้นที่และโลจิสติกส์

C3 : Policy and social sustainability indicators

      นโยบายและชุมชน

C4 : Economics sustainability indicators

      เศรษฐศาสตร์

C5 : Environment sustainability indicators

      สิ่งแวดล้อม

C11-ศักยภาพขยะ 
C12-วิธีการและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะ
C13-การแปรรูปขยะหรือการสร้างมูลค่าด้านพลังงาน
C14-การจัดหาเช้ือเพลิงส ารองนอกพื้นที่ (การจัดหาจากพื้นท่ีใกล้เคียง)

C21-พื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้า (ขนาด,พื้นที่ส ารอง,ลักษณะพื้นท่ี, ล )
C22-เส้นทางและการขนส่งเช้ือเพลิง 

C31-นโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพั นา
C32-การยอมรับของชุมชนและความร่วมมือ
C33-ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทน

C41-มีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพื้นท่ี
C42-มีโรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เช้ือเพลิงชีวมวล/ขยะ
C43-ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรม

C51-ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
(พื้นที่ห่างชุมชน, แหล่งน้ าธรรมชาติ,  ล )
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รูปที่ 7 แผนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 

 A1- ตาก  
 A2- พิษณุโลก  
 A3- เพชรบูรณ์  
 A4- สุโขทัย  
 A5- อุตรดิตถ์  
 A6- ก าแพงเพชร  
 A7- นครสวรรค์  
 A8- พิจิตร  
 A9- อุทัยธานี 
โดยปัจจัยที่น ามาเปรียบเทียบกันระหว่างทางเลือกต่าง ๆ จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนของ AHP 

ร่วมกับ TOPSIS ซึ่งจะมีการค านวณน้ าหนักและประเมินคะแนนของแต่ละเกณฑ์ สามารถสร้างเป็นตาราง
ประเมินได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ตารางการค านวณน้ าหนักและประเมินคะแนนของแต่ละเกณฑ์ตามขั้นตอนของ AHP ร่วมกับ 
TOPSIS 

Criteria Sub-C Type Unit 
ทางเลือก (Alternative) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

C1: 
Potential and Security 
ศักยภาพและความมัน่คง 

C11            
C12            
C13            
C14            

C2:  
Area and logistics  
พ้ืนที่และโลจิสติกส์ 

C21            

C22            

C3:  
Policy and social  
นโยบายและชุมชน 

C31            
C32            
C33            

C4:  
Economics  
เศรษฐศาสตร์ 

C41            
C42            
C43            

C5:  
Environment 
สิ่งแวดล้อม 

C51 
           

 
 3.3 ค านวนค่าน้ าหนักและทดสอบความสอดคล้อง (generate Matrix and Consistency check) 

การค านวณค่าน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละปัจจัย และทดสอบความสอดคล้อง ในขั้นตอนนี้ด าเนินการ
โดยใช้เทคนิค AHP ซึ่งจะมีการทดสอบความสอดคล้องของค่าน้ าหนักที่ได้ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การจัดล าดับ
ด้วย TOPSIS ต่อไป จากปัจจัยหลัก 5 ปัจจัย และ ปัจจัยรองทั้ง 13 ปัจจัย ได้จากการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์เกณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ การหาค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัยเพ่ือเปรียบเทียบ
ความส าคัญของแต่ปัจจัย โดยกระบวนการวิเคราะห์ของ AHP มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เมทริกซ์ 
 เป็นการสร้างเมตริกตามขนาดของเกณฑ์ที่จะวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก เพ่ือใช้ในการระบุน้ าหนักคะแนนของ
การเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ 

 

รูปที่ 8 แบบเมทริกซ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
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ตารางท่ี 3 แสดงตารางเมทริกซ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่ (Pairwise Comparison Metrix) 

เป้าหมายการตัดสินใจ 
หลักเกณฑ ์

A1 A2  An 
A1 1 3 - - - 

A2 1/3 1 - - - 

      

หลักเกณฑ์ An - - - - - 

 จากตารางภายใต้เป้าหมายการตัดสินใจหลักเกณฑ์ A1 ในแถวซ้ายมือบนสุดจะถูกเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ A2 ถึง A1 ในแถวนอนของ A1 การเปรียบเทียบก็ด า เนินการเช่นเดียวกันในแถวนอนที่  2  
ในการเปรียบเทียบนั้นผู้ตัดสินใจจะเกิดค าถามว่าหลักเกณฑ์ที่มีความส าคัญหรือมีอิทธิพลมากกว่าหลักเกณฑ์อ่ืน
ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบในระดับไหน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (Geometric Mean Method) 
 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเกิดจากการน าเอาตัวเลขท่ีต้องการหาค่าเฉลี่ยมาคูณกันแล้วน าเอาผลคูณนั้นมาถอด
รากตามจ านวนตัวเลขนั้นแสดงได้ดังสมการ 
   

         𝑉𝑖 =   (∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 )

1/𝑛         (1) 
  
 เมื่อ aij = ค่าตัวเลขในตารางเมทริกซ ์
  Vi = ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต 
  N = จ านวนตัวเลขที่น ามาหาค่าเฉลี่ย 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนของรูปแบบทางเลือก 
 การวิเคราะห์หาน้ าหนักคะแนนของแต่ละรูปแบบทางเลือกนั้นเกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลแต่ละ
รูปแบบทางเลือกดังสมการ 
 

𝑊𝑖 =  
𝑉𝑖

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                   (2) 

 
และ   ∑ 𝑊𝑖

𝑛
𝑖=1                              (3) 

เมื่อ  𝑊𝑖 =  น้ าหนักคะแนนของแต่ละหลักเกณฑ์ 
 𝑉𝑖 = ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต 
 𝑛 = จ านวนตัวเลขที่น ามาหาค่าเฉลี่ย 

ขั้นตอนที่ 4 ค านวณความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR)  
การค านวณหาความสอดคล้องกันของเหตุผลในการให้คะแนนโดยใช้การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทีละคู่

ของหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ถูกก าหนดโดยน าผลรวมของค่าวินิจฉัยของแต่ละหลักเกณฑ์ในแถวตั้งแต่ละแถวมาคูณ
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ด้วยผลรวมของค่าเฉลี่ยในแถวนอนแต่ละแถวแล้วน า เอาผลคูณที่ได้มารวมกันผลลัพธ์จะเท่ากับจ านวน
หลักเกณฑ์ทั้งหมดท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบผลรวมนี้เรียกว่า Eigen Values สูงสุด (λmax) 

 
ค านวนค่า λmax จาก 

𝜆max    =      ∑  [ ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑊𝑗]       𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1                                (4) 

 
-  ถ้าตารางเมทริกซ์มีความสอดคล้องกันของเหตุผลสมบูรณ์ 100 %  
   λmax = จ านวนหลักเกณฑ์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบ (n) 

- ถ้าตารางเมทริกซ์ไม่มีความสอดคล้องกัน 
   λmax > จ านวนหลักเกณฑ์ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบ 
 
เมื่อได้ค่า λmax แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index : CI) จาก 
 

   𝐶𝐼 =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛)

(𝑛−1)
                                                                        (5) 

    
  เมื่อ n = จ านวนหลักเกณฑ์ 
 
 
อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio : CR) 
 

   𝐶𝑅 =   
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                                                                   (6) 

 
 ค่า RI (Random Index) ได้มาจากการทดลองโดยการสุ่มตัวอย่างจากตารางเมทริกซ์จ านวน 64,000 
ตัวอย่างโดย Saaty (1980) ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4 แสดงค่า RI จากการสุ่มตัวอย่าง 
Size of matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 
Random consistency 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 

 
Size of matrix 9 10 11 12 13 14 15 
Random consistency 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 
โดยค่า CR  ที่ได้จะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่ามีความสอดคล้องของเหตุผลโดยดูจากจ านวนปัจจัย ดังนี้ 
 จ านวนปัจจัย  3  ปัจจัยค่า CR ไม่ควรเกิน 5% 
 จ านวนปัจจัย  4  ปัจจัยค่า  CR ไม่ควรเกิน 9% 
 จ านวนปัจจัยเกินกว่า 5  ปัจจัยค่า CR ไม่ควรเกิน 10% 

 ถ้าค่า CR เกินกว่ามาตรฐานดังกล่าวแสดงว่าความสอดคล้องกันของเหตุผลไม่มีความสอดคล้องกัน 
ผู้วินิจฉัยต้องทบทวนการวินิจฉัยที่ได้ท าไปแล้วใหม่ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของความไม่สอดคล้องกันก็คือ
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เรียงล าดับปัจจัยตามน้ าหนักที่ได้จากการวินิจฉัยในครั้งแรกต่อจากนั้นก็สร้างตารางเมทริกซ์เพ่ือวินิจฉัยหาล าดับ
ความส าคัญใหม่โดยดูว่าอันดับเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ซึ่งถ้าเปลี่ยนไปในทางที่เป็นเหตุผลและตรงกับ
สถานการณ์ของปัญหาก็ย่อมหมายถึงความสอดคล้องกันของเหตุผลก็จะสูงขึ้น 

ส าหรับการหาค่าถ่วงน้ าหนักจะท าการเปรียบเทียบเกณฑ์เป็นคู่ตามหลักการของ AHP ส าหรับการน า
เทคนิคการเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นคู่  มีการหาค่าหรือให้น้ าหนักของแต่ละปัจจัยเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกัน  
โดยในโครงการได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว  
จึงน ามาเริ่มกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

 3.3.1 คะแนนมาตรฐานแบบ AHP ในการเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญ 

การให้น้ าหนักความส าคัญแต่ละปัจจัยตามเทคนิคของ AHP จะเป็นการให้คะแนนตามน้ าหนัก
ความส าคัญ แต่ละเกณฑ์จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์พิจารณาน้ าหนักคะแนนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
โดยจะก าหนดมาตราส่วนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของความส า คัญด้วยตัว เลข  
1-9 โดยความหมายแสดงดังตาราง ซึ่งการก าหนดหรือตัดสินใจให้น้ าหนักคะแนน เช่น เมื่อพิจารณาปัจจัย C1 
เปรียบเทียบความส าคัญกับปัจจัย C2 หากเห็นว่าปัจจัย C1 มีความส าคัญหรือเหมาะสมกว่าปัจจัย C2 เล็กน้อย 
จะให้คะแนนเท่ากับ 3 ซึ่งคะแนนก็จะน าไปใช้ค านวณในตารางวิเคราะห์แบบเมตริกซ์ต่อไป 

ตารางท่ี 5 ระดับค่าคะแนนและความหมายของการเปรียบเทียบความส าคัญ 
ระดับความเข้มข้น/ค่าคะแนน ความหมาย 

1 มีความส าคัญหรือมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
3 มีความส าคัญหรือมีความเหมาะสมน้อย 
5 มีความส าคัญหรือมีความเหมาะสมปานกลาง 
7 มีความส าคัญหรือมีความเหมาะสมมาก 
9 มีความส าคัญหรือมีความเหมาะมากท่ีสุด 

2,4,6,8 เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 
 
 3.3.2 การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยในการพิจารณาทางเลือก 

 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ จะได้ค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละเกณฑ์เปรียบเทียบ
กันเป็นคู่ โดยจะใช้ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยจากกการให้คะแนนเพ่ือวิเคราะห์น้ าหนักของเกณฑ์ โดยเริ่มจากเกณฑ์
หลัก (Criteria) และเกณฑ์รอง (Sub-Criteria) เพ่ือให้ได้น้ าหนักคะแนนรวมทุกชั้นเกณฑ์  
 1. การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของเกณฑ์หลัก (Criteria) 

 เมื่อท าการเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นคู่แบบเมตริกซ์ (Pairwise Comparison Metrix) แบบ 5x5 ค่า
ความสอดคล้องท่ียอมรับได้ ไม่เกิน 0.1 โดยใช้ค่า Random Index เท่ากับ 1.12 พบว่าค่าน้ าหนักเกณฑ์หลักที่มี
การก าหนดไว้ 5 เกณฑ์ มีล าดับความส าคัญดังตาราง 
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ตารางท่ี 6 ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ และค่าน้ าหนักของเกณฑ์หลัก 
Criteria C1 C2 C3 C4 C5 ค่าน้ าหนัก 

C1  3.0000 1.0000 2.0000 3.0000 32.10% 
C2   1.0000 1.0000 1.0000 15.07% 
C3    3.0000 2.0000 26.83% 
C4     2.0000 14.87% 
C5      11.13% 

max = 5.2113, CR = 0.0471 
 

 
รูปที่ 9 ค่าน้ าหนักของเกณฑ์หลัก 

 
 โดยผลการเปรียบเทียบน้ าหนักเกณฑ์ พบว่า เกณฑ์ด้านศักยภาพและความมั่นคง (C1)  

มีน้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 32.10% รองลงมา ได้แก่ นโยบายและชุมชน (C3) 26.83% พ้ืนที่และโลจิสติกส์ (C2) 
15.07% เศรษฐศาสตร์ (C4) 14.87% และ สิ่งแวดล้อม (C5) 11.13% ตามล าดับ และค่าความสอดคล้อง (CR) 
อยู่ที่ 0.0471 ซึ่งเป็นอัตราที่ยอมรับได้ของการเปรียบเทียบน้ าหนักตามทฤษฎีของเทคนิค AHP ที่ก าหนดไว้ 
แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหามีเหตุผลที่สอดคล้องกัน โดยด้านของศักยภาพและความมั่นของวัตถุดิบหรือ
เชื้อเพลิงมีความส าคัญในการสร้างความเสถียรภาพให้กับโรงไฟฟ้า ส่วนของนโยบายและชุมชน เป็นส่วนของการ
ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงการได้สร้างผลประโยชน์แบบร่วมให้กับชุมชน
และโรงไฟฟ้าด้วยกัน และในส่วนของ พ้ืนที่และโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน 
แสดงให้เห็นว่ามีความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินโครงการใกล้เคียงกัน 

 2. การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของเกณฑ์รอง (Sub-Criteria) 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของเกณฑ์รอง มีการก าหนดเกณฑ์พิจารณาไว้ทั้งหมด  
13 เกณฑ์รอง เมื่อท าการเปรียบเทียบน้ าหนักเป็นคู่แบบเมตริกซ์ (Pairwise Comparison Metrix) แบบ 13x13 
ค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ ไม่เกิน 0.1 โดยใช้ค่า Random Index เท่ากับ 1.56 พบว่าค่าน้ าหนักเกณฑ์หลัก
ที่มีการก าหนดไว้ 13 เกณฑ์ มีล าดับความส าคัญดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ และค่าน้ าหนักของเกณฑ์รอง 

Sub-Criteria C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 
ค่า

น้ าหนัก 
C11  3.00 1.00 3.00 1.00 5.00 2.00 0.20 0.33 2.00 3.00 3.00 1.00 9.85% 
C12   5.00 3.00 3.00 5.00 1.00 0.33 1.00 1.00 0.20 0.33 1.00 7.62% 
C13    3.00 1.00 5.00 0.33 0.33 0.33 3.00 1.00 1.00 1.00 6.49% 
C14     0.20 1.00 0.33 1.00 0.33 0.20 0.20 0.33 0.33 2.59% 
C21      3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.33 0.20 5.59% 
C22       0.20 0.20 0.20 0.20 0.14 0.20 0.20 1.50% 
C31        1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00 7.21% 
C32         1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.32% 
C33          1.00 1.00 1.00 0.33 8.38% 
C41           0.33 1.00 3.00 9.18% 
C42            1.00 0.20 10.66% 
C43             0.20 7.35% 
C51              13.25% 

max = 15.9842, CR = 0.0978 

 

 
รูปที่ 10 ค่าน้ าหนักของเกณฑ์รอง 

 
 โดยผลการเปรียบเทียบน้ าหนักเกณฑ์ พบว่า น้ าหนักของเกณฑ์รองทั้ง 13 เกณฑ์ มีค่าน้ าหนัก เมื่อ

พิจารณาค่าความสอดคล้อง (CR) อยู่ที่ 0.0978 ซึ่งเป็นอัตราที่ยอมรับได้ของการเปรียบเทียบน้ าหนักตามทฤษฎี
ของเทคนิค AHP ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหามีเหตุผลที่สอดคล้องกัน 
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 3. ค่าน้ าหนักเกณฑ์แบบรวม 

 จากการการค านวณค่าน้ าหนักของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองแล้ว ในขั้นตอนนี้เป็นการหาค่า
น้ าหนักรวมของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง เพ่ือใช้ในการคัดเลือกด้วยเทคนิค TOPSIS ต่อไป โดยจะท าการ 
Normalize 2NF เพ่ือหาค่าน้ าหนักสุดท้ายของทุกเกณฑ์ (Wf) ค่าน้ าหนักรวมแสดงดังตาราง 

ตารางท่ี 8 ค่าน้ าหนักความส าคัญรวมของเกณฑ์รองเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง 

Criteria 
Weight-C 

1 NF 
Sub-Criteria Weight-sC 

NF1 
Norm NF2 ค่าน้ าหนัก 

Wf 

C1 0.321 C11 0.098 0.3709 11.91% 

  C12 0.076 0.2869 9.21% 

  C13 0.065 0.2445 7.85% 

  C14 0.026 0.0976 3.13% 

C2 0.151 C21 0.056 0.7880 11.87% 

  C22 0.015 0.2120 3.19% 

C3 0.268 C31 0.072 0.2782 7.47% 

  C32 0.103 0.3983 10.69% 

  C33 0.084 0.3235 8.68% 

C4 0.149 C41 0.092 0.3376 5.02% 

  C42 0.107 0.3921 5.83% 

  C43 0.074 0.2703 4.02% 

C5 0.111 C51 0.132 1.0000 11.13% 

 

 
รูปที่ 11 ค่าน้ าหนักรวมของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง 

 

C1
 

C2
 

C3
 

C4
 

C5
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 จากค่าน้ าหนักสุดท้ายจะเห็นว่าน้ านักของเกณฑ์รวมทั้ง 13 เกณฑ์ ที่อยู่ในกลุ่มมากกว่า 10%  
ขึ้นไป ได้แก่ C11-ศักยภาพขยะ (11.91%) C21-พ้ืนที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้า (11.87%) C32-การยอมรับของชุมชนและ
ความร่วมมือ (10.69%) และ C51-ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ (11.13%) และกลุ่มน้ าหนักกลางตั้งแต่ 
5-10% ได้แก่  C12-วิธีการและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะ C13-การแปรรูปขยะหรือการสร้างมูลค่า 
ด้านพลังงาน C31-นโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพัฒนา C33-ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น 
ด้านพลังงานทดแทน C41-มีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ และ C42-มีโรงไฟฟ้า หรืออุตสหา
กรรมที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล/ขยะ ส่วนในกลุ่มน้ าหนักน้อยกว่า 5% ได้แก่ C14-การจัดหาเชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่ 
C22-เส้นทางและรัศมีการขนส่งเชื้อเพลิง และ C43-ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรม จะ
เ ห็ น ว่ า น้ า ห นั ก ข อ ง ก ลุ่ ม แ ร ก ที่ มี ค่ า น้ า ห นั ก ม า ก ก ว่ า  1 0 % จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ศั ก ย ภ า พ  
ความร่วมมือ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยแกนหรือปัจจัยหลักของการพิจารณา
โครงการ และปัจจัยรองในกลุ่ม 5-10% เป็นปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการ นโยบายสนับสนุน การ
สร้างมูลค่า และอุตสาหกรรมสนับสนุนในพ้ืนที่ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแปรการสนับสนุนเพ่ือให้โครงการ
สร้างมูลค่าและด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในส่วนสุดท้ายเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด 
คือการหาเชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่ เส้นทางการขนส่ง และการได้รับสนุนจากอุตสหากรรม  
 จากน้ าหนักเกณฑ์ที่ได้ในขั้นตอนต่อไปจะด าเนินการคัดเลือกและจัดล าดับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เทคนิค TOPSIS 

 3.4 การจัดอันดับและคัดเลือกพื้นที่ (MCDM Ranking) ด้วยเทคนิค TOPSIS 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ของวิธีการ TOPSIS ในการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาคะแนนเชิงตัวเลขเพ่ือความเป็นมาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

  𝑟𝑖𝑗  =   
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

                                                     (7) 

 
ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าน้ าหนักของคะแนนเชิงตัวเลขท่ีผ่านการปรับให้เป็นค่ามาตรฐานแล้ว 

 
  𝑉𝑖𝑗 =  𝑊𝑖𝑗  𝑟𝑖𝑗                                                                        (8) 

 
ขั้นตอนที่ 3 ระบุวิธีการที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบโดยการค านวณหาค่า A- และ A* ของค่าคะแนนเชิงตัวเลขที่
ผ่านการพิจารณาค่าน้ าหนักแล้วจากสูตรค านวณ 

 
  𝐴∗ =  {𝑉1

∗ , 𝑉2
∗ , 𝑉3

∗ , … , 𝑉𝑗
∗ , … , 𝑉𝑛

∗}                                                                              (9) 

         = {(𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈  𝐽1) , (𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽2)  (𝑖 =  1,2,3, . . . 𝑚) 

 

  𝐴− =  {𝑉1
− , 𝑉2

− , 𝑉3
− , … , 𝑉𝑗

− , … , 𝑉𝑛
−}                                                                       (10) 

         = {(𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈  𝐽1) , (𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽2)  (𝑖 =  1,2,3, . . . 𝑚) 
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 โดยที่ A* คือ ค่าคะแนนเชิงตัวเลขที่ผ่านการพิจารณาค่าน้ าหนักแล้วที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละ 
หลักเกณฑ์ A- คือ ค่าคะแนนเชิงตัวเลขที่ผ่านการพิจารณาค่าน้ าหนักแล้วที่มีค่าน้อยที่สุดของแต่ละหลักเกณฑ์ j1 

คือ กลุ่มของหลักเกณฑ์ที่ค่าเพ่ิมขึ้นแล้วส่งผลเพ่ือการตัดสินใจทางเลือก เช่น หลักเกณฑ์ด้านผลตอบแทน J2 คือ
กลุ่มของหลักเกณฑ์ที่ค่าเพ่ิมขึ้นแล้วส่งผลเพื่อการตัดสินใจทางเลือก 

ขั้นตอนที่ 4 ค านวณเพ่ือวัดแบบแบ่งแยกโดยการหาระยะห่างของค่าคะแนนเชิงตัวเลขของแต่ละหลักเกณฑ์แต่
ละทางเลือกเมื่อเทียบกับค่าที่หาได้จากขั้นตอนที่ 3 โดยแยกค านวณเป็นในส่วนของคะแนนเชิงบวก (A*) และเชิง
ลบ (A-) ด้วยสูตรการค านวณ คือ 
 

 𝑆∗  =   √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝐴𝑗
∗)

2
        , I = 1,2,3, … m                                                  (11) 

 𝑆− =   √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝐴𝑗
−)

2
        , I = 1,2,3, … m                                                     (12) 

 
 โดยที่ S* คือ ระยะห่างของค่าคะแนนเชิงตัวเลขของแต่ละหลักเกณฑ์แต่ละทางเลือกเมื่อเทียบกับ
คะแนนเชิงบวก (A*) S- คือ ระยะห่างของค่าคะแนนเชิงตัวเลขของแต่ละหลักเกณฑ์แต่ละทางเลือกเมื่อเทียบกับ
คะแนนเชิงลบ (A-) 

ขั้นตอนที่ 5 ค านวณหาความสอดคล้องกันเพื่อให้เป็นค่าเชิงบวกโดยหาได้จากสมการ 
 

  𝐶𝑖
∗  =   𝑆𝑖

− (𝑆𝑖
∗ + 𝑆𝑖

−)     , = 1, 2, 3, … m                                                     (13) 

โดยที่ C* คือ ค่าท่ีได้รับการปรับให้เป็นค่าเชิงบวก 
หมายเหตุ.  ค่า C* มีค่าเท่ากับ 0 ≤ 𝐶𝑖

∗  ≤ 1  โดยที่  
     C𝑖

∗ = 0 เมื่อ 𝐴𝑖 =  𝐴−    และเม่ือ    C𝑖
∗ = 1 เมื่อ 𝐴𝑖 =  𝐴∗ 

ขั้นตอนที่ 6 จัดอันดับจากคะแนน C* โดยทางเลือกที่มีค่าคะแนน C* มากที่สุดจะได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 
ที่ 1  
 3.4.1 ระดับคะแนนและเกณฑ์การพิจารณา 
 จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ได้เกณฑ์แบบ 2 ชั้น ประกอบด้วย เกณฑ์
หลัก (Criteria : C) 5 เกณฑ์ และเกณฑ์รอง (Sub-Criteria : Sub-C) 13 เกณฑ์ โดยมีพิจารณารายระเอียดและ
ระดับคะแนนในแต่ละเกณฑ์ ดังนี้ 

 ศักยภาพและความม่ันคง C1 
 C11 ศักยภาพขยะ 
 ส่งเสริมโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน สิ่งส าคัญคือศักยภาพเชื้อเพลิง เพ่ือให้เพีย งพอ 
และสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ โดยปริมาณขยะมูลฝอย  1 ตัน สามารถผลิต RDF ได้ประมาณ 
0.20 - 25 ตัน ศักยภาพขยะมูลฝอยจึงมีความส าคัญมากในการน ามาประกอบการวางแผนการจัดการ  
ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือให้มีปริมาณเชื้อเพลิงเพียงพอต่อความต้องการของ โรงไฟฟ้าซึ่งมีเกณฑ์ 
การให้ค่าคะแนนความเหมาะสม ดังนี้ 
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ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ์ 

มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 100,000 - 150,000 ตัน/ปี 
มีความเหมาะสมน้อย 3 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 150,001 - 200,000 ตัน/ปี 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 200,001 - 250,000 ตัน/ปี 
มีความเหมาะสมมาก 7 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 250,001 - 300,000 ตัน/ปี 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมากกว่า 300,000 ตัน/ปี 
เป็นความส าคัญระหว่าง
กลาง 

2,4,6,8  

 
C12 วิธีการและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะ 
การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นกระบวนการเพ่ือให้สะดวกแก่การน าไปก าจัด หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้

ใหม่ ซึ่งนับเป็นกระบวนการส าคัญต่อการผลิตเชื้อเพลิง RDF ดังนั้นควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์การ
ให้ค่าคะแนนความเหมาะสม ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ์ 

มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 1 ตากกลางแจ้ง 
มีความเหมาะสมน้อย 3 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 การเผาในเตาเผา (Thermal Conversion Technology) 
มีความเหมาะสมมาก 7 การหมักท าปุ๋ย (Biological Conversion Technology) 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 การบ าบัดขยะมูลฝอยโดยระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
เป็นความส าคัญระหว่าง
กลาง 

2,4,6,8  

 
C13 การแปรรูปขยะหรือการสร้างมูลค่าด้านพลังงาน 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงการก่อตั้งโรงไฟฟ้าหากในชุมชนมีการท าการแปรรูปขยะหรือการสร้างมูลค่าด้าน

พลังงานจากขยะในพ้ืนที่ก็จะเป็นผลดีต่อการจัดหาเชื้อเพลิงขยะเข้าสู่โรงไฟฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่นั้น ๆ มี
การส่งเสริมการจัดการขยะในพ้ืนที่อยู่แล้ว ซึ่งมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนนความเหมาะสมดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความ
เข้มของ

ความส าคัญ 
เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 มีการแปรรูปขยะหรือการสร้างมลูค่าด้านพลังงาน น้อยกว่า ร้อยละ 20 
มีความเหมาะสมน้อย 3 มีการแปรรูปขยะหรือการสร้างมลูค่าด้านพลังงาน ร้อยละ 40 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 มีการแปรรูปขยะหรือการสร้างมลูค่าด้านพลังงาน ร้อยละ 60 
มีความเหมาะสมมาก 7 มีการแปรรูปขยะหรือการสร้างมลูค่าด้านพลังงาน ร้อยละ 80 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 มีการแปรรูปขยะหรือการสร้างมลูค่าด้านพลังงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  
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C14 การจัดหาเชื้อเพลิงส ารองนอกพื้นที่ (การจัดหาจากพื้นที่ใกล้เคียง) 
ในการก่อตั้งโรงไฟฟ้านอกจากจะค านึงถึงพ้ืนที่หรือสถานที่ในการก่อตั้งแล้ว สิ่งที่ควรค านึงถึงอีกเรื่อง

คือศักยภาพของพลังงานขยะ การจัดเก็บขยะ กระบวนการที่ใช้ในการแปรรูปขยะ และคุณภาพของเชื้อเพลิงขยะ
ที่ต้องการในพ้ืนที่ว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ รวมไปถึงการพิจารณาศักยภาพของ
เชื้อเพลิงขยะพ้ืนที่หรือจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต้องมีปริมาณมากพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าซึ่งมีเกณฑ์การให้
ค่าคะแนนความเหมาะสม ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ์ 

มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 1 เชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่มีน้อยกว่า 1 ล้านตัน/ปี 
มีความเหมาะสมน้อย 3 เชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่ 2 - 3 ล้านตัน/ปี 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 เชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่ 3 - 4 ล้านตัน/ปี 
มีความเหมาะสมมาก 7 เชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่ 4 - 5 ล้านตัน/ปี 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 เชื้อเพลิงส ารองนอกพ้ืนที่มากกว่า 5 ล้านตัน/ปี ขึ้นไป 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 พื้นที่และโลจิสติกส์ C2 

 C21 พื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้า (ขนาด, พื้นที่ส ารอง, ลักษณะพื้นที่,  ล ) 
 ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การเลือกสถานที่หรือพ้ืนที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ มีความส าคัญ ซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงการก่อสร้างที่ต้องค านึงถึง พ้ืนที่ที่มีขนาดเพียงพอ  
การหลีกเลี่ยงสถานที่ส าคัญ  ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ดังนั้น  
การด าเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบเพราะมีความเกี่ยวข้องทั้งระบบไฟฟ้า ระบบส่ง 
สิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนั้นในการพิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้นควรมีการพิจารณา
หลักเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนนความเหมาะสม ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้มของ

ความส าคัญ 
เกณฑ์ 

มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 1 เทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน 
มีความเหมาะสมน้อย 3 ที่ลุ่มน้ ามีความลาดชัน 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 ที่ราบสูง, เนินสูง 
มีความเหมาะสมมาก 7 ที่ราบดินปนทราย 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 ที่ราบลุ่ม 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 C22 เส้นทางและรัศมีการขนส่งเชื้อเพลิง 
 เชื้อเพลิงแต่ละประเภทยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาแตกต่างกันไปซึ่งเชื้อเพลิงขยะ ต้องอยู่ไกล  
จากแหล่งชุมชน การเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิงได้ง่าย ปัจจัยต่าง ๆ จะช่วยลดปัญหาในชุมชน และเพ่ิมศักยภาพ  
ในการผลิตไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิงต้องสะดวกและเข้าถึงโรงไฟฟ้าได้ง่ายซึ่งมีเกณฑ์การให้ค่า
คะแนนความเหมาะสม ดังนี้ 
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ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 ความสะดวกสบายของเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิงน้อยกว่า ร้อยละ 20 
มีความเหมาะสมน้อย 3 ความสะดวกสบายของเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิง ร้อยละ 40 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 ความสะดวกสบายของเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิง ร้อยละ 60 
มีความเหมาะสมมาก 7 ความสะดวกสบายของเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิง ร้อยละ 80 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 ความสะดวกสบายของเส้นทางการขนส่งเชื้อเพลิง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
เป็นความส าคัญระหว่าง
กลาง 

2,4,6,8  

 
 นโยบายและชุมชน C3 

 C31 นโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพั นา 
 การพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญจากขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดขั้นตอนการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ดังนั้นควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์
นโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพัฒนาด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสม ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 มีนโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพัฒนาน้อยกว่า ร้อยละ 20 
มีความเหมาะสมน้อย 3 มีนโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพัฒนา ร้อยละ 40 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 มีนโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพัฒนา ร้อยละ 60 
มีความเหมาะสมมาก 7 มีนโยบายทอ้งถิ่นและความพร้อมในการพัฒนา ร้อยละ 80 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 มีนโยบายท้องถิ่นและความพร้อมในการพัฒนา ร้อยละ 100 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 C32 การยอมรับของชุมชนและความร่วมมือ 

 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าสิ่งส าคัญที่สุดคือการยอมรับของชุมชนและความร่วมมือ ความเข้าใจจาก
ชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้โรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้โรงไฟฟ้าและชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น
จึงก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้มของ

ความส าคัญ 
เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 การยอมรับของชุมชนและความรว่มมือน้อยกว่า ร้อยละ 20 
มีความเหมาะสมน้อย 3 การยอมรับของชุมชนและความรว่มมือ ร้อยละ 40 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 การยอมรับของชุมชนและความรว่มมือ ร้อยละ 60 
มีความเหมาะสมมาก 7 การยอมรับของชุมชนและความรว่มมือ ร้อยละ 80 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 การยอมรับของชุมชนและความรว่มมือ ร้อยละ 100 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  
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 C33 ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทน 
 หลักเกณ์ด้านความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทน มีความส าคัญเนื่องจากการ

ด าเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะความ
ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รูปแบบต่าง ๆ ในการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามรายละเอียดที่กฎหมายแต่ละฉบับ
ก าหนด รวมไปถึงการรวบรวม เก็บ และขนส่งขยะ การกาจัดขยะ การประกอบกิจการไฟฟ้าจากขยะ และการ
ส่งเสริมการลงทุน จึงมีเกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสม ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 
ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทนน้อยกว่า  

ร้อยละ 20 
มีความเหมาะสมน้อย 3 ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทน ร้อยละ 40 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทน ร้อยละ 60 
มีความเหมาะสมมาก 7 ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทน ร้อยละ 80 

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 
ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นด้านพลังงานทดแทนมากกว่า 

ร้อยละ 80 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 เศรษฐศาสตร์ C4 

 C41 มีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพื้นที่ 
 การมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่เป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลต่อการพิจารณาพ้ืนที่ที่

เหมาะสมหลักเกณฑ์หนึ่ง เนื่องจากจ านวนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีผลต่อเสถียรภาพในการผลิต
พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ ถือเป็นข้อได้เปรียบทางเศรษฐศาสตร์ จึงมีเกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี 1 แห่ง 
มีความเหมาะสมน้อย 3 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี 3 แห่ง 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี 5 แห่ง 
มีความเหมาะสมมาก 7 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ี 7 แห่ง 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีมากกว่า 9 แห่ง 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 C42 มีโรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล/ขยะ 

 โรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล/ขยะ มีผลต่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้สมดุล  
ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดรับกับ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถดึงดูดการลงทุนในภาคธุรกิจ จึงมีเกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 โรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล/ขยะ 1 แห่ง 
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ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อย 3 โรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล/ขยะ 3 แห่ง 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 โรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล/ขยะ 5 แห่ง 
มีความเหมาะสมมาก 7 โรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล/ขยะ 7 แห่ง 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 โรงไฟฟ้า หรืออุตสหากรรมที่ใช้เชือ้เพลิงชีวมวล/ขยะมากกว่า 9 แหง่ 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 C43 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรม 

 การด าเนินโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมตั้งค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน และสังคมบริเวณรอบ
โรงไฟฟ้า (CSR in process) โดยบริษัทฯ เพ่ือให้โรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมี
ความสุข โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
ไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อันจะส่งผลประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมจึงถูกก าหนดเป็นเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามความเหมาะสม ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้มของ

ความส าคัญ 
เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 20 
มีความเหมาะสมน้อย 3 รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าร้อยละ 40 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าร้อยละ 60 
มีความเหมาะสมมาก 7 รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าร้อยละ 80 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 รับการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 80 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 สิ่งแวดล้อม C5 

 C51 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ (พื้นที่ห่างชุมชน, แหล่งน้ าธรรมชาติ, 
 ล ) 

 ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่มีความส าคัญมาก ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมถึงผลกระทบอ่ืน ๆ จากโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ควรมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย มี
การคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบเหล่านั้น ควรเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น เ จ้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  บ ริ ษั ท เ อ ก ช น ที่ เ ข้ า ม า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร  
กับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ดังนั้นควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์นี้ด้วย 
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมดังนี้ 

ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 1 ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะมากกว่าร้อยละ 80 
มีความเหมาะสมน้อย 3 ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะร้อยละ 80 
มีความเหมาะสมปานกลาง 5 ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะร้อยละ 60 
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ระดับความเหมาะสม 
ระดับความเข้ม
ของความส าคัญ 

เกณฑ ์

มีความเหมาะสมมาก 7 ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะร้อยละ 40 
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 9 ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะร้อยละ 20 
เป็นความส าคัญระหว่างกลาง 2,4,6,8  

 
 การเก็บข้อมูลค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยจากพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 9 จังหวัด สามารถให้คะแนน
ข้อมูลปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกแบบหลายเกณฑ์ได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 คะแนนข้อมูลปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกแบบหลายเกณฑ์ 
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C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

A1 ตาก 5 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 7 5 
A2 พิษณุโลก 9 9 7 2 9 9 8 8 8 2 2 7 5 
A3 เพชรบูรณ ์ 9 9 9 3 2 2 9 9 9 3 3 7 5 
A4 สุโขทัย 5 7 5 2 9 9 5 5 5 1 1 7 5 
A5 อุตรดิตถ ์ 3 3 1 1 4 4 1 1 1 4 4 7 5 
A6 ก าแพงเพชร 3 9 7 2 9 9 8 8 8 9 9 7 5 
A7 นครสวรรค ์ 7 3 2 2 9 9 2 2 2 7 7 7 5 
A8 พิจิตร 3 3 1 2 9 9 1 1 1 6 6 7 5 
A9 อุทัยธาน ี 1 3 1 2 9 9 1 1 1 5 5 7 5 
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 3.4.2 ค่าน้ าหนักของเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
 ค่าน้ าหนักของเกณฑ์รวมจากการใช้เทคนิค AHP ในหัวข้อที่ 4 จะถูกใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 การพิจารณาตัดสินใจค่าน้ าหนักของเกณฑ์รวมจากการใช้เทคนิค AHP 

Criteria 
Weight-C 

1 NF 
Sub-Criteria ค่าน้ าหนัก 

Wf 

C1 0.321 C11 11.91% 

  C12 9.21% 

  C13 7.85% 

  C14 3.13% 

C2 0.151 C21 11.87% 

  C22 3.19% 

C3 0.268 C31 7.47% 

  C32 10.69% 

  C33 8.68% 

C4 0.149 C41 5.02% 

  C42 5.83% 

  C43 4.02% 

C5 0.111 C51 11.13% 

  
 3.4.3 การจัดอันดับและคัดเลือกด้วย TOPSIS 
 TOPSIS จะใช้ในการตัดสินใจทางเลือกจากหลายปัจจัย ส าหรับทางเลือกที่เหมาะสมหรือคือค่า  
ที่ใกล้เคียงกับค าตอบขอแนวคิดเชิงบวกมากที่สุด หรือห่างจากค าตอบแนวคิดเชิงลบมากท่ีสุด ซึ่งค าตอบเชิงบวก
คือปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือก่อนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จากข้อมูลทางเลือกที่พิจารณาทั้งหมด 9 พ้ืนที่ และ
คะแนนปัจจัย (Xij) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลของพ้ืนที่และการสัมภาษณ์หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมกับค่าถ่วงน้ าหนักรวม (Wf) ของแต่ละปัจจัยที่ได้จากการเปรียบเทียบน้ าหนักทีละคู่ของเทคนิค 
AHP จะถูกน ามาวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ตังตาราง 
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ตารางท่ี 11 สรุปข้อมูลคะแนนปัจจัย (Xij) และค่าถ่วงน้ าหนักรวม (Wf) ของแต่ละทางเลือกที่ใช้ในการจัดอันดับ
และเลือกพ้ืนที่ตั้งดรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 

ค่าน้ าหนัก 
Wf 

0.1202 0.0923 0.0783 0.0305 0.1363 0.0370 0.0709 0.1047 0.0855 0.0423 0.0542 0.0358 0.1119 
 

  ข
ยะ

มูล
ฝอ

ยช
ุมช

นท
ี่เก

ิดข
ึ้น 

(ศั
กย

ภา
พข

ยะ
) 

เท
คโ

นโ
ลย

ีก า
จัด

ขย
ะม

ูลฝ
อย

  

  ก
าร

แป
รรู

ปข
ยะ

หร
ือก

าร
สร้

าง
มูล

ค่า
ด้า

นพ
ลัง

งา
น 

  ก
าร

จัด
หา

เชื้
อเ

พล
ิงส

 าร
อง

นอ
กพ

ื้นท
ี่  

  พ
ื้นท

ี่กอ่
ตั้ง

โร
งไฟ

ฟ้า
  

  เ
ส้น

ทา
งแ

ละ
กา

รข
นส

่งเชื้
อเ

พล
ิง  

  น
โย

บา
ยท

้อง
ถิ่น

แล
ะค

วา
มพ

ร้อ
มใ

นก
าร

พัฒ
นา

 

  ก
าร

ยอ
มร

ับข
อง

ชุม
ชน

แล
ะค

วา
มร

ว่ม
มอื

 

  ค
วา

มร
ว่ม

มือ
ขอ

งอ
งค์

กร
ท้อ

งถ
ิ่นด

้าน
พล

ังง
าน

ทด
แท

น 

  ม
ีธุร

กจิ
หร

ืออ
ุตส

าห
กร

รม
พล

ังง
าน

ทด
แท

นใ
นพ

ื้นท
ี่ 

  ม
ีโร

งไฟ
ฟ้า

 ห
รือ

อุต
สห

าก
รร

มท
ี่ใช

้เช
ื้อเ

พล
ิงช

ีวม
วล

/ข
ยะ

  

  ช
ุมช

นไ
ด้ร

ับก
าร

สนั
บส

นุน
จา

กโ
รง

ไฟ
ฟา้

หร
ืออ

ุตส
าห

กร
รม

 

  ผ
ลก

ระ
ทบ

จา
กก

าร
สร้

าง
โร

งไฟ
ฟ้า

ขย
ะ 

C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

A1  
ตาก 

5 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 7 5 

A2  
พิษณุโลก 

9 9 7 2 9 9 8 8 8 2 2 7 5 

A3  
เพชรบูรณ์ 

9 9 9 3 2 2 9 9 9 3 3 7 5 

A4  
สุโขทัย 

5 7 5 2 9 9 5 5 5 1 1 7 5 

A5  
อุตรดิตถ์ 

3 3 1 1 4 4 1 1 1 4 4 7 5 

A6
ก าแพงเพชร 

3 9 7 2 9 9 8 8 8 9 9 7 5 

A7  
นครสวรรค์ 

7 3 2 2 9 9 2 2 2 7 7 7 5 

A8  
พิจิตร 

3 3 1 2 9 9 1 1 1 6 6 7 5 

A9  
ทัยธาน ี

1 3 1 2 9 9 1 1 1 5 5 7 5 

 ท าการค านวณด้วยเทคนิค TOPSIS  (Technique for order preference by similarity to the 
ideal solution) ทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การ Normalize decision matrix หรือท าข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบค่าปกติ หรือค่าในระนาบ
เดียวกัน จากสมการที่ 7 ได้ผลของการ Normalize  

ตารางท่ี 12 ผลการค านวณคะแนนเพื่อใช้ในการ Normalize  
Alternative/ 
Sub-Criteria 

C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

ผลการค านวณ 

A1 ตาก 25.00 9.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 9.00 49.00 25.00 
A2 พิษณุโลก 81.00 81.00 49.00 4.00 81.00 81.00 64.00 64.00 64.00 4.00 4.00 49.00 25.00 
A3 เพชรบูรณ์ 81.00 81.00 81.00 9.00 4.00 4.00 81.00 81.00 81.00 9.00 9.00 49.00 25.00 
A4 สุโขทัย 25.00 49.00 25.00 4.00 81.00 81.00 25.00 25.00 25.00 1.00 1.00 49.00 25.00 
A5 อุตรดิตถ์ 9.00 9.00 1.00 1.00 16.00 16.00 1.00 1.00 1.00 16.00 16.00 49.00 25.00 
A6 ก าแพงเพชร 9.00 81.00 49.00 4.00 81.00 81.00 64.00 64.00 64.00 81.00 81.00 49.00 25.00 
A7 นครสวรรค ์ 49.00 9.00 4.00 4.00 81.00 81.00 4.00 4.00 4.00 49.00 49.00 49.00 25.00 
A8 พิจิตร 9.00 9.00 1.00 4.00 81.00 81.00 1.00 1.00 1.00 36.00 36.00 49.00 25.00 
A9 อุทัยธานี 1.00 9.00 1.00 4.00 81.00 81.00 1.00 1.00 1.00 25.00 25.00 49.00 25.00 
sum X2 289.00 337.00 212.00 38.00 507.00 507.00 242.00 242.00 242.00 230.00 230.00 441.00 225.00 

SQUT (X2) 17.00 18.36 14.56 6.16 22.52 22.52 15.56 15.56 15.56 15.17 15.17 21.00 15.00 

 
ตารางท่ี 13 ผลการค านวณค่า rij (Normalize decision matrix) 

Alternative/ 
Sub-Criteria 

C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

ผลการค านวณ 

A1 ตาก 0.2941 0.1634 0.0687 0.3244 0.0444 0.0444 0.0643 0.0643 0.0643 0.1978 0.1978 0.3333 0.3333 

A2 พิษณุโลก 0.5294 0.4903 0.4808 0.3244 0.3997 0.3997 0.5143 0.5143 0.5143 0.1319 0.1319 0.3333 0.3333 

A3 เพชรบูรณ์ 0.5294 0.4903 0.6181 0.4867 0.0888 0.0888 0.5785 0.5785 0.5785 0.1978 0.1978 0.3333 0.3333 

A4 สุโขทัย 0.2941 0.3813 0.3434 0.3244 0.3997 0.3997 0.3214 0.3214 0.3214 0.0659 0.0659 0.3333 0.3333 

A5 อุตรดิตถ์ 0.1765 0.1634 0.0687 0.1622 0.1776 0.1776 0.0643 0.0643 0.0643 0.2638 0.2638 0.3333 0.3333 

A6 ก าแพงเพชร 0.1765 0.4903 0.4808 0.3244 0.3997 0.3997 0.5143 0.5143 0.5143 0.5934 0.5934 0.3333 0.3333 

A7 นครสวรรค ์ 0.4118 0.1634 0.1374 0.3244 0.3997 0.3997 0.1286 0.1286 0.1286 0.4616 0.4616 0.3333 0.3333 

A8 พิจิตร 0.1765 0.1634 0.0687 0.3244 0.3997 0.3997 0.0643 0.0643 0.0643 0.3956 0.3956 0.3333 0.3333 

A9 อุทัยธานี 0.0588 0.1634 0.0687 0.3244 0.3997 0.3997 0.0643 0.0643 0.0643 0.3297 0.3297 0.3333 0.3333 

 
ขั้นตอนที่ 2 การค านวรหาค่าน้ าหนักเชิงตัวเลขของ Normalize decision matrix หรือค่า V ตามสมการที่ 8  
ผลการค านวณแสดงดังตาราง  

ตารางท่ี 14 ผลการค านวณค่าน้ าหนักเชิงตัวเลข (V) 
Alternative/ 
Sub-Criteria 

C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

ผลการค านวณ 

A1 ตาก 0.0350 0.0151 0.0054 0.0102 0.0053 0.0014 0.0048 0.0069 0.0056 0.0099 0.0115 0.0134 0.0371 

A2 พิษณุโลก 0.0630 0.0452 0.0377 0.0102 0.0475 0.0128 0.0384 0.0550 0.0446 0.0066 0.0077 0.0134 0.0371 

A3 เพชรบูรณ์ 0.0630 0.0452 0.0485 0.0153 0.0105 0.0028 0.0432 0.0618 0.0502 0.0099 0.0115 0.0134 0.0371 

A4 สุโขทัย 0.0350 0.0351 0.0270 0.0102 0.0475 0.0128 0.0240 0.0344 0.0279 0.0033 0.0038 0.0134 0.0371 

A5 อุตรดิตถ์ 0.0210 0.0151 0.0054 0.0051 0.0211 0.0057 0.0048 0.0069 0.0056 0.0132 0.0154 0.0134 0.0371 

A6 ก าแพงเพชร 0.0210 0.0452 0.0377 0.0102 0.0475 0.0128 0.0384 0.0550 0.0446 0.0298 0.0346 0.0134 0.0371 

A7 นครสวรรค ์ 0.0490 0.0151 0.0108 0.0102 0.0475 0.0128 0.0096 0.0137 0.0112 0.0232 0.0269 0.0134 0.0371 

A8 พิจิตร 0.0210 0.0151 0.0054 0.0102 0.0475 0.0128 0.0048 0.0069 0.0056 0.0199 0.0231 0.0134 0.0371 

A9 อุทัยธานี 0.0070 0.0151 0.0054 0.0102 0.0475 0.0128 0.0048 0.0069 0.0056 0.0165 0.0192 0.0134 0.0371 
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ขั้นตอนที่ 3 หาค่า A* และ A- โดยที่ค่า A* เป็นค่ามากที่ในแต่ละ column และค่า A- เป็นค่าน้อยที่สุดในแต่ละ 
column ของตารางค่าน้ าหนัก 

ตารางท่ี 15 ค่า A* และค่า A- 
Variable/ 

Sub-Criteria 
C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

A* 0.0630 0.0452 0.0485 0.0153 0.0475 0.0128 0.0432 0.0618 0.0502 0.0298 0.0346 0.0134 0.0371 

A- 0.0070 0.0151 0.0054 0.0051 0.0053 0.0014 0.0048 0.0069 0.0056 0.0033 0.0038 0.0134 0.0371 

 
ขั้นตอนที่ 4 การหาค่าค าตอบแนวคิดเชิงบวก (S*) และค่าค าตอบแนวคิดเชิงลบ (S-) โดยน าค่า V มาค านวณ  
ตามสมการที่ 11 และ 12 ได้ค่า S* และ S-  

ตารางท่ี 16 ผลการค านวณค่าแนวคิดเชิงบวก (S*) 

 Alternative/ 
 Sub-Criteria 

(V-A*)2 

 S* C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

ผลการค านวณ 
A1  
ตาก 

0.0008 0.0023 0.0033 0.0028 0.0033 0.0038 0.0034 0.0032 0.0033 0.0028 0.0027 0.0025 0.0007 0.0348 0.1866 

A2 
พิษณุโลก 

0.0000 0.0003 0.0006 0.0028 0.0002 0.0025 0.0006 0.0001 0.0003 0.0032 0.0031 0.0025 0.0007 0.0169 0.1301 

A3 
เพชรบูรณ ์

0.0000 0.0003 0.0002 0.0023 0.0028 0.0036 0.0004 0.0000 0.0002 0.0028 0.0027 0.0025 0.0007 0.0184 0.1355 

A4  
สุโขทัย 

0.0008 0.0008 0.0013 0.0028 0.0002 0.0025 0.0015 0.0008 0.0012 0.0036 0.0035 0.0025 0.0007 0.0222 0.1491 

A5 
อุตรดิตถ์ 

0.0018 0.0023 0.0033 0.0034 0.0018 0.0033 0.0034 0.0032 0.0033 0.0025 0.0023 0.0025 0.0007 0.0335 0.1831 

A6 
ก าแพงเพชร 

0.0018 0.0003 0.0006 0.0028 0.0002 0.0025 0.0006 0.0001 0.0003 0.0011 0.0008 0.0025 0.0007 0.0144 0.1198 

A7 
นครสวรรค ์

0.0002 0.0023 0.0027 0.0028 0.0002 0.0025 0.0029 0.0024 0.0027 0.0016 0.0013 0.0025 0.0007 0.0248 0.1575 

A8  
พิจิตร 

0.0018 0.0023 0.0033 0.0028 0.0002 0.0025 0.0034 0.0032 0.0033 0.0019 0.0016 0.0025 0.0007 0.0294 0.1715 

A9 
อุทัยธานี 

0.0031 0.0023 0.0033 0.0028 0.0002 0.0025 0.0034 0.0032 0.0033 0.0022 0.0019 0.0025 0.0007 0.0314 0.1772 

 
ตารางท่ี 17 ผลการค านวณค่าแนวคิดเชิงบวก (S-) 

 Alternative/  
 Sub-Criteria 

(V-A*)2 

 S* C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

ผลการค านวณ 

A1  
ตาก 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00041 

A2 
พิษณุโลก 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00094 

A3 
เพชรบูรณ ์

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00096 

A4  
สุโขทัย 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00069 

A5  
อุตรดิตถ์ 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00040 

A6 
ก าแพงเพชร 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00090 

A7 
นครสวรรค ์

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00065 
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 Alternative/  
 Sub-Criteria 

(V-A*)2 

 S* C11 C12 C13 C14 C21 C22 C31 C32 C33 C41 C42 C43 C51 

ผลการค านวณ 

A8  
พิจิตร 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00053 

A9  
อุทัยธานี 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00050 

 
ขั้นตอนที่ 5 ค านวณความสัมพันธ์เข้าใกล้แนวคิดวิธีแก้ขปัญหา เป็นการค านวณระยะของทางเลือกจาก PIS (S*) 
และ NIS (S-) เพ่ือหา Closeness Coefficient (C) กับค าตอบแนวคิดเชิงบวกและเชิงลบ โดยค านวณจากสมการ
ที่ 13 ผลการค านวณแสดงดังตาราง 

ตารางท่ี 18 ผลการค านวณค่า Closeness Coefficient (C) 
Alternative Closeness Coefficient (C) 

A1 ตาก 0.002217 
A2 พิษณุโลก 0.007193 
A3 เพชรบูรณ์ 0.007022 
A4 สุโขทัย 0.004635 
A5 อุตรดิตถ์ 0.002182 
A6 ก าแพงเพชร 0.007465 
A7 นครสวรรค์ 0.004080 
A8 พิจิตร 0.003101 
A9 อุทัยธานี 0.002821 

 
ขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนการน าค่า Closeness Coefficient (C) ที่ได้มาจัดล าดับทางเลือกโดยหากค่า C น้อย
แสดงให้เห็นถึงค่าความส าคัญน้อย ค่า C มากจะมีความส าคัญตามล าดับมากขึ้น ในที่นี้จากค่า C ที่ได้จากการ
ค านวณโดยใช้ค่าคะแนนเกณฑ์การพิจารณาและค่าน้ าหนักเกณฑ์ที่ได้จากประเมินน้ าหนักเกณฑ์เป็นคู่ พบว่า 
พ้ืนที่ที่เหมาะสมตามการจัดล าดับด้วยเทคนิค AHP ร่วมกับ TOPSIS จากผลการรวมคะแนนที่ได้จากการค านวณ
ด้วยการถ่วงน้ าหนักภายใต้การพิจารณาทั้งหมดทุกเกณฑ์ โดยน้ าหนักของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองในทุกมิติ 
ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร รองลงมาได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 19 การจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
Alternative Closeness Coefficient (C) การจัดล าดับความส าคัญ 

A1 ตาก 0.002217 8 
A2 พิษณุโลก 0.007193 2 
A3 เพชรบูรณ ์ 0.007022 3 
A4 สุโขทัย 0.004635 4 
A5 อุตรดติถ ์ 0.002182 9 
A6 ก าแพงเพชร 0.007465 1 
A7 นครสวรรค ์ 0.004080 5 
A8 พิจิตร 0.003101 6 
A9 อุทัยธาน ี 0.002821 7 
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4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 จากผลการจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ เป้าหมาย ด้วยวิธีการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ พบว่า 
จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการจัดอันดับด้วยน้ าหนักคะแนนอันดับ 1 โดยมีการพิจารณาทั้งในมิติของศักยภาพ 
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ นโยบายและการสนับสนุน ชุมชน เศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบกับ
การเก็บข้อมูลโดยเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พบว่าแนวโน้มและนโยบายการด าเนินงานด้านการจัดการขยะ ส่วนของท้องถิ่นมีการ
ด าเนินการและพัฒนาให้กระบวนการมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเสมอโดยมีการใช้เทคนิคการบ าบัดต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากขยะ พร้อมทั้งการก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม และ
ประกอบกับมีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมมือกันในการลดกิจกรรมให้เกิดขยะร่วมด้วย อย่างไรก็
ตาม เพ่ือให้มีพ้ืนฐานของการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากเชื้ อเพลิงขยะ จ าเป็นต้องมีการ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1 ศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงขยะและการใช้งาน 

 จังหวัดก าแพงเพชร เป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการผลิต
เชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จากข้อมูลทั้งด้านศักยภาพ และข้อมูลทั่วไปของจังหวัด รวมทั้ง 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินความพร้อมจากองค์กรบริหารท้องถิ่น แนวทางและความเป็นไปได้ในการด าเนิน
โครงการระยะยาว ต้องมีการวางแผนตั้งแต่การด าเนินการด้านการจัดการขยะ โดยสถานที่ก าจัดขยะหรือ  
บ่อขยะของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ที่เป็นพ่ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงขยะ ได้แก่ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ต. อ่างทอง อ. เมืองก าแพงเพชร จ. ก าแพงเพชร ห่างจาก
ตัวเมืองก าแพงเพชร 10 กิโลเมตร มีการจัดการแยกประเภท และฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ ซึ่งมีโครงกา รจะ
ด าเนินการพัฒนาการบ าบัดขยะเป็นแบบบ าบัดเชิงกลชีวภาพในอนาคต ซึ่งสถานที่ก าจัดขยะนี้ รองรับขยะมูล
ฝอยชุมชน กว่า 450 ตัน/วัน ซึ่งจะใช้ข้อมูลการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการศึกษาและ
รวบรวมไว้จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ข้อมูลสมบัติเชื้อเพลิง และข้อมูลการตลาด ในการค านวณและ
ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้ 

-  ขยะ MSW 1 ตัน สามารถผลิต RDF ได้ประมาณ 0.20 - 25 ตัน (จากการสัมภาษณ์บริษัท/
โรงไฟฟ้า) เนื่องจากขยะมูลฝอยชุมชนส่วนใหญ่เป็นขยะเปียกและยังไม่มีกระบวนการแยกขยะจาก
ผู้ใช้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการขยะเบื้องต้นคือการคัดแยกขยะ เพ่ือให้สามารถจ า
ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้กลับมาท าเป็นเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตอยู่ในชั้นของ RDF2 และ 
RDF5 เพ่ือใช้ในการผลิตพลังานต่อไป  

-  ราคาขายของ RDF 500-1200 บาท/ตัน (จากการสัมภาษณ์กลุ่มบริษัท และตัวแทนสภา
อุตสาหกรรม คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข) ขึ้นอยู่กับคุณภาพและค่าความร้อนของ RDF ค่าความร้อนตาม
มาตรฐานเชื้อเพลิงแข็งอยู่ระหว่าง 3,000-5,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ซึ่งจะสามารถซื้อขายและ
ก าหนดราคาได้ ปัจจุบัน RDF สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่หลากหลาย ทั้งวัสดุเหลือทิ้ งทาง
การเกษตร ชีวมวลต่างๆ และขยะ โดยจะมีการกระบวนการและการผลิตที่อาจแตกต่างกัน แต่จะมี
การควบคุมสมบัติเชื้อเพลิงทั้งด้านกายภาพและสมบัติเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

-  RDF 1 ตัน ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 300 kWh/ตัน (พลังงานจากขยะ, ส านักจัดการกากของ
เสียและสารอันตราย, กรมควบคุมมลพิษ) 
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-  อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต 3.2273 บาท/หน่วย (ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน) 

-  ค่าความร้อนถ่านหินน าเข้า 11,692.57 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
-  ราคาถ่านหินน าเข้า 2,488.19 บาท/ตัน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

จังหวัดก าแพงเพชรมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน (MSW) ในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณ 151,617 ตัน/ปี 
(รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561, กรมควบคุมมลพิษ) เมื่อน าขยะมูลฝอยชุมชนมาผลิตเป็น
เชื้อเพลิง RDF โดยจะค านวนจากปริมาณขยะ MSW ที่ร้อยละ 25 50 และ 75 เพ่ือน าไปผลิตพลังงานความร้อน 
และพลังงานไฟฟ้า โดยในระยะแรกของการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานจากขยะโดยมีหน่วยงานหรือ
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ จะเป็นในรูปแบบของโครงการหรือโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิง
ขยะ เพ่ือจ าหน่ายหรือกระจายไปยังอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่สามารถใช้เชื้อเพลิงแข็งในกระบวนการเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและเพ่ือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงได้ โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบ ที่ร้อยละ 25 ของขยะทั้งหมด 
เ มื่ อ คั ด แ ย ก ข ย ะ ที่ เ ผ า ไ ห ม้ ไ ด้  3 7 , 9 0 4 . 2 5  ตั น / ปี  จ ะ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  R D F  
ได้ 9,476.06 ตัน/ปี ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ 2,842,818.75 กิโลวัตต์ -ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่า 9.3 
ล้านบาท และในส่วนของการผลิตความร้อนได้ 183,742,362.06 เมกะจูล เชื้อเพลิง RDF จากขยะ MSW 
ทดแทนถ่านหินเมื่อพิจารณากรณีถ่านหินน าเข้าได้ 3,897.52 ตัน และคิดเป็นมูลค่าทดแทนถ่านหินน าเข้า 9.70 
ล้านบาท/ปี หากคิดจากปริมาณขยะ MSW ที่ร้อยละ 50-75 จะสามารถทดแทนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและความร้อนได้มากขึ้น รวมไปถึงการลดการน าเข้าถ่านหิน เป็นการลดการขาดดุลพลังงานได้อีกทาง แต่
ในกรณีของการเพิ่มสัดส่วนในการผลิตเชื้อเพลิง RDF ดังแสดงในรูปที่ 12 ในด้านของการจัดการขยะ เช่นเทคนิค
การคัดแยก การบ าบัด เพ่ือการน าขยะไปใช้ประโยชน์ต่อต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ขยะส่วน
ที่ใช้ผลิตเชื้อเพลิงแข็งได้จ านวนเพิ่มขึ้นด้วย 

 
รูปที่ 12 การประมาณมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการน า RDF มาใช้ประโยชน์จังหวัดก าแพงเพชร 
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 4.2 การบริหารจัดการด้านการขนส่งและกระจายเชื้อเพลิง 
 จังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีโครงข่ายโลจิสติกส์หรือระบบขนส่งสินค้า
ทางบกทางน้ า และทางราง โดยโครงข่ายเส้นทางคมนาคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การเชื่อมโยงการขนส่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
แนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน ตาก 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดก าแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาด
ลงมา ทางด้านตะวันออกลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การท า นา และปลูกพืชไร่  ทิศเหนือ 
ติดกับจังหวัดตากและสุโขทัย ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตาก และทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร โดยพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรเป็นที่ราบลุ่ม การคมนาคมและขนส่งมีถนนและ
สามารถข้าถึงได้สะดวกซึ่งง่ายต่อการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง  
จากแนวทางการจัดการเมื่อมีโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
 ตามแนวทางและเป้าหมายระยะกลางตามแผนแม่บทที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้เป็นแนวทาง
นั้นชุมชนจะสามารถด าเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะชุมชนได้ทั้งแบบลงทุนเองและขอสนับสนุน  
การลงทุนจากหน่วยงานที่สนับสนุน โดยต้องมีการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งชุมชน
จะสามารถจัดตั้งโครงการต้นแบบหรือโรงงานผลิตเชื้อเพลิงของชุมชน จากการประเมินศักยภาพการผลิต
เชื้อเพลิงขยะจะสามารถผลิตเชื้อเพลิง RDF ได้ 9,476.06 ตัน/ปี ที่ขยะชุมชนส่วนที่ใช้ผลิตเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 25 
และหากมีการจัดการคัดแยกหรือบ าบัดขยะอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีขยะที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นก็จะสามารถ
ผลิต เชื้ อ เพลิ ง ได้ เ พ่ิมขึ้ นสู งสุ ดร้ อยละ 75 คิด เป็น เชื้ อ เพลิ งที่ ผลิ ต ได้ เ พ่ิมขึ้ นถึ ง  28,428.19 ตัน/ปี   
โดยการผลิตเชื้อเพลิงขยะมีเป้าหมายหลักเพ่ือใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าในพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแรกตามเป้าหมายคือกลุ่มของโรงไฟฟ้าชีวมวล
ในพ้ืนที่หรืออุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานความร้อนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรมีโรงไฟฟ้าชีว
มวลและโรงไฟฟ้าขยะที่สามารถเป็นกลุ่มผู้บริโภคได้กว่า 17 โรงงาน และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถใช้
เชื้อเพลิงขยะทดแทนเชื้อเพลิงแข็งได้อีกกว่า 10 แห่ง ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
และยังรวมถึงอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยพิจารณาการขนส่งไม่
เกินระยะ 100 กิโลเมตร ซึ่งด้านการตลาดและความคุ้มค่าขึ้นอยู่กับราคาของเชื้อเพลิงในช่วงการขาย โดยการ
จัดล าดับความส าคัญเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นที่เป็นอันดับต้น เมื่อพิจารณาในช่วงที่ยังไม่มีการ
จัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ แต่หากตามแผนระยะยาวชุมชนสามารถจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนได้เชื้อเพลิงขยะที่ผลิต
ได้ก็จะจัดสรรใช้กับโรงไฟฟ้าเป็นอันดับ 1 และพิจารณาให้กับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมในจังหวัดเป็นล าดับ
ถัดไป พ้ืนที่และรัศมีการขนส่งเชื้อเพลิงเป็นดังรูปที่ 13 แต่ในระยะยาวเป้าหมาย 11-15 ปี ในพ้ืนที่จะสามารถ
จั ด ตั้ ง โ ร ง ไฟ ฟ้ า เ ชื้ อ เ พลิ ง ขย ะชุ ม ชน ได้  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ชื้ อ เ พลิ ง ขย ะที่ ผ ลิ ต ไ ด้ ผ ลิ ตพลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า ใช ้
ในชุมชน  
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รูปที่ 13 พ้ืนที่และรัศมีการกระจายเชื้อเพลิงขยะจากแหล่งจังหวัดก าแพงเพชร 
 

 เชื้อเพลิง RDF สามารถใช้ได้ทั้งเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในโรงไฟฟ้า
และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อน ท าให้เกิดต้นทุนในการขนส่งเนื่องจากสถานที่ผลิตอยู่ห่างจากที่ที่
ต้องการใช้ประโยชน์  การก าหนดรัศมีการขนส่งเชื้อเพลิงจะช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนในการขนส่ง 
เพ่ือค านวนความคุมค่าในการขนส่ง และการบริการจัดการพ้ืนที่ในการขนส่ง โดยจังหวัดก าแพงเพชรมีโรงไฟฟ้า
ที่สามารถใช้ เชื้อเพลง  RDF ได้ทั้ งหมด 16 แห่ง แบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า และประเภทเชื้อ เพลิง  
โดยเรียงล าดับตามรัศมกีารขนส่งเชื้อเพลิงจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยไปยังโรงไฟฟ้ารายละเอียดดังตารางที่ 20 

ตารางท่ี 20 โรงไฟฟ้าที่สามารถใช้เชื้อเพลง RDF ของจังหวัดก าแพงเพชร 

ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW) 

ปริมาณขาย
ตามสญัญา 

(MW) 

รัศมีจากสถานที่
ก าจัดมูลฝอย 

(km) 

1 
บจก. ก าแพงเพชรกรีนเอ็นเนอร์ยี ่อ.เมอืง

ก าแพงเพชร  
Steam turbine Biomass 9.9000 8.000 20 

2 
บจก. ก าแพงเพชรผลิตไฟฟ้า อ.เมือง

ก าแพงเพชร  
Steam turbine Biomass 3.0000 2.800 20 

3 
บจก. เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี ่อ.พราน

กระต่าย  
Gas engine Biogas 0.9520 0.932 20 

4 
บจก. อินทรจันทร ์คลีน เอ็นเนอร์ยี่ อ.เมือง

ก าแพงเพชร  
Gasification Waste 0.2400 0.200 20 

5 
บจก. นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ อ.เมือง

ก าแพงเพชร  
Steam turbine Biomass 9.5000 8.000 30 

6 
บจก. น้ าตาลทรายก าแพงเพชร  

อ.เมืองก าแพงเพชร  
Steam turbine Biomass 21.0000 5.200 30 

7 บจก. น้ าตาลนครเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร  Steam turbine Biomass 22.0000 5.000 30 
8 บจก. สหกรีน ฟอเรสท์ อ.พรานกระตา่ย  Steam turbine Biomass 9.5000 8.000 30 
9 บจก. เพชรเจริญ สตาร์ช อ.คลองขลุง  Gas engine Biogas 2.0000 1.000 40 

10 
บจก. หวังดี เอ็นเนอร์ยี (สาขา 1)  

อ.คลองขลุง  
 Biogas 0.9700 0.870 50 

11 บจก. แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร ์ Steam turbine Biomass 9.9000 8.000 50 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW) 

ปริมาณขาย
ตามสญัญา 

(MW) 

รัศมีจากสถานที่
ก าจัดมูลฝอย 

(km) 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

12 
บจก. ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์  

อ.คลองขลุง  
Steam turbine Biomass 6.0000 5.400 60 

13 บจก. ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง อ.คลองขลุง  Steam turbine Biomass 6.0000 5.200 60 

14 
บจก. ทิพย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่  

อ.กิ่งอ าเภอบึงสามัคคี  
Steam turbine Biomass 36.0000 8.000 80 

15 
บจก. ทิพย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ 

(โครงการ 2) อ.กิ่งอ าเภอบึงสามัคคี  
Steam turbine Biomass 61.0000 8.000 80 

16 
บจก. ก าแพงเพชร ไบโอเพาเวอร์  

อ.คลองขลุง  
ชีวมวล Biomass 9.9000 9.500 80 

 
 4.3 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนของการประเมินเศรษฐศาสตร์ ท าการประเมินมูลค่าเชื้อเพลิงแบบมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
หรือความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการซื้อขายเชื้อเพลิงมีมาตรฐานของเชื้อเพลิงก ากับ ตัวแปรที่ส าคัญคือ  
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท โดยเชื้อเพลิงขยะชุมชนก็เช่นกัน  
ในโครการพิจารณาเชื้อเพลิงขยะที่มีแผนการผลิตแบบ RDF5 เป็นประเภทเชื้อเพลิงขยะอัดแท่งหรืออัดแข็งขึ้น
รูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิง (Pellet) เท่านั้น ปัจจุบันเชื้อเพลิง RDF มีราคาซื้อขายในตลาดเชื้อเพลิงอยู่ที่ 500 - 1,200 
บาท/ตัน ที่ค่าความร้อนตามมาตรฐานเชื้อเพลิงแข็งอยู่ระหว่าง 3,000-5,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม จากการ
ประเมินศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชน เมื่อพิจารณาการซื้อขายเชื้อเพลิงตามการอ้างอิงราคาเชื้อเพลิงที่
กล่าวมาจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและชุมชนได้ รายละเอียดดังตารางที่ 21 
 
ตารางท่ี 21 ราคาขายเชื้อเพลิง RDF 

ขยะ MSW 100%  
151,617 ตัน/ปี เชื้อเพลิง RDF  

(ตัน/ปี) 
ราคาขาย RDF  
500 บาท/ตัน 

ราคาขาย RDF  
700 บาท/ตัน 

ราคาขาย RDF  
1,000 บาท/

ตัน สัดส่วนขยะ MSW  
ที่ใชผ้ลิต RDF 

ขยะ MSW  
(ตัน/ปี) 

25% 37,904 9,476 4,738,031 6,633,244 9,476,063 
50% 75,809 18,952 9,476,063 13,266,488 18,952,125 
75% 113,713 28,428 14,214,094 19,899,731 28,428,188 

 
 มูลค่าของการขายเชื้อเพลิงขยะหากมีการจัดตั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ  หรือ RDF  
จากขยะชุมชน ในระยะแรกจะสามารถจ าหน่ายให้ก าลังโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสหากรรมให้ทั้งหมด ปัจจุบัน
ราคาจ าหน่ายเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทั้งชีวมวลและขยะราคา 1,000 บาท/ตัน คิดเป็นมูลค่าที่จะได้
กลับคืนสู่องค์กรท้องถิ่นหรือชุมชนได้  9,476,063  บาท/ปี ที่ร้อยละ 25 ของขยะที่ให้ผลิต RDF หรือสามารถ
สร้างมูลค่าสูงสุดได้  28,428,188 บาท/ปี หาผลิตได้สูงสุดที่ร้อยละ 75 ของขยะในกรณีที่มีกระบวนการจัดการ
ขยะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันของราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพเชื้อเพลิง
และความต้องการในอนาคต ซึ่งได้ประเมินราคาขายเชื้อเพลิงไว้ดังตาราง หากเชื้อเพลิงมีราคาต่ าลงจากเหตุผล
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ของปริมาณและความต้องการของตลาดเชื้อเพลิงความคุ้มค่าของการขนส่งเชื้อเพลิงจ าเป็นต้องมีการประเมินอีก
ครั้งตามความผันผวนของราคา และเม่ือพิจารณาถึงการทดแทนปริมาณการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพ่ือ
ใช้ในพ้ืนที่ในกรณีของการใช้เชื้อเพลิงขยะแทนแทนถ่านหินน าเข้าพบว่า จะสามารถลดได้  18,322.42  -  
54,967.26  ตันต่อปี และหากพิจารณาการใช้เชื้อเพลิงขยะในการผลิตพลังานความร้อนและไฟฟ้าของประเทศ
ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินจะสามารถผลิต RDF ได้ 1,794,450.87 ตัน/ปี ผลิตพลังานความร้อนได้ 
34,794,688,323.11 MJ หรือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 538,335,260.63 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถลดการน าเข้า
ถ่านหินได้ปีละกว่า 750,000 ตัน/ปี มูลค่า 1,836.44 ล้านบาท/ปี 
 ส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อม จะท าการประเมินการใช้เชื้อเพลิงขยะที่ผลิตได้ ทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงแข็งประเภทฟอสซิล ได้แก่ถ่านหินน าเข้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านพลังงานซึ่งต้ องการลดการน าเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และยังมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงกลุ่มพลังงานทางเลือกเพ่ิมขึ้นใน
ทุกปี และต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการในการด าเนินงานและดูแลด้วยตัวเอง เช่นโรงไฟฟ้าชุมชน หรือ
โครงการพลังงานหมุนเวียนชุมชน เป็นต้น และเชื้อเพลิงขยะ หรือพลังงานจากขยะก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ส าคัญ 
ไม่เพียงช่วยในเรื่องของการจัดการขยะหรือของเสียให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังมุ่งหวังให้ชุมชน และประเทศก้าว
ไปสู่สังคม Zero Waste อย่างแท้จริง ดังนั้นการใช้เชื้อเพลิงขยะมีเป้าหมายเพ่ือทดแทนการใช้ถ่านหิน ในปี 
2562 ประเทศไทยน าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศจ านวน 21,564 พันตัน เพ่ือใช้ในอุตสหากรรม (ผลิตพลังงาน
ความร้อน) สัดส่วนร้อยละ 59 และใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้าร้อยละ 41 เพราะฉะนั้นจะเป็นว่ามีการใช้ถ่านหินทั้งในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านของสิ่งแวดล้อมการใช้ถ่านหินจะผ่านกระบวนการเผาไหม้
โดยตรง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบภาระด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้เชื้อเพลิง RDF ทดแทนถ่านหิน ซึ่งต้อง
พิจารณาการปลดปล่อยมลภาวะของการใช้ถ่านหินเปรียบเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงขยะ เมื่อค่าค่าการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของถ่านหินจากการใช้งานมีค่า 99,718 kgCO2/TJ และค่าการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของเชื้อเพลิงขยะจากการใช้งานมีค่า 1.1696 kgCO2/kgRDF ดังนั้น หาประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้งานเชื้อเพลิงขยะเทียบกับการใช้ถ่านหิน ที่ร้อยละของขยะที่น ามาผลิตเชื้อเพลิงตั้งแต่ร้อย
ละ 25-75 แสดงดังตารางที่ 5.22 

ตารางท่ี 22 ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหินน าเข้า 

สัดส่วน 
การผลิต 

RDF 

ขยะชมุชน
ในการผลิต 
RDF (ตัน) 

RDF 
ที่ผลิตได้ 
(Ton) 

การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
จาก RDF (tCO2) 

ถ่านหิน 
(ตัน) 

การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จาก 

ถ่านหิน (tCO2) 

ปริมาณ
ผลกระทบที่

ลดลงได้ 
(tCO2) 

25% 37,904.25 9,476.06 18,322.42 3,897.52 11,083.20 7,239.22 

50% 75,808.50 18,952.13 36,644.84 7,795.05 22,166.41 14,478.44 

75% 113,712.75 28,428.19 54,967.26 11,692.57 33,249.61 21,717.65 

 
  จากผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าหากใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหินในพ้ืนที่เป้าหมายจะ
สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 7,239.22 - 21,717.65 tCO2 
ตามสัดส่วนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
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 4.4 ร่างแผนแม่บทการผลิตเชื้อเพลิง 
 ขยะและพั นาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
 แผนแม่บทการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะและการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน จัดท าขึ้นโดยใช้หลักการและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยชุมชนด้วยปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ ให้มีการส่งเสริมพัฒนาตั้งแต่ระยะต้น ระยะ
กลางและระยะยาว เพ่ือให้สามารถน าเอาแผนแม่บทไปปรับใช้ในกิจกรรมหรือน าไปขับเคลื่อนองค์กรร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้จัดท าแผนแม่บทครอบคลุม 15 ปี โดยระยะสั้น 1-5 ปี ระยะกลาง 6-10 และ
ระยะยาว 11-15 ปี  
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รูปที่ 14 ร่างแผนแม่บทการผลิตเชื้อเพลิงขยะและพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน
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 กรอบการพัฒนาด้านการผลิตเชื้อเพลิงขยะและพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน ก าหนดกรอบเวลาส าหรับการ
ด าเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 

1.  ระยะเตรียมการ เพ่ือท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง จัดท าแผนการ
ด าเนินงานเบื้องต้น และท าความเข้าใจหรือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกับชุมชนหรือองค์กรที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งจัดตั้งคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบ 

2.  ระยะสั้น ครอบคลุม ปีที่ 1-5 เป็นการประเมินศักยภาพ เตรียมการพัฒนาและการผลิตเชื้อเพลิง
จากขยะ จัดท าโครงการน าร่องเพ่ือให้เกิดโครงการต้นแบบหรือโมเดลน าร่องการผลิตเชื้อเพลิง
จากขยะเพ่ือใช้งานได้จริง และประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและความคุ้มค่า 

3.  ระยะกลาง ครอบคุลม ปีที่ 6-10 เป็นการพัฒนาแนวทางและโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะชุมชน ตั้งแต่การวางแผนการขอสนับสนุน หรือการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลต่างๆ 
พัฒนาโครงการและโครงสร้างต่างๆ เพ่ือรองรับการจัดต้ังโรงไฟฟ้า 

4.  ระยะยาว ครอบคลุม ปีที่ 11-15 ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะเต็มรูปแบบ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ และวางแนวทางนโยบายระยะยาวอย่างต่อเนื่องใน
การพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

 รายละเอียดการด าเนินงานและเป้าหมายของร่างแผนแม่บทฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 4.4.1 เป้าหมายของพั นาในระยะเตรียมการ 
 เพ่ือสร้างโครงข่าย คณะท างาน และเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใจเป้าหมายของ
การผลิตเชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนงานและแนว
ทางการขับเคลื่อนของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมาย 

• ก าหนดหน่วยงานดูและรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
แม่บท 

• วางแผนงานการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาร่วมกับระหว่างหน่วยงาน
รับผิดชอบ เช่น อบจ. เทคบาลเมือง เทศบาลต าบล หรือ อบต. 

• สร้างความเข้าใจและข้ันตอนการขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทฯ ของหน่วยงานร่วมกับชุมชน 
 กลไกการด าเนินงาน 

• จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจโครงการ 
• จัดท าแนวทางความร่วมมือในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะ 
• จัดตั้งคณะท างาน 
• พิจารณาร่างแผนแม่บทฯ และเตรียมจัดท าร่างแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ 
• ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะกับเจ้าหน้าที่ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

 4.4.2 เป้าหมายของการพั นาในระยะสั้น (1-5 ปี) 
 เพ่ือด าเนินการก าหนดแผนปฏิบัติการและออกแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ในการด าเนินการ โดยใน
ระยะสั้น ผลักดันให้เกิดโครงการน าร่องการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับขยะ
และวางแผนการด าเนินงานในการเชื่อมโยงกลไกตลาดกับผู้บริโภค ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรรม  
ในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง  
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 เป้าหมาย 
• แผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ 
• ความร่วมมือกับหน่วยงานและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการด าเนินงาน 
• สนับสนุนให้เกิดโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) 
• โครงข่ายร่วมมือระหว่างองค์กร และแนวทางการตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงขยะ 

 กลไกการด าเนินงาน 
• จัดท าแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
• จัดตั้งหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูและติดตรม และขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ 
• ด าเนินการก าหนดกรอบงบประมาณส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 
• ตั้งคณะท างานเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายความร่วมมือโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ ได้แก่องค์กร

บริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน โรงงาน หรือโรงไฟฟ้า 
• ก าหนดระบบการติดต่อประสานงานเพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่จะสนับสนุนพัฒนาจาก

ภายนอก เช่นกระทรวง ทบวง กรม สถานศึกษา เป็นต้น 
• ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความตระหนักและ

เข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงขยะและโรงไฟฟ้าขยะ 
• ส่งโครงการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยโครงการน าร่องของการจัดตั้งโรงผลิตเชื้อเพลิงขยะ เช่น 

     - โครงการน าร่องด้านการผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
     - โครงการน าร่องด้านการเชื่อมโยงความร้องการเชื้อเพลิงขยะกับองค์กรหรือโรงงานไฟฟ้า 
       หรือโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ผลิตไฟฟ้า หรือผุ้ใช้เชื้อเพลิง) 
     - โครงการจัดสร้างโรงผลิตเชื้อเพลิงขยะเชื่อมโยงกับอุตสหากรรมและชุมชน  

• จัดตั้งโครงการน าร่องการผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
• ศึกษาและทวบทวนความเหมาะสม และโครงการน าร่องที่จะด าเนินการเป็นแนวทางการ

จัดตั้งหรือด าเนินการในระยะต่อไป 

 4.4.3 เป้าหมายของการพั นาในระยะกลาง (6-10 ปี) 
 พัฒนาระบบโครงข่ายผู้ใช้เชื้อเพลิงขยะ และด าเนินการผลักดันการจัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ
ร่วมกับชุมชน ภายใต้การวางรากฐานของความเข้าใจและได้รับการยอมรับของชุมชน จากกิจกรรมการสื่อสาร
และการชี้แจงแนวทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับชุมชน เพ่ือให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย และ
สามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้ 
 เป้าหมาย 

• สนับสนุนให้เกิดโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 
• จัดท านโยบายและแนวทางต่าง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ 
• จัดท าแผนสนับสนุนด้านเชื้อเพลิง ความเพียงพอและการจัดหาเชื้อเพลิงส ารอง 

 กลไกการด าเนินงาน 
• จัดท าประเมินความพร้อมและการความพร้อมและการด าเนินการด้านการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะ 
• ส่งข้อเสนอโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะ 
• จัดท าแผนการจัดการด้านเชื้อเพลิงส ารองแบบต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 
• จัดตั้งหน่วยหรือศูนย์ข้อมูลการจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านการเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าขยะเต็ ม

รูปแบบ 
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• สนับสนุนให้มีการด าเนินการด้านขยะแบบมีประสิทธิภาพเพ่ือขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะ และก้าวสู่การการใช้ประโยชน์จากขยะ 

• สนับสนุนให้เกิดกองทุนขยะชุมชนและความยั่งยืนในการจัดการขยะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
• ร่างนโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีและการจัดการอย่างยั่งยืน 
• จัดท าร่างแผนการจัดหาเชื้อเพลิงส ารองให้กับโรงไฟฟ้าขยะเพื่อเพ่ิมเสถียรภาพการผลิต 
• จัดท าโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะ และจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะในระยะ

เริ่มต้น เพ่ือให้มีการเริ่มใช้งานและประเมินประสิทธิภาพ และความพอเพียงของเชื้อเพลิง 
เพ่ือการวางแผนในขั้นต่อไป 

 4.4.4 เป้าหมายของการพั นาในช่วงท่ี 4 (11-15 ปี) 
 ในระยะนี้จะเป็นการใช้งานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอย่างเต็มความสามารถของระบบ โดยด าเนินการ
ตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมมือกัน รวมทั้งประเมินและปรับปรุงศักยภาพ
หรือความสามารถของระบบอย่างต่อเนื่อง  
 เป้าหมาย 

• นโยบายเพ่ือการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ขั้นสูง 

• แผนการความเชื่อมโยงด้านการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ และโรงไฟฟ้าจากขยะแบบเป็นระบบ
เพ่ือความยั่งยืนโรงไฟฟ้าขยะ 

• เกิดการบูรณาการจากหลายภาคส่วนและเป็นโครงการน าร่องเพ่ือให้มีการพัฒนาด้าน
โรงไฟฟ้าขยะและโรงไฟฟ้าชุมชนอ่ืนได้ 

 กลไกการด าเนินงาน 
• จัดท าโครงการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าขยะ (ต่อเนื่อง) และขอสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
• ก าหนดนโยบายเพื่อการลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะในขั้นสูง 
• ด าเนินการตามแผนการพัฒนาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก าหนดนโยบายระหว่างหน่วยงานให้เกิดการสนับสนุน/แรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือกันอย่างเต็ม
รูปแบบ 
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5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการผลิตพลังงานจากขยะในแต่ละพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง และคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะ โดย พิจารณา
จากหลายหลักเกณฑ์ ทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ 
อปท. เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาพลังงานจากขยะ (ภาคเหนือตอนล่าง) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดล าดับความส าคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่โรงไฟฟ้าขยะผู้วิจัยได้มีการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยมีทั้งกิจกรรมสัมภาษณ์ ประชุมระดมสมองเก็บข้อมูล
ความต้องการ (Get requirement) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และท าการ
ประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ทุกด้านประกอบการจัดท าเกณฑ์  ก าหนดความส าคัญของเกณฑ์และ
จัดล าดับเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง รวมถึงจัดล าดับคะแนนทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง ที่ใช้ในการพิจารณา 
ตามรูปแบบการคัดเลือกด้วยวิธี MCDM การก าหนดเกณฑ์จะรวบรวมข้อมูลจัดท าเกณฑ์จากพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนเล่าง ทั้งหมด 9 จังหวัด 
 2. คัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา 3 จังหวัดโดยล าดับคะแนน ตามวิธี MCDMเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาเพ่ือ
จัดท าแผนแม่บทโรงไฟฟ้าขยะ  
 3. จัดท าแผนในการติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชน จัดท าข้อมูล
ศักยภาพ และวิเคราะห์ผลทั้งเชิงเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม วิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าขยะของแต่ละพ้ืนที่  ประเมินความเกี่ยวข้องด้านกฎหมายและ
จัดท าข้อเสนอแนะด้านกฎหมายส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ประเมินต้นทุนและจัดท าแผนการด้านโลจิ
สติกส์ และการผลิตเชื้อเพลิง รวมถึงตัวแปรร่วมในการผลิต และจัดท าเป็นแผนแม่บทของโรงไฟฟ้าขยะส าหรับ
พ้ืนที่ที่คัดเลือก 1 แผน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 4. น าเสนอแผนแม่บท การให้ค าปรึกษาและประสานหน่วยงานเพ่ือพัฒนาโครงการ โดยเสนอแผน
แม่บทโรงไฟฟ้าขยะต่อชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลและแผนงาน
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาโครงการ และให้ค าปรึกษาการด าเนินการตามแผนแม่บทโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
รวมถึงการประสานหน่วยงานแหล่งทุนเพ่ือพัฒนาโครงการ 
 ผลการศึกษาวิจัยโครงการการจัดล าดับความส าคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่โรงไฟฟ้า
ขยะสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 การจัดล าดับความส าคัญและคัดเลือกพ้ืนที่ใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ MCDM ด้วย
เทคนิค AHP ร่วมกับ TOPSIS โดยก าหนดเกณฑ์หลัก (Criteria) ทั้งหมด 5 เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง (Sub-
criteria) ทั้งหมด 13 เกณฑ์รอง ในมิติของ ศักยภาพและความมั่นคง พ้ืนที่และโลจิสติกส์ นโยบายและชุมชน 
เศรษศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ในการจัดล าดับพ้ืนที่ทั้งหมด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยพิจารณาน้ าหนัก
ของเกณฑ์และคะแนนจากข้อมูลของแต่ละจังหวัดที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 จากการวิเคราะห์ด้วย MCDM จัดอันดับความส าคัญของพ้ืนที่เป้าหมาย 3 พ้ืนที่เรียงตามล าดับได้แก่ 
ก าแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งได้คัดเลือกจังหวัดก าแพงเพชรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการประเมิน
ศักยภาพและจัดท าแผนแม่บทในการจัดตั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน 
ด้านศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงขยะตามข้อมูลศักยภาพขยะ จังหวัดจะสามารถผลิตเชื้อเพลิง RDF ในสัดส่วน
ร้อยละ 25-75 ของปริมาณขยะทั้งหมด ได้ 9,476.06-28,428.19 ตัน/ปี ปริมาณ RDF ที่ผลิตได้จะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ได้ 2,842,818-8,528,456.25 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่า 9-28 ล้านบาท/ปี 
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สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินน าเข้าลงได้กว่า 11,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 29 ล้านบาท/ปี โดย
ด้านสิ่งแวดล้อมการใช้เชื้อเพลิงขยะสามารถลดการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 7,239.22 - 
21,717.65 tCO2/ปี ที่สัดส่วนการผลิตเชื้อเพลิงขยะร้อยละ 75 ซึ่งหากพิจารณาการใช้เชื้อเพลิงขยะในการ
ผลิตพลังานความร้อนและไฟฟ้าของประเทศทดแทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินจะสามารถผลิต RDF ได้ 
1,794,450.87 ตัน/ปี ผลิตพลังานความร้อนได้ 34,794,688,323.11 MJ หรือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 
538,335,260.63 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถลดการน าเข้าถ่านหินได้ปีละกว่า 750,000 ตัน/ปี มูลค่า 1,836.44
ล้านบาท/ปี 

ส่วนของการจัดท าร่างแผนแม่บทการจัดตั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะและโรงไฟฟ้าขยะชุมชนได้มี
การจัดท าโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 

ระยะเริ่มต้น มีเป้าหมายเพ่ือแนะแนวองค์กรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มีความเชื่อมโยง
เตรียมพร้อมดา้นของบุคลากรและคณะท างาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชน 

ระยะเริ่มต้น (1-5 ปี) มีเป้าหมายเพ่ือจัดตั้งคณะท างานอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือจัดเตรียมโครงการ
รวมทั้งการขอสนับสนุนโครงการจากแหล่งทุนในการผลิตเชื้อเพลิงขยะในพ้ืนที่ให้เกิดเป็นโครงการต้นแบบ 
พร้อมทั้งด าเนินการทั้งด้านในของการตลาด การกระจายเชื้อเพลิงไปยังอุตสหากรรมและโรงไฟฟ้า และการ
สื่อสารกับชุมชนในด้านของการผลิตพลังงานจากขยะ 

ระยะกลาง (5-10 ปี) มีเป้าหมายเพ่ือจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในเฟสเริ่มต้น ภายใต้การ
ขับเคลื่อนของหน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเริ่มผลิต
พลังงานไฟฟ้า เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและจัดท าแผนงานการใช้เชื้อเพลิงและการหาแหล่ง
เชื้อเพลิงส ารองในกรณีที่เชื้อเพลิงขยะไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ และแก้ไขข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 

ระยะยาว (11-15 ปี) มีเป้าหมายให้องค์หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับชุมชน สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาโครงการและการขอสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

โดยแผนแม่บทการพัฒนาโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (ฉบับร่าง) นี้
ได้มีการน าเสนอให้กับเทศบาลนครก าแพงเพชร เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดหาเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เนื่องจากการสร้างโรงไฟฟ้ามีการลงทุนสูง ในขณะที่
ได้รับผลตอบแทนจากโครงการต่ า ลงทุนจึงต้องมาจากความร่วมมือขององค์กรภาครัฐที่ไม่หวังผลก าไร แต่
จ าเป็นต้องสร้างเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงต้องมีกลยุทธ์ในการ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแก่ชุมชน ปลูกฝังความคิดว่าโรงไฟฟ้าไม่ใช่ของฟรี หรือเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐที่จะต้องมาดูแลโรงไฟฟ้าแทนชุมชน แต่เป็นภาระหน้าที่ของชุมชนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาโรงไฟฟ้า
ให้คงอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชน 
 2. ควรฝึกอบรมผู้แทนจากชุมชนมากกว่า 1 คน ให้สามารถท าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาระบบรวมทั้งจัด
ให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้อ่ืนให้สามารถท างานแทนกันได้ 
 3. หน่วยงานของภาครัฐที่ให้ค าแนะน าด้านเทคนิค ต้องติดตามผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่าง
สม่ าเสมอ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่สามารถติดต่อกับโครงการได้อย่างรวดเร็วเมื่อโครงการประสบปัญหา
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขึ้น  
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 4. ก่อนด าเนินการควรสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งและต่อต้านจาก
ประชาชนควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แนะน าโครงการ และจัดประชุมการมีส่วนร่วมเพ่ือรับฟังข้อสงสัย และ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่มีต่อโครงการ 
 5. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
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7. ภาคผนวก 
7.1 สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย (ส าหรับประชาสัมพันธ์) 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการผลิตพลังงานจากขยะในแต่ละพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง และคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากขยะโดยพิจารณาจาก
หลายหลักเกณฑ์ ทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยโดยใช้วิธีการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ์ MCDM ด้วยเทคนิค AHP ร่วมกับ TOPSIS โดยก าหนดเกณฑ์หลัก (Criteria) ทั้งหมด 5 เกณฑ์หลัก 
และเกณฑ์รอง (Sub-criteria) ทั้งหมด 13 เกณฑ์รอง ในการจัดล าดับพ้ืนที่ทั้งหมด 9 จังหวัด จากการวิเคราะห์
ด้วย MCDM ได้พ้ืนที่เป้าหมาย 3 พ้ืนที่ คือก าแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยคัดเลือกจังหวัด
ก าแพงเพชรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการประเมินศักยภาพและจัดท าแผนแม่บทในการจัดตั้งโครงการผลิต
เชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ซึ่งแผนแม่บทการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะและการพัฒนา
โรงไฟฟ้าชุมชน จัดท าขึ้นโดยใช้หลักการและก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยชุมชนด้วยปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้มีการส่งเสริมพัฒนาตั้งแต่ระยะต้น ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือให้สามารถน าเอาแผนแม่บทไปปรับใช้ใน
กิจกรรมหรือน าไปขับเคลื่อนองค์กรร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งได้จัดท าแผนแม่บทครอบคลุม 15 ปี 
โดยระยะสั้น 1-5 ปี ระยะกลาง 6-10 และระยะยาว 11-15 ปี กรอบการพัฒนาด้านการผลิตเชื้อเพลิงขยะและ
พัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน ก าหนดกรอบเวลาส าหรับการด าเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะเตรียมการ เพ่ือท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง จัดท าแผนการด าเนินงาน
เบื้องต้น และท าความเข้าใจหรือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกับชุมชนหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อม
ทั้งจัดตั้งคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบ 
 ระยะสั้น ครอบคลุม ปีที่ 1-5 เป็นการประเมินศักยภาพ เตรียมการพัฒนาและการผลิตเชื้อเพลิงจาก
ขยะ จัดท าโครงการน าร่องเพ่ือให้เกิดโครงการต้นแบบหรือโมเดลน าร่องการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะเพ่ือใช้งาน
ได้จริง และประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและความคุ้มค่า 
 ระยะกลาง ครอบคุลม ปีที่ 6-10 เป็นการพัฒนาแนวทางและโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ
ชุมชน ตั้งแต่การวางแผนการขอสนับสนุน หรือการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลต่างๆ พัฒนาโครงการ
และโครงสร้างต่างๆ เพ่ือรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้า 
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 ระยะยาว ครอบคลุม ปีที่ 11-15 ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะเต็มรูปแบบ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ และวางแนวทางนโยบายระยะยาวอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 
7.2 สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 การวิจัยโครงการการจัดล าดับความส าคัญแบบหลายหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่โรงไฟฟ้าขยะ จะท า
การรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  คัดเลือกพ้ืนที่โดยใช้วิธีการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ MCDM ด้วยเทคนิค AHP ร่วมกับ TOPSIS โดยก าหนดเกณฑ์หลัก (Criteria) 
ทั้งหมด 5 เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง (Sub-criteria) ทั้งหมด 13 เกณฑ์รอง ในการจัดล าดับพ้ืนที่ทั้งหมด 9 
จังหวัด จากการวิเคราะห์ด้วย MCDM ได้พ้ืนที่เป้าหมาย 3 พ้ืนที่ คือก าแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 
โดยคัดเลือกจังหวัดก าแพงเพชรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการประเมินศักยภาพและจัดท าแผนแม่บทในการจัดตั้ง
โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะและจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน 
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7.3 สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic 
 

 
 

รูปที่ 15 แผนภาพสรุปภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด
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7.4 การค านวณการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 การประเมินเศรษฐศาสตร์ ท าการประเมินมูลค่าเชื้อเพลิงแบบมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการซื้อขายเชื้ อเพลิ งมีมาตรฐานของเชื้อเพลิงก ากับ ตัวแปรที่ส าคัญคือ  
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท โดยเชื้อเพลิงขยะชุมชนก็เช่นกัน  
ในโครการพิจารณาเชื้อเพลิงขยะที่มีแผนการผลิตแบบ RDF5 เป็นประเภทเชื้อเพลิงขยะอัดแท่งหรืออัดแข็งขึ้น
รูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิง (Pellet) เท่านั้น ปัจจุบันเชื้อเพลิง RDF มีราคาซื้อขายในตลาดเชื้อเพลิงอยู่ที่ 500 - 
1,200 บาท/ตัน ที่ค่าความร้อนตามมาตรฐานเชื้อเพลิงแข็งอยู่ระหว่าง 3,000-5,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม 
จากการประเมินศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชน เมื่อพิจารณาการซื้อขายเชื้อเพลิงตามการอ้างอิงราคา
เชื้อเพลิงที่กล่าวมาจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและชุมชนได้ รายละเอียดดังตารางที่ 23 
ตารางท่ี 23 ราคาขายเชื้อเพลิง RDF 

ขยะ MSW 100%  
151,617 ตัน/ปี เชื้อเพลิง 

RDF  
(ตัน/ปี) 

ราคาขาย RDF  
500 บาท/ตัน 

ราคาขาย RDF  
700 บาท/ตัน 

ราคาขาย RDF  
1,000 บาท/

ตัน สัดส่วนขยะ MSW  
ที่ใชผ้ลิต RDF 

ขยะ MSW  
(ตัน/ปี) 

25% 37,904 9,476 4,738,031 6,633,244 9,476,063 
50% 75,809 18,952 9,476,063 13,266,488 18,952,125 
75% 113,713 28,428 14,214,094 19,899,731 28,428,188 

 
 มูลค่าของการขายเชื้อเพลิงขยะหากมีการจัดตั้งโครงการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ  หรือ RDF  
จากขยะชุมชน ในระยะแรกจะสามารถจ าหน่ายให้ก าลังโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสหากรรมให้ทั้งหมด ปัจจุบัน
ราคาจ าหน่ายเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทั้งชีวมวลและขยะราคา 1,000 บาท/ตัน คิดเป็นมูลค่าที่จะ
ได้กลับคืนสู่องค์กรท้องถิ่นหรือชุมชนได้  9,476,063  บาท/ปี ที่ร้อยละ 25 ของขยะที่ให้ผลิต RDF หรือ
สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดได้  28,428,188 บาท/ปี หาผลิตได้สูงสุดที่ร้อยละ 75 ของขยะในกรณีที่มี
กระบวนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันของราคาขึ้นอยู่
กับคุณภาพเชื้อเพลิงและความต้องการในอนาคต ซึ่งได้ประเมินราคาขายเชื้อเพลิงไว้ดังตาราง หากเชื้อเพลิงมี
ราคาต่ าลงจากเหตุผลของปริมาณและความต้องการของตลาดเชื้อเพลิงความคุ้มค่าของการขนส่งเชื้อเพลิง
จ าเป็นต้องมีการประเมินอีกครั้งตามความผันผวนของราคา และเม่ือพิจารณาถึงการทดแทนปริมาณการน าเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ในกรณีของการใช้เชื้อเพลิงขยะแทนแทนถ่านหินน าเข้าพบว่า  
จะสามารถลดได้  18,322.42  -  54,967.26  ตันต่อปี และหากพิจารณาการใช้เชื้อเพลิงขยะในการผลิต
พลังานความร้อนและไฟฟ้าของประเทศทดแทนการใช้ เชื้อเพลิงถ่านหินจะสามารถผลิต RDF ได้  
1,794,450.87 ตัน/ปี ผลิตพลังานความร้อนได้ 34 ,794,688,323.11 MJ หรือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 
538,335,260.63 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถลดการน าเข้าถ่านหินได้ปีละกว่า 750,000 ตัน/ปี มูลค่า 1,836.44 
ล้านบาท/ปี 
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7.5 ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด 9 จังหวัด 

ส าหรับภาคเหนือตอนล่างจัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น ภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก และภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัดได้แก่ ... 
โดยการรวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นฐานข้อมูลตามการแบ่งพ้ืนที่2 กลุ่ม ดังนี้ 

 7.5.1 ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
และตาก โดยมีฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ 5 จังหวัด รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ลักษณะทางกายภาพ 
  1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยทั่วไปประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าและที่ราบลูกฟูก (rolling plains) ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ซึ่งเกิดจากการกระท าของแม่น้ าสายส าคัญ ๆ คือ แม่น้ าน่าน แม่น้ ายม 
แม่น้ าปิง และล าน้ าสาขา นอกจากนี้การกระท าของแม่น้ ายังท าให้เกิดเป็นที่ราบขั้นบันได ( terraces) และที่
ราบน้ าท่วมถึง (flood plain) ของแม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน อีกด้วย 
  ทางด้านทิศตะวันตกของกลุ่มจังหวัดในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่า
สองยาง อ าเภอพบพระ และอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นทิวเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ มี
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปมา มีพ้ืนที่ราบส าหรับท าการเกษตรกรรมบ้างเล็กน้อย โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย
ซึ่งทอดตัวยาวจากภาคเหนือลงมาเป็นแนวเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า 
  ทางด้านทิศตะวันออกของกลุ่มจังหวัด บริเวณตอนบนมีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาและที่สูง โดย
มีเทือกเขาหลวงพระบางทอดตัวยาวลงมากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย – ลาว ช่วงตั้งแต่อาเภอน้ าปาด 
อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มาถึงอ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
และทอดยาวต่อเนื่องไปจนถึงอ าเภอหล่มสัก อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กลายเป็นทิวเขาเพชรบูรณ์ ซึ่ง
ทอดตัวยาวไปจนจรดแนวเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขาสลับลูกเนินเตี้ย ๆ ไปจน
จรดที่ราบลุ่มแม่น้ าและมีที่ราบแคบ ๆ ในบริเวณเขตอ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งที่
ราบนี้มีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านลงไปทางใต้และไหลไปสู่ภาคกลางต่อไป 
  1.2 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 54 ,325.604 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 33,935,737 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
และประเทศใกล้เคียง ดังนี้ 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 
อาณาเขต 

เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก 

พิษณุโลก 10,815.85 จังหวัดอุตรดติถ ์ จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดเพชรบูรณ์, 
จังหวัดเลย และ

สาธารณรัฐ
จังหวัดสุโขทัย 
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จังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ตร.กม.) 
อาณาเขต 

เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

เพชรบูรณ ์ 12,668.41 จังหวัดเลย จังหวัดลพบุร ี
จังหวัดขอนแก่น

และ จังหวัดชัยภมู ิ

จังหวัดพิษณุโลก, 
จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดพิจติร 

อุตรดิตถ ์ 7,838.59 
จังหวัดแพร่และ

จังหวัดน่าน 
จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก
และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

จังหวัดสุโขทัย 

สุโขทัย 6,596.09 
จังหวัดแพร่และ
จังหวัดอุตรดติถ ์

จังหวัดกำแพงเพชร 
และจังหวัด
พิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัด
อุตรดิตถ ์

จังหวัดตากและ
จังหวัดลาปาง 

ตาก 16,406.65 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน,
จังหวัดเชียงใหม่,
จังหวัดลาพูนและ

จังหวัดลาปาง 

จังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัด
กาญจนบุร ี

จังหวัดสุโขทัย, 
จังหวัดกาแพงเพชร
,จังหวัดนครสวรรค์

และจังหวัด
อุทัยธาน ี

ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสภาพเมยีน

มาร ์

 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง 
    จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด 
    กาญจนบุรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดลพบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
    ประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
   
  1.3 สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู
ประกอบด้วย 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณปลายเดือนมีนาคม เดือนเมษายน อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง
พอสมควร อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ประมาณ 13 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เดือนตุลาคม ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2553 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,338 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันที่ฝนตก 118 วัน และปริมาณฝนสูงสุด 87 
มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนมีนาคม โดยในเขตพ้ืนที่บริเวณภูเขา
และที่สูง สภาพอากาศจะคล้ายคลึงกับในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็น ในช่วงเดือนธันวาคม - 
เดือนมกราคม ในเขตภูเขาสูงหรือยอดดอยสภาพอากาศจะหนาวเย็นมาก จนเกิดเป็นปรากฏการณ์น้ าค้างแข็ง
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หรือที่เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” เกิดขึ้น และท าให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นนี้เป็น
จ านวนมากทุก ๆ ปี 

ตารางท่ี 24 แสดงสถิติค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561 

สถานีอุตุนิยมวิทยา 
อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ. 2561 (องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
พิษณุโลก 16.6 39.3 
เพชรบูรณ์ 14.8 40.6 
อุตรดิตถ์ 16.5 40.0 
สุโขทัย 15.7 40.5 
ตาก 13.9 41.0 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
ตารางท่ี 25 แสดงสถิติค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561 

สถานี
อุตุนิยมวิทยา 

ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยปี  

พ.ศ. 2556 

ปริมาณน้ าฝน 
เฉลี่ยปี  

พ.ศ. 2557 

ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยปี  

พ.ศ. 2558 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2561 (มิลลิเมตร) 
ปริมาณ 

น้ าฝนเฉลี่ย  
พ.ศ. 2561 

จ านวน 
วันฝนตก 

(วัน) 

ปริมาณวันที่
น้ าฝนสูงสุด 
(มิลลิเมตร) 

พิษณุโลก 1,470.8 1,327.1 891.3 1,140.2 121 125.3 
เพชรบูรณ์ 1,318.4 1,139.1 827.7 998.2 119 52.8 
อุตรดิตถ์ 1,345.6 1,224.9 825.6 1,329.9 116 120.6 
สุโขทัย 1,507.2 1,212.5 869.4 880.1 89 66.8 
ตาก 1,142.5 926.7 778.6 926.7 110 63.4 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
  1.4 การใช้ที่ดินในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่รวมกันใน ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 54,325.604 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 33,953,502 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.02 ของพ้ืนที่ภาคเหนือ และร้อยละ 10.58 ของ
พ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด 

ตารางท่ี 26 แสดงเนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561 

จังหวัด 
เนื้อที่

ทั้งหมด 
(ไร่) 

เนื้อที่ 
ป่าไม้ (ไร่) 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 
เนื้อที่นอก 
การเกษตร 

(ไร่) 

เนื้อที่
ทางการ
เกษตร 

ที่นา พืชไร่ 
ไม้ผล ไม้
ยืนต้น 

สวนผัก 
ไม้ดอก 

การเกษตร 
ด้านอ่ืน ๆ 

พิษณุโลก 6,759,909 2,419,704 3,058,803 1,779,303 726,789 346,178 14,757 191,776 1,281,402 
เพชรบูรณ์ 7,917,760 2,436,038 3,282,023 1,262,752 1,646,862 141,733 44,720 185,956 2,199,699 
อุตรดิตถ ์ 4,899,120 2,759,388 1,249,462 681,227 315,698 153,550 12,654 86,333 890,270 
สุโขทัย 4,122,557 1,223,254 1,824,668 1,215,381 394,179 128,081 9,579 77,448 1,074,635 
ตาก 10,254,156 7,793,129 1,404,416 315,725 845,494 91,736 18,568 132,893 1,056,611 
กลุ่มจังหวัด 33,953,502 16,631,513 10,819,372 5,254,388 3,929,022 861,278 100,278 674,406 6,502,617 

ทีม่า: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดตาก รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามล าดับ 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 มีเนื้อที่ป่าไม้ จ านวน 16,631,513 ไร่ และเนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จ านวน 10,819,372 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของเนื้อที่ในกลุ่มจังหวัด โดยจ าแนก
เป็นเนื้อที่นาข้าว จ านวน 5,254,388 ไร่ เนื้อที่พืชไร่ จ านวน 3,929,022 ไร่ เนื้อที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น จ านวน 
861,278 ไร่ เนื้อที่สวนผักและไม้ดอก จ านวน 100,278 ไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอ่ืน ๆ 
จ านวน 674,406 ไร่ 
  เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร ซึ่งหมายถึงเนื้อที่ในเขตชุมชน ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง 
ที่ตั้งโรงงานในอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคม พื้นที่สาธารณประโยชน์ และที่อ่ืน ๆ ที่ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จ านวน 6,502,617 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของเนื้อที่ในกลุ่มจังหวัด 
 2. การปกครอง 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 47 อ าเภอ 424 ต าบล และ 4 ,492 
หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
5 แห่ง เทศบาลต าบล 106 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 349 แห่ง ตามล าดับ 

ตารางท่ี 27 แสดงจ านวนเขตการปกครองในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. รวม 

พิษณุโลก 9 93 1,048 1 1 24 76 1,253 
เพชรบูรณ์ 11 117 1,430 1 3 22 102 1,686 
อุตรดิตถ์ 9 67 613 1 1 25 53 769 
สุโขทัย 9 84 843 1 3 18 69 1,027 
ตาก 9 63 558 1 1 17 49 699 
รวม 47 424 4,492 5 9 106 349 5,434 

 จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองพิษณุโลก, อ าเภอชาติตระการ
, อ าเภอนครไทย, อ าเภอเนินมะปราง, อ าเภอบางกระทุ่ม, อ าเภอบางระกา, อ าเภอพรหมพิราม, อ าเภอวังทอง 
และอ าเภอวัดโบสถ์ แยกเป็น 93 ต าบล 1,032 หมู่บ้าน 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ,์ อ าเภอหล่มสัก, 
อ าเภอหล่มเก่า, อ าเภอชนแดน, อ าเภอหนองไผ่, อ าเภอบึงสามพัน, อ าเภอวิเชียรบุรี, อ าเภอศรีเทพ อ าเภอน้ า
หนาว, อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอวังโป่ง แยกเป็น 117 ต าบล 1,261 หมู่บ้าน 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์, อ าเภอตรอน, อ าเภอ
ท่าปลาอาเภอน้ าปาด, อ าเภอฟากท่า, อ าเภอบ้านโคก, อ าเภอพิชัย, อ าเภอลับแล และอ าเภอทองแสนขัน แยก
เป็น 67 ต าบล 562 หมู่บ้าน 
 จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองสุโขทัย, อ าเภอบ้านด่านลาน
หอย, อ าเภอคีรีมาศ, อ าเภอกงไกรลาศ, อ าเภอศรีสัชนาลัย, อ าเภอศรีสาโรง, อ าเภอสวรรคโลก, อ าเภอศรีนคร 
และอ าเภอทุ่งเสลี่ยม แยกเป็น 86 ต าบล 843 หมู่บ้าน 
 จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองตาก, อ าเภอบ้านตาก, อ าเภอสาม
เงา, อ าเภอแม่ระมาด, อ าเภอท่าสองยาง, อ าเภอแม่สอด, อ าเภอพบพระ, อ าเภออุ้มผาง และอ าเภอวังเจ้า 
แยกเป็น 63 ต าบล 562 หมู่บ้าน 
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 3. จ านวนประชากร 
  3.1 จ านวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 
  จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในปี พ.ศ.  2560 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 3,561,377 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1,758,877 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.38 เพศหญิง 1,802,500 คน คิดเป็นร้อยละ 50.61 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรรวมจ านวน 995,331 คน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดที่มีประชาน้อยท่ีสุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ านวนประชากร 457,092 คน 

ตารางที่ 28 แสดงจ านวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560 

จังหวัด 
จำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2560 ( คน ) พ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น
ประชากร  

(คน/ตร.กม.) 

จ านวน
ครัวเรือน 

รวม ชาย หญิง 
พิษณุโลก 865,368 423,986 441,382 10,816 80.01 337,644 
เพชรบูรณ ์ 995,331 492,647 502,684 12,668 78.57 348,520 
อุตรดิตถ ์ 457,092 224,150 232,942 7,839 58.31 167,559 
สุโขทัย 599,319 291,620 307,699 6,596 90.86 213,584 
ตาก 644,267 326,474 317,793 16,407 39.27 212,935 

กลุ่มจังหวัด 3,561,377 1,758,877 1,802,500 54,326 347 1,280,242 
ประเทศ 66,188,503 32,464,906 33,723,597 513,140 128.99 25,723,807 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
  ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1 ,280,242 ครัวเรือน คิดเป็น 
 ร้อยละ 4.97 ของจ านวนครัวเรือนทั้งประเทศ มีอัตราความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยทั้งกลุ่มจังหวัด เท่ากับ 
69.40 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 
128.99 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดสุโขทัยเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด เท่ากับ 90.86 คน
ต่อตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก มีความ
หนาแน่นประชากรน้อยที่สุด คือ 39.27 
  3.2 สถานภาพแรงงาน จ านวนผู้มีงานท า และจ านวนว่างงาน 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งหมด 
1,431,431 คน เป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 610,035 คน คิดเป็นร้อยละ 42.62 เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
821,394 คน คิดเป็นร้อยละ 57.38 โดยแบ่งเป็นผู้มีงานท าจ านวน 808,995 คน ผู้ว่างงาน จ านวน 9,618 คน 
และผู้ที่รอฤดูกาล 2,781 คน 
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จังหวัด 
ประชากร
อายุ 15 ปี

ขึ้นไป 

ผู้อยู่ในกำลัง
แรงงาน 

ก าลังแรงงาน
ปัจจุบัน 

ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
ก าลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล 

ผู้อยู่นอก
ก าลังแรงงาน 

พิษณุโลก 386,851 233,235 233,206 229,863 3,343 29 153,616 
เพชรบูรณ์ 382,464 216,493 214,902 213,423 1,479 1,591 165,970 
สุโขทัย 271,866 161,646 161,337 158,403 2,934 309 110,220 
อุตรดิตถ ์ 190,262 97,723 97,419 96,073 1,346 304 92,538 
ตาก 199,988 112,297 111,749 111,233 516 548 87,691 
รวมกลุ่ม
จังหวัด 

1,431,431 821,394 818,613 808,995 9,618 2,781 610,035 

ประเทศ 56,279,010 38,268,835 37,864,550 404,285 164,754 17,845,421 38,268,835 

ที่มา: การสำรวจภาวะการทางานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล 
 
 4. สังคมวั นธรรมและประเพณี 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่มีความหลากหลาย และ 
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนี้ 
  4.1 จังหวัดพิษณุโลก 
  จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ ตั้งอยู่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย อีกทั้งยังเคยเป็นเมือง
หลวงแทนกรุงศรีอยุธยาถึง 25 ปี ด้วย ในอดีตพิษณุโลกได้รับการเรียกขานว่าเมืองสองแควเพราะเป็นเมืองที่มี
แม่น้ าสองสายไหลผ่านคือแม่น้ าน่านและแม่น้ าแควน้อย ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้าน
และเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และท่า
อากาศยาน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีรถไฟตัดผ่านและขบวนรถไฟสายเหนือแทบทุกขบวนล้วนวิ่งผ่านพิษณุโลก
ทั้งสิ้น จึงท าให้พิษณุโลกกลายเป็นจังหวัดศูนย์กลางทั้งในด้านการบิน การขนส่งทางบก รวมทั้งการค้าที่ส าคัญ
ของเขตภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้พิษณุโลกยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่งในหลากหลายรูปแบบทั้งในด้าน
ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
จังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกหลายจังหวัด คือ สุโขทัย เลย และเพชรบูรณ์ ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและมี
สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก อาหาร ไปจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ท าให้
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกมาประทับใจและกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อ ๆ ไป 
  พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ผู้คนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
ตลอดทั้งปีจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น งานสมโภชพระพุทธชินราช 
งานวัดน้ าตาลสด งานประเพณีปักธงชัย ประเพณีสรงน้ าพระพุทธชินราช ประเพณีการเล่นคอน ประเพณีแข่ง
เรือยาว เป็นต้น 
  4.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เมืองมะขามหวาน คือ สมญานามของเพชรบูรณ์จังหวัดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็น
ดินแดนแห่งขุนเขาผืนป่าเขียวขจีทัศนียภาพสวยงามอากาศสดชื่นเย็นสบายตลอดปีโดยเฉพาะบริเวณ เขาค้อ  
ที่ได้รับฉายาว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า “เพชรบุระ” หรือ “พืชปุระ” อัน
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หมายถึง เมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารสันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย และยุคที่สอง คือ สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ซึ่งเมืองนี้ท าหน้าที่เป็นเสมือนก าแพงชั้นนอกเพ่ือป้องกันข้าศึกเข้ามารุกราน ต่อมาใน
สมัยอยุธยา เมืองเพชรบูรณ์กลายเป็นเมืองส าคัญในการเคลื่อนทัพผ่าน จนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เพชรบูรณ์
ก็ถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด ในยุคสมัยหนึ่งเพชรบูรณ์กลายเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับ
รัฐบาลไทยโดยเฉพาะในบริเวณเขาค้อและภูหินร่องกล้ากลายเป็นพ้ืนที่สีชมพูยาวนานกว่า 13 ปี ปัจจุบันเขา
ค้อและภูหินร่องกล้าได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ประเพณีและแหล่งธรรมชาติ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่าง
เข้มแข็ง ตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น งานกาชาดมะขามหวานนคร
บาลเพชรบูรณ์ งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประเพณีอุ้มรักพระด าน้ า งานโอบหมอกกอดหนาวดูดาวที่เขาค้อ 
ไหว้พ่อขุนผาเมือง พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีผูกขวัญหรือสู่ขวัญ และพิธี
เฮ็ดเวียก เป็นต้น 
  4.3 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  สุโขทัยอาณาจักรเก่าแก่ร่วม 700 ปี เป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทยโดยมีพ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สืบสายกษัตริย์ปกครองประชาราชหลายพระองค์ 
อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ผู้ทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางด้าน
การศึกษาสงครามการเมืองการปกครอง ศาสนา จนขยายอาณาเขตออกไปไกลถึงดินแดนโพ้นทะเลอย่างเมือง
นครศรีธรรมราช ที่ส าคัญทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย เป็นรากฐานที่พัฒนาจนเป็นภาษาประจ าชาติใน
ปัจจุบันไม่ใช่แค่ภาษาไทย แต่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและที่ศรีสัชนาลัยยังคงมีร่องรอยแห่ง อารยธรรม
ทางสังคม งานศิลปะ และสถาปัตยกรรม ทรงคุณค่าหลงเหลืออยู่อย่างครบถ้วน จนได้รับการยกย่องให้เป็น
มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก สร้างความสุขความภาคภูมิใจกับชาวไทยไม่น้อย ดังความหมาย “รุ่งอรุณแห่ง
ความสุข” ทีม่าจากชื่อเมืองสุโขทัยนั่นเอง 
  สุโขทัยเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี
และแหล่งธรรมชาติอีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่าง
เข้มแข็ง ตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น งานประเพณีลอยกระทงเผา
เทียนเล่นไฟ ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว งานวันพ่อขุนรามค าแหงประเพณีสรงน้ าโอย
ทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย สลากภัตทุ่งเสลี่ยมพิธีเรียกขวัญ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง (พระพิฆเณศวร์) เป็นต้น 
  4.4 จังหวัดตาก 
  ตากเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างเดิมชื่อว่า “เมืองระแหง” เป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญ
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้มีการย้ายตัวเมืองจากฝั่งขวาของแม่น้ าปิงมายังฝั่งซ้าย  
ณ บริเวณต าบลบ้านระแหงในปัจจุบัน โดยประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ท าให้ตากเต็มไปด้วยเรื่องราวและ
สถานที่ที่น่าสนใจ เช่น ในด้านของสถาปัตยกรรมมีเจดีย์และวัดศิลปะแบบมอญ ซึ่งจากหลักฐานงานศิลป์
เหล่านี้ท าให้ได้รู้ว่าตากเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีต นอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามศิลปะแบบไทย
สมัยสุโขทัยและอยุธยา รวมถึงตึกรามบ้านช่องรูปทรงคลาสสิคสไตล์ยุโรป สมัยรัชกาลที่ 5 ในด้านของแหล่ง
ธรรมชาติ ตากยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ โดยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตผืนป่าตะวันตกซ่ึงเป็นผืนป่าที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อาคเนย์ และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่ส าคัญระดับโลก ครอบคลุม
พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จัดเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนี้
ตากยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรมากมายทั้งดอกไม้ ผลไม้ และพืชเมืองหนาวหลากหลายชนิด 
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  ตากเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและ
แหล่งธรรมชาติอีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่าง
เข้มแข็งตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในงานประเพณีที่ส าคัญ เช่น งานประเพณีลอยกระทงสาย
ไหลประทีป 1,000 ดวง ประเพณีกรวยสลาก ประเพณีกินก๋วยสลาก ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า และประเพณี
กินวอ เป็นต้น 
 5. โครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการ 
  5.1 ไฟฟ้า 
  สถิติการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน
ทั้งสิ้น 1,055,459 ราย พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและใช้มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 3,564,832,512 กิโลวัตต์ ชั่วโมง  
เพ่ือใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัย จ านวน 1 ,455,664,593 กิโลวัตต์ ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดเล็ก จ านวน 
614,120,465 กิโลวัตต์ ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดกลางจ านวน 618 ,450,409 กิโลวัตต์ ชั่วโมง ใช้ในกิจการ
ขนาดใหญ่ จ านวน 524,134,765 กิโลวัตต์ ชั่วโมง และใช้ในกิจการอ่ืน ๆ จ านวน 656 ,098,956 กิโลวัตต์ 
ชั่วโมง ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดฯ มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือบ้านอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 41 , กิจการขนาดเล็ก ร้อยละ 19, 
กิจการขนาดกลาง ร้อยละ19 กิจการขนาดใหญ่ ร้อยละ 16 (รวมพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เพ่ือการผลิตร้อยละ 54) 
และอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและใช้ทั้งหมด 
  5.2 ประปา 
  ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวนผู้ใช้น้ าทั้งสิ้น 160 ,467 ราย 
น้ าประปา ที่ผลิตใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้ทั้งจากแหล่งน้ าผิวดินและแหล่ง
น้ าใต้ดิน น้ าบาดาล ภาพรวมทุกจังหวัดในกลุ่มฯ มีก าลังการผลิตน้ าประปาเท่ากับ 48,852,604 ลูกบาศก์เมตร 
และมีปริมาณน้ าจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 34,990,038 ลูกบาศก์เมตร 
  5.3 การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
  การคมนาคมขนส่ง มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงข่ายถนน โครงข่ายรถไฟ การคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ และการคมนาคมทางน้ า เป็นต้น 
  โลจิสติกส์ โครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน จังหวัด
พิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางการบริการโลจิสติกส์และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตามแนวเส้นทางสาย R2 ซึ่งเมียนมาร์-ไทย-สปป.-ลาว-
เวียดนาม และเส้นทางสาย R3E เชื่อมโยง ไทย-สปป.-ลาว-จีนตอนใต้ และเส้นทางสาย R3W เชื่อมโยง ไทย-
เมียนมาร-์จีนตอนใต้ ซึ่งทั้ง 2 เส้นทาง จะมีจุดตัดที่สี่แยกอินโดจีนบริเวณจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
11 (ช่วงพิษณุโลก อุตรดิตถ์) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ เชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านทางด่านการค้าชายแดนสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ ด่านแม่สอด ด่าน
มุกดาหาร ด่านเชียงของ และด่านเชียงแสน ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีชายแดน 3 จังหวัด 
(จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก) ระยะทางรวม 689 กิโลเมตร ติดต่อประเทศเมียนมาร์และ สปป.ลาว ซึ่ง
เศรษฐกิจก าลังเติบโต จึงมีศักยภาพในการท าธุรกิจค้าขายชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านแม่สอด (จังหวัด
ตาก) และด่านภูดู่ (จังหวัดอุตรดิตถ์) 
 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุ 
  6.1 ทรัพยากรดิน 
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  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่น คือ มีการพัฒนาของดินไม่
มากนักและยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงเป็นดินที่มีศักยภาพทาง
การเกษตรค่อนข้างสูง 
  ลักษณะดินทั่วไปในกลุ่มจังหวัดฯ เช่น ดินตะกอน เกิดจากอิทธิพลของน้ าพัดตะกอนมา ทับ
ถม ปรากฏอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ าน่าน และแม่น้ ายม, ดินร่วนกึ่งดินทราย, ดินมีลูกรังปน, ดินร่วนและดินทราย
ที่มีการระบายน้ าดี, ดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้ าดี เนื้อดินบนหยาบและมีเนื้อดินละเอียดหรือหยาบ
ปานกลางอยู่ในชั้นดินล่าง ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตที่ราบของหุบเขา, ดินที่มีหินปูนและเป็นดินตื้น, ดิน
ที่เกิดตามที่สูงชันเป็นดินตื้นที่มีหินปนอยู่มาก พบกระจายอยู่ทั่วไปตามเขตภูเขาสูงและที่ราบสูง เป็นดินที่มีป่า
ไม้ปกคลุม 
  6.2 ทรัพยากรน้ า 
  แหล่งน้ าผิวดิน ลุ่มน้าที่สาคัญในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มี จานวน 6 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ า
ปิง วัง ยม น่าน ลุ่มน้ าป่าสัก และลุ่มน้ าสาละวิน ลุ่มน้ าเหล่านี้มีส าคัญต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
  
  แหล่งน้ าใต้ดิน แหล่งน้ าบาดาลที่ให้น้ ามาก ได้แก่ แหล่งน้ าบาดาลที่เป็นหินร่วนในภาคเหนือ
ตอนล่าง ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงตอนเหนือของ
จังหวัดนครสวรรค์ ส าหรับหินแข็งในภาคเหนือนั้นครอบคลุมท้องที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทางด้าน
ตะวันออกของจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหินทราย และหินดินดาน ซึ่งหินเหล่านี้ไม่กักเก็บน้ าจึงให้น้ า
น้อย คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้ าจืด แต่มักมีปริมาณสารละลายเหล็กอยู่สูง 
  แหล่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่ส าคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

• เขื่อนภูมิพล 
   สร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับกักเก็บน้ าใช้อุปโภคบริโภค และผลิตกระแสไฟฟ้า อ่างเก็บน้ า
สามารถรองรับน้ าได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างปิดกั้นล าน้ าปิงที่บริเวณเขาแก้ว อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ผลิตไฟฟ้าได้ 743,800 กิโลวัตต์ 

• เขื่อนสิริกิติ์ 
   ตั้งอยู่ที่อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ เพ่ือการเกษตรกรรม 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า และเพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ราบภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง สามารถเก็บกักน้ า
ได้ประมาณ 10,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 50,000 กิโลวัตต์ หรือปีละ 670 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 

• เขื่อนนเรศวร 
   สร้างปิดกั้นแม่น้ าน่าน ที่บ้านหาดใหญ่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สร้าง
เพ่ือทดและส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ าน่านในเขต 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร และส่วนบน
ของจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 572,400 ไร่ และพ้ืนที่บริเวณฝั่งซ้ายตอนบนของแม่น้ าน่านบริเวณทุ่งสานใน
เขตจังหวัดพิษณุโลกอีก จ านวน 94,700 ไร่ และเพ่ือบรรเทาอุทกภัยจากแม่น้ ายมบริเวณพ้ืนที่ในเขตโครงการฯ 
นอกจากนี้หากได้ก่อสร้างโครงการพิษณุโลกระยะที่ 2 จะช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณฝั่งซ้ายตอนล่างของ
แม่น้ าน่านอีก จ านวน 753,750 ไร่ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ 

• เขือ่นแม่ปิงตอนล่าง 
   เป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทันด้วยหินทิ้ง สร้างปิดกั้นล าน้ าปิง  
ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้ า 5 กิโลเมตร ความยาวเขื่อน 200 เมตร สูง 12 เมตรจากท้องน้ า ความ
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กว้างสันเขื่อน 10 เมตร อ่างเก็บน้ ามีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2538 

• เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน 
   เป็นโครงการพระราชดาริ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ์ ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนปิดช่องเขาต่ า ลักษณะเป็นเขื่อน
ดิน, เขื่อนแควน้อย เป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีต และเขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดิน
เหนียว ปริมาณน้ากักเก็บสูงสุด 769 ล้านลูกบาศก์เมตร กั้นปิดกั้นล าน้ าแควน้อยที่รับน้ าป่า มาจากเขตอ าเภอ
นครไทย และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดนอยู่ระหว่างทดลองและกัก
เก็บน้ า พร้อมก าลังด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทานเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก – พิจิตร กว่า 155,000 ไร่ 
  6.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ 
  ทรัพยากรแร่ธาตุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเป็น 3 ชนิด ใหญ่ ๆ ได้แก่ แร่โลหะ  
แร่อโลหะ และแร่เชื้อเพลิง พบมากในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

• แร่โลหะ 
   - เหล็ก พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (แหล่งซับไม้แดง เขาเหล็ก อ าเภอหนองไผ่) 

- ทองแดง พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ (บริเวณน้ าตรอน น้ าสุ่ม อ าเภอ
น้ าปาด อ าเภอฟากท่า) 

   - ทองค า พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ าเภอเมือง, อ าเภอหล่มสัก) 
   - สังกะสี พบมากในจังหวัดตาก (ผาแดง อ าเภอแม่สอด) เพชรบูรณ์ (อ าเภอเมือง) 
   - ตะกั่ว พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

• แร่อโลหะ 
   - ยิปซัม พบมากในจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ าเภอน้ าปาด) ตาก (อ าเภอแม่สอด) 
   - หินอ่อน พบมากในจังหวัดสุโขทัย 
   - หินแกรนิต พบมากในจังหวัดตาก (อ าเภอเมือง, อ าเภอบ้านตาก, อ าเภอสามเงา) 
   - ฟอสเฟต พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาชะโงก เขาเทพพนม อ าเภอชนแดน) 
   - แบไรต์ พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

• แร่เชื้อเพลิง 
- ลิกไนต์ พบมากในจังหวัดตาก 
- น้ ามันดิบ พบมากในจังหวัดกาแพงเพชร (แหล่งสิริกิติ์) 
- หินน้ามัน พบมากในจังหวัดตาก 
 

 7. แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
  7.1 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิษณุโลก 
  จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายหลายหลายรูปแบบทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนี้ 
  - อ าเภอเมืองพิษณุโลก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชวังจันทร์ มหา
วิหารสมเด็จองค์ปฐม โรงหล่อพระบูรณะไทย สวนนกไทยศึกษา วัดนางพญา เป็นต้น 
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  - อ าเภอวังทอง ได้แก่ สวนสาธารณะบึงราชนก สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ เป็นต้น 
  - อ าเภอนครไทย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางหาว เป็นต้น 
  - อ าเภอวัดโบสถ์ ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเขาน้อย เขาประดู่ เป็นต้น 
  - อ าเภอชาติตระการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ น้ าตกนาจาน อุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว เป็นต้น 
  - อ าเภอเนินมะปราง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาท่าพล ถ้ าเดือน ถ้ าดาว เป็นต้น 

  7.2 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบทั้งวัดวาอารามโบราณสถาณ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดพระธาตุ
ผาซ่อนแก้ว อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง พระต าหนักเขาค้อ ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน ทุ่งปอเทือง ถ้าใหญ่น้ า
หนาว (ภูน้ าริน) เขาค้อ ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ภูทับเบิก ไร่
ก านันจุล เป็นต้น 
  7.3 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ วัดวาอารามโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และด้านชายแดนไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน น้ าตก แหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติยอด
ดอย และถ้ า สถานที่ท่องเที่ยวทางชายแดน พิพิธภัณฑ์ วัดโบราณ เมืองโบราณ แหล่งโบราณคดีและ
สถาปัตยกรรมส าคัญ เป็นต้น 
  7.4 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัย 
  จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
วัดวาอารามโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน น้ าตก พิพิธภัณฑ์  
วัดโบราณ เมืองโบราณ เป็นต้น 
  7.5 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดตาก 
  จังหวัดตากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางหน้าประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามและด่านการค้าชายแดนไทย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ น้ าตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช เนินพิศวง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองตากเก่า เขื่อนภูมิพล ตลาด
ริมเมย อ าเภอแม่สอดและสะพานมิตรภาพไทย พม่า เป็นต้น 
 
 8. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 
  8.1 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
   8.1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
   จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี  
พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (Gross Provincial Product: 
GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 300,903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของทั้งประเทศ จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
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รวมสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ พิษณุโลก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 93,046 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 
ของทั้งกลุ่มจังหวัดรองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุด คือ 38,106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.66 ของทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
1 

 

 

 

 

ตารางท่ี 29 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 

จังหวัด 
มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุม่จังหวัด สัดส่วนมลูค่าผลิตภัณฑ ์

มวลรวมต่อกลุ่มจังหวัด GPP (ล้านบาท) เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
ทั่วประเทศ  15,451,959 228,398  
พิษณุโลก  93,046 104,175 30.92 
เพชรบูรณ์  76,799 84,058 25.52 
อุตรดิตถ์  38,106 87,982 12.66 
โขทัย  45,153 73,251 15.01 
ตาก  47,799 94,902 15.89 
กลุ่มจังหวัด  300,903 88,874 100 

   ด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อจ านวนประชากรโดยเฉลี่ ยมี
สัดส่วนเท่ากับ 88,874 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 228 ,398 บาทต่อคนต่อปี 
โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อจ านวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์
มวลรวมเท่ากับ 104,175 บาทต่อคนต่อปี ตามมาด้วยจังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดสุโขทัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 73,251 บาทต่อคนต่อปี 
   8.1.2 การเกษตรกรรม 
   ด้านการเกษตรพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นที่ราบเหมาะ
แก่การเพาะปลูกและมีแม่น้ าสายส าคัญไหล่ผ่านหลายสาย รวมถึงมีระบบชลประทานท าให้เป็นแหล่งผลิตข้าว
และพืชไร่ที่ส าคัญของประเทศ พืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ 
   ข้าวนาปี 
   พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 58,645,474 ไร่ ผลผลิตรวม 
25,236,345 ตัน โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวน 4,096,780 ไร่ ถ้าจ าแนก
ตามรายจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา 
คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 26 จังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 24 จังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ13 
และจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 6 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตามล าดับ 
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รูปที่ 16 สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี พ.ศ.2560 

ตารางท่ี 30 พ้ืนที่ปลูกและผลผลิตข้าวนาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2557 2560 

จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2557 2558 2559/60 2557 2558 2559/60 
ตาก  261,823 177,470 219,940 112,110 76,703 90,979 
สุโขทัย  1,036,758 758,610 960,884 577,418 392,207 534,346 
อุตรดิตถ์  589,182 473,513 544,985 361,239 292,809 322,086 
พิษณุโลก  1,359,936 1,314,035 1,304,183 782,776 725,113 747,444 
เพชรบูรณ์  1,083,518 1,069,094 1,066,788 592,718 545,010 582,938 
กลุ่มจังหวัด  4,331,217 3,792,722 4,096,780 2,426,261 2,031,842 2,277,793 
รวมทั้ง
ประเทศ  

60,790,599 55,812,540 58,645,474 26,269,964 23,009,340 25,236,345 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 

ตารางท่ี 31 แสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี 3 ปี (ปี พ.ศ. 2557 2560) 
จังหวัด พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 

ตาก  219,744 93,264 
สุโขทัย  918,751 501,324 
อุตรดิตถ์  535,893 325,378 
พิษณุโลก  1,326,051 751,778 
เพชรบูรณ์  1,073,133 573,555 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  4,073,573 2,245,299 
รวมท้ังประเทศ  58,416,204 24,838,550 

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปีโดยรวมเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 
4,073,573 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.97 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 
2,245,299 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.03 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ 
   ข้าวนาปรัง 
   พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 10 ,456,546 ไร่ ผลผลิต
รวม 6,620,845 ตัน โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจ านวน 1 ,640,491 ไร่ ถ้า
จ าแนกตามรายจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 44 
รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 34 จังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 19 จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็น
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ร้อยละ 2 และจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 1 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
ตามล าดับ 

 
รูปที่ 17 สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี พ.ศ. 2560 

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังโดยรวมเฉลี่ ย 4 ปี 
จ านวน 1,454,864.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 4 
ปี จ านวน 902,722 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ 

ตารางท่ี 32 แสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2557 2560 

จังหวัด 
พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 
ตาก  33,850 9,294 7,500 9,730 19,253 5,146 4,104 5,347 
สุโขทัย  675,803 474,420 332,160 559,856 412,521 290,251 200,250 338,122 
อุตรดิตถ์  343,558 193,630 123,600 316,309 233,714 129,977 81,942 205,148 
พิษณุโลก  1,048,819 450,194 299,950 714,234 643,399 282,481 186,300 449,555 
เพชรบูรณ์  114,521 40,827 30,840 40,362 62,874 21,379 15,924 23,199 
กลุ่มจังหวัด  2,216,551 1,168,365 794,050 1,640,491 1,371,761 729,234 488,520 1,021,371 
รวมทั้ง
ประเทศ  

15,055,076 8,489,505 6,502,400 10,456,546 9,7672,093 5,365,448 4,050,855 6,620,845 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 

ตารางท่ี 33 แสดงพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรัง 4 ปี (ปี พ.ศ. 2557 2560) 
จังหวัด พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 

ตาก  15,093.50 8,463 
สุโขทัย  510,559.75 310,286 
อุตรดิตถ์  244,274.25 162,695 
พิษณุโลก  628,299.25 390,434 
เพชรบูรณ์  56,637.50 30,844 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  1,454,864.25 902,722 
รวมท้ังประเทศ  10,125,881.75 28,427,310 

   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
   พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 7,156,778 ไร่ และ
ปริมาณผลผลิตรวม 4,610,992 ตัน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใหญ่อันดับหนึ่งของกลุ่ม
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จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 30 จังหวัดสุโขทัยมี
พ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

 
รูปที่ 18 สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2560 

ตารางท่ี 34 แสดงพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2556 2558 

จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
เหนือ  5,048,729 5,017,349 4,957,914 3,332,002 3,307,950 3,227,368 
ตาก  689,527 648,502 644,117 457,651 433,609 424,287 
สุโขทัย  67,454 56,920 55,473 41,620 34,491 33,047 
อุตรดิตถ์  185,554 194,181 192,523 119,839 123,693 121,154 
พิษณุโลก  264,439 273,458 266,453 180,505 182,192 175,330 
เพชรบูรณ์  991,883 954,821 945,882 687,357 650,918 638,572 
รวมทั้ง
ประเทศ  

7,426,514 7,231,588 7,156,778 4,876,180 4,729,527 4,610,992 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) 

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉลี่ย 3 ปี จำนวน 
2,143,729 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.81 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือ และมีผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี 
1,434,755 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.62 ของผลผลิตรวมทั้งภาคเหนือ 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานเฉลี่ย 3 ปีจ านวน 
836,108 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.01 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวในภาคเหนือ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 
9,792,086 ตัน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.93 ของปริมาณผลผลิตในภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่
เก็บเก่ียวและผลผลิตอ้อยโรงงานมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย 
 
ตารางท่ี 35 แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตเฉลี่ยอ้อยโรงงาน 3 ปี (2557 - 2559) 

จังหวัด พ้ืนที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 
ภาคเหนือ 2,458,235 28,855,550 

ตาก 9,441 101,198 
สุโขทัย 240,342 2,759,515 

อุตรดิตถ ์ 91,186 1,057,764 
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พิษณุโลก 123,199 1,413,128 
เพชรบูรณ ์ 371,940 4,460,481 

รวมภาคเหนือตอนลา่ง 1 836,108 9,792,086 
สัดส่วนกลุ่มจังหวัด  

ต่อภาคเหนือ (ร้อยละ) 
34.01 33.93 

 
   สถานการณ์การผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคเหนือ มีโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างรวม 6 แห่ง ได้แก่ 
   1. บจ.เอกรัฐพัฒนา นครสวรรค์ วัตถุดิบกากน้ าตาล 
   2. บจ.ไทยรุ่งเรืองพลังงาน เพชรบูรณ์ วัตถุดิบกากน้ าตาล/อ้อย 
   3. บจ.เซ็นทรัลเอ็นเนอร์ยี่ ก าแพงเพชร วัตถุดิบมันส าปะหลัง 
   4. บจ.สวนอุตสาหกรรมพลังงาน อุทัยธานี วัตถุดิบมันส าปะหลัง 
   5. บจ.น้ าตาลไทยเอทานอล ก าแพงเพชร วัตถุดิบมันส าปะหลัง/อ้อย 
   6. บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ตาก วัตถุดิบน้ าอ้อย 
   ปัจจุบัน มีเพียง 2 แห่งที่ท าการผลิตเอทานอล คือ บริษัทเอกรัฐพัฒนา จ ากัด 
(จังหวัดนครสวรรค์) โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ และบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด (จังหวัดตาก) ใช้
น้ าอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 
   มันส าปะหลัง 
   ปี พ.ศ. 2559 พ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังโรงงานทั้งประเทศ มีจานวน 8 ,899,140 
ไร่ และผลผลิตรวม 31,807,488 ตัน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังมากอันดับหนึ่งคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 32 รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 26 เท่ากันของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
รูปที่ 19 สัดส่วนพื้นที่เก็บเก่ียวมันสำปะหลังโรงงานจำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 

 
ตารางท่ี 36 แสดงพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยมันส าปะหลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2557 - 
2559 

จังหวัด 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
เหนือ 1,843,080.00 1,944,387.00 1,945,513.00 6,700,328.00 7,177,595.00 7,039,601.00 
ตาก 128,538.00 153,772.00 155,876.00 475,621.00 568,650.00 579,079.00 
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สุโขทยั 58,183.00 68,052.00 68,869.00 187,222.00 217,635.00 221,275.00 
อุตรดิตถ์ 25,040.00 28,413.00 28,649.00 83,430.00 95,413.00 96,289.00 
พิษณุโลก 161,449.00 184,254.00 157,438.00 539,450.00 529,120.00 509,470.00 
เพชรบูรณ์ 185,368.00 191,502.00 193,819.00 664,463.00 691,259.00 709,184.00 

รวมท้ัง
ประเทศ 

8,431,223.00 8,961,344.00 8,899,140.00 30,022,052.00 32,357,741.00 31,807,488.00 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   ยางพารา 
   เนื้อที่ยืนต้นยางพาราทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 23,331,923 ไร่ ผลผลิต
รวม 4,466,063 ตัน เนื้อที่ยืนต้นยางพารามากอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สัดส่วนเนื้อที่ร้อยละ 46 
รองลงมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 34 เนื้อที่ยืนต้นน้อยที่สุดคือ จังหวัดตาก เพียงร้อยละ 4 ของเนื้อที่
ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 
รูปที่ 20 สัดส่วนเนื้อที่ยืนต้นยางพารา รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 
ตารางท่ี 36 แสดงเนื้อท่ียืนต้นยางพารากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2556 2558 

จังหวัด 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
เหนือ 1,211,469 1,225,000 1,227,234 88,757 98,541 1,017,587 
ตาก 13,614 13,659 13,777 678 824 940 

สุโขทัย 26,063 26,109 26,268 2,448 2,367 2,137 
อุตรดิตถ ์ 30,654 31,658 32,254 1,155 1,604 1,843 
พิษณุโลก 163,067 165,732 166,202 9,876 11,875 11,941 
เพชรบูรณ ์ 117,866 121,603 121,961 3,767 6,642 6,878 
รวมท้ัง
ประเทศ 

23,345,841 23,358,744 23,331,923 4,556,285 4,566,260 4,466,063 

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ยืนต้นยางพาราเฉลี่ย 3 ปี จ านวน 356,829 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.22 ของเนื้อที่ยืนต้นยางพาราในภาคเหนือ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 21,658 ตัน 
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และคิดเป็นร้อยละ 5.39 ของปริมาณผลผลิตรวมในภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อที่ยืนต้นยางพาราและ
ผลผลิตยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 
ตารางท่ี 37 แสดงเนื้อที่ยืนต้นยางพาราและผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (2556 - 2558) 

จังหวัด เนื้อที่ยืนต้น เฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน) 
ภาคเหนือ 1,221,234 401,628 

ตาก 13,683 814 
สุโขทัย 26,147 2,317 

อุตรดิตถ ์ 31,522 1,534 
พิษณุโลก 165,000 11,231 
เพชรบูรณ ์ 120,477 5,762 

รวมภาคเหนือตอนล่าง 1 356,829 21,658 
สัดส่วนกลุ่มจังหวัด  ต่อภาคเหนือ

ทั้งหมด (ร้อยละ) 
29.22 5.39 

 
ตารางท่ี 38 สรุปพืชสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

ลำดับ สินค้าเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน) 
1 อ้อย 806,045 806,045 8,990,913 
2 ข้าวนาป ี 4,607,272 4,502,720 2,682,142 
3 มันส าปะหลัง 587,858 576,226 2,041,219 
4 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 2,168,278 2,103,530 1,466,836 
5 ข้าวนาปรัง 1,568,114 1,526,713 954,512 
6 สับปะรด 45,665 45,486 168,711 
7 มันฝรั่ง 17,452 17,178 45,295 
8 ส้มเขียวหวาน 27,324 26,404 35,520 
9 ล าไย 42,082 41,326 25,501 
10 ยางพารา 359,101 148,182 22,669 
11 หอมแดง 8,515 8,326 19,472 
12 ทุเรียน 27,975 24,581 16,473 
13 ปาล์มน้ ามัน 25,043 16,694 11,247 
14 ลองกอง 17,357 12,753 6,571 
15 มะพร้าว 7,504 7,504 6,484 
16 ถั่วเหลือง 22,004 21,366 5,513 
17 มะนาว 5,577 5,243 4,644 
18 กระเทียม 5,727 5,703 4,302 
19 เงาะ 3,246 2,491 3,078 
20 ลิ้นจี ่ 705 705 324 
21 กาแฟ 5,134 2,302 227 

ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานสถิติการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   8.1.3 ด้านอุตสาหกรรม 
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   ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการใหม่ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) จ าแนกตามประเภทโรงงานในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากรายงาน ปี พ.ศ. 2560 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ในกลุ่มจังหวัดมี
โรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งสิ้น 157 โรงงาน โดยจังหวัดตากมีโรงงานมากที่สุด จ านวน 48 โรงงาน รองลงมา 
คือ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามล าดับ โดยมีมูลค่าเงินจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,619 
ล้านบาท มีแรงงานในระบบทั้งสิ้น 3,297 คน โดยจังหวัดตากมีแรงงานมากที่สุด คือ 2,084 คน รองลงมา คือ 
จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) จ าแนกตามประเภทโรงงาน ปี พ.ศ. 2560 

ข้อมูล พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กลุ่มจังหวัด 
จานวนโรงงาน  
(โรงงาน กิจการใหม่)  

36 33 30 10 48 157 

เงินทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท)  726 797 210 132 754 2,619 
คนงานรวม (คน)  470 385 204 154 2,084 3,297 

คนงานชาย 267 230 183 61 892 1,633 
คนงานหญิง 203 155 21 93 1,192 1,664 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

   8.1.4 ด้านการท่องเที่ยว 
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวทางการในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดย
มุ่งเน้น การสร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพ่ือยกระดับ
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งด้านการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง 
รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย เพ่ือ
สร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ตารางท่ี 40 แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ.2558 - 2561 

จังหวัด 
จ านวน

นักท่องเที่ยว 
ปี 2558 
(คน) 

ปี 2559 (คน) ปี 2560 (คน) ปี 2561 (คน) 

รายได้การ
ท่องเที่ยว  
ปี2561  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
พ านัก  

โดยเฉลีย่ 
(วัน) 

พิษณุโลก 

รวม  1,813,705 1,889,009 1,961,584 1,999,391 8,330.90 1.94 
ชาวไทย  1,665,742 1,736,876 1,803,342 1,838,692 7,521.29 1.95 
ชาว
ต่างประเทศ  

147,963 152,133 158,242 160,699 809.61 1.79 

เพชรบูรณ ์

รวม  1,915,786 1,950,418 2,300,993 2,362,288 7,533.70 2.30 
ชาวไทย  1,893,150 1,927,455 2,275,426 2,336,057 7,438.46 2.30 
ชาว
ต่างประเทศ  

22,636 22,963 25,567 26,231 95.24 2.78 

อุตรดิตถ ์ รวม  852,441 1,018,205 1,036,395 1,074,129 2,216.41 1.78 
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จังหวัด 
จ านวน

นักท่องเที่ยว 
ปี 2558 
(คน) 

ปี 2559 (คน) ปี 2560 (คน) ปี 2561 (คน) 

รายได้การ
ท่องเที่ยว  
ปี2561  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
พ านัก  

โดยเฉลีย่ 
(วัน) 

ชาวไทย  844,971 1,009,778 1,027,850 1,065,334 2,200.99 1.78 
ชาว
ต่างประเทศ  

7,470 8,427 8,545 8,795 15.42 1.77 

สุโขทัย 

รวม  1,246,967 1,291,459 1,408,117 1,461,838 3,753.98 1.98 
ชาวไทย  907,556 940,922 1,031,740 1,074,435 2,609.19 1.92 
ชาว
ต่างประเทศ  

339,411 350,537 376,377 387,403 1,144.79 2.22 

ตาก 

รวม  1,904,751 2,010,148 2,121,938 2,211,283 7,092.85 2.00 
ชาวไทย  1,866,591 1,970,025 2,079,866 2,167,621 6,916.79 2.00 
ชาว
ต่างประเทศ  

38,160 40,123 42,072 43,662 176.06 2.54 

กลุ่มจังหวัด 
รวม  7,733,650 8,159,239 8,829,027 9,108,929 28,928 2.00 
ชาวไทย  7,178,010 7,585,056 8,218,224 8,482,139 26,687 1.99 
ชาวต่างประเทศ 555,640 574,183 610,803 626,790 2,241 2.22 

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

   จากข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี และใน ปี พ.ศ. 
2561 มีจ านวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 9,108,929 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จ านวน 279,902 คน โดย
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 8,482,139 คน คิดเป็นร้อยละ 93.11 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 626 ,790 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.88 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งสิ้น 2 ,362,288 คน 
รองลงมา คือ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์  ตามล าดับ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด
พิษณุโลก มีรายได้มากที่สุด คือ 8 ,330.90 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และ
อุตรดิตถ์ ตามล าดับ ส่วนระยะเวลาการพ านักในพ้ืนที่ของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยทั้งกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ 2 วัน โดย
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวพ านักยาวนานที่สุด คือ 2.3 วัน รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย 
พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ 

 7.5.2 ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี รายละเอียด มีดังนี ้
 1. ลักษณะทางกายภาพ 
  1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้ าสายส าคัญ
ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ต าบล
ปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และแม่น้ าสะแกกรังที่มีต้นก าเนิดอยู่ในเขตเทือกเขาโมโกจูในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่ ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จึงท าให้
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ประกอบกับลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีการระบายน้ าได้ดีพ้ืนที่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จึงมีความเหมาะสมแก่การท านาและปลูกพืชไร่ 
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  1.2 ขนาดพื้นที่ 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีขนาดพ้ืนที่ ทั้งหมด 29,467 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.)   
โดยแบ่งออกเป็น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 

จังหวัด ขนาดพ้ืนที่ (ตร.กม.) 
นครสวรรค์  9,598 
กำแพงเพชร 8,608 
พิจิตร  4,531 
อุทัยธานี  6,730 
กลุ่มจังหวัด   29,467 

ตารางท่ี 41 เขตติดต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
จังหวัด ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 

นครสวรรค ์
ก าแพงเพชร, 

พิจิตร 
อุทัยธาน,ี ชัยนาท, 

ลพบุรี, สิงห์บรุ ี
อุทัยธาน,ี 

ตาก, ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ ์

ก าแพงเพชร 
ตาก, 

สุโขทัย 
นครสวรรค ์ ตาก 

พิษณุโลก, 
พิจิตร 

พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค ์
ก าแพงเพชร, 
นครสวรรค ์

เพชรบูรณ ์

อุทัยธาน ี นครสวรรค ์ สุพรรณบุร ี
กาญจนบุรี, 

ตาก 
ชัยนาท, 

นครสวรรค ์
 
  1.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน / โครงข่ายเส้นทางคมนาคม 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีโครงข่ายโลจิสติกส์หรือระบบขนส่งสินค้าทางบกทางน้ า  
และทางราง โครงข่ายเส้นทางคมนาคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน ได้แก่  
การเชื่อมโยงการขนส่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แนวเหนือ-ใต้ (Nort South 
Economic Corridor: NSEC) ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
อยุธยา กรุงเทพฯ และการเชื่อมโยงการขนส่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
 
  เส้นทางการคมนาคมทางบกที่สำคัญ 
  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ผ่านอุทัยธานี นครสวรรค์ และ
กำแพงเพชร สิ้นสุดที่เชียงราย เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ในการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาค
กลาง 
  2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) เป็นเส้นทางหลวงแผ่นดินที่แยก
ออกมาจากเส้นทางหมายเลข 1 เริ่มจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้การเดินทางสู่
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สะดวกและรวดเร็ว เส้นทางนี้ต่อกับเส้นทางหมายเลข 1 ที่จังหวัดนครสวรรค์มุ่งสู่
เชียงราย 
  3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร
พิษณุโลก 
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  4. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) เป็นเส้นทางเชื่อมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 กับจังหวัดเพชรบูรณ์ไปสู่ภาคอีสาน 
 
 2. ด้านสังคมและความม่ันคง 
  2.1 ประชากร 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่รวม 29,466.19 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร
รวม 2,660,578 คน ความหนาแน่นของประชากร 90.29 คนต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด
ในกลุ่มจังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีประชากรทั้งสิ้น 1,063,964 คน (ความหนาแน่น 110.85 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร) รองลงมาคือจังหวัดกำแพงเพชรมีประชากร 727,807 คน (ความหนาแน่น 84.55 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร) จังหวัดพิจิตรมีประชากร 539,374 คน (ความหนาแน่น 119.04 คนต่อตารางกิโลเมตร) และ
จังหวัดอุทัยธานีมีประชากร 329,433 คน (ความหนาแน่น 48.94 คนต่อตารางกิโลเมตร) 

ตารางท่ี 42 แสดงข้อมูลพื้นที่ประชากรและความหนาแน่นของประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

กลุ่มจังหวัด / 
จังหวัด 

ประชากร 
พ้ืนที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 

ความหนาแน่นของ 
ประชากร 

(คน/ตารางกิโลเมตร) ชาย หญิง รวม 

กลุ่มจังหวัด 1,305,303 1,355,275 2,660,578 29,466.19 90.29 
นครสวรรค์ 520,079 543,885 1,063,964 9,597.68 110.85 
ก าแพงเพชร 360,440 367,367 727,807 8,607.50 84.55 
พิจิตร 263,481 275,893 539,374 4,531.01 119.04 
อุทัยธาน ี 161,303 168,130 329,433 6,730 48.94 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ มกราคม 2562 

 
  2.2 การปกครอง 
  จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีการปกครองตามลักษณะการปกครองส่ วน
ภูมิภาค 
และลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาคและลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จำแนกรายจังหวัด (แห่ง) 

จังหวัด อบจ. 
อ าเภอ/กิ่ง

อ าเภอ 
ต าบล 

เทศบาลนคร / เทศบาลเมือง 
/ เทศบาลตาบล 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

หมู่บ้าน 

นครสวรรค ์ 1 15 130 21 121 1,434 
กาแพงเพชร 1 11 78 25 64 957 

พิจิตร 1 12 89 28 73 889 
อุทัยธาน ี 1 8 70 15 49 642 

กลุ่มจังหวัด 4 46 367 89 307 3,922 
ที่มา: กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ มกราคม 2562 
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  2.3 การนับถือศาสนา 
  ประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีข้อมูล
จำนวนศาสนสถาน (วัด/คริสตจักร/มัสยิด) จำนวนพระภิกษุ - สามเณร ดังนี้ 

ตารางท่ี 44 แสดงจำนวนศาสนสถาน (วัด/คริสตจักร/มัสยิด) 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด วัด (แห่ง) โบสถ์คริสต์ (แห่ง) มัสยิด (แห่ง) 

นครสวรรค ์ 811 26 5 
ก าแพงเพชร 619 31 1 

พิจิตร 469 14 1 
อุทัยธาน ี 316 26 2 

กลุ่มจังหวัด  2,215 97 9 
ที่มา: ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

       ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ มกราคม 2562 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีวัด จ านวน 2,215 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จ านวน 97 แห่ง  
ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีจ านวนวัดมากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดฯ คิดเป็นร้อยละ 36.61 ของ
จ านวนวัดทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด โดยมีวัดจ านวน 811 แห่ง และจังหวัดก าแพงเพชรมีวัดมากเป็นอันดับ 2 ของ
กลุ่มจังหวัดฯ มีจ านวน 619 แห่ง 

ตารางท่ี 45 แสดงจ านวนพระภิกษุ-สามเณร ประจ าปี 2561 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พระภิกษุ (รูป) สามเณร (รูป) 

นครสวรรค์ 6,900 995 
กาแพงเพชร 3,658 238 
พิจิตร 3,766 214 
อุทัยธาน ี 1,576 68 
กลุ่มจังหวัดฯ 15,900 1,515 

ทีม่า: ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 

  2.4 การสาธารณสุข 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีข้อมูลด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

ตารางท่ี 46 แสดงจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ รายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561 
จังหวัด แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ รวม 

นครสวรรค ์ 415 84 132 1,292 1,923 
ก าแพงเพชร 202 60 87 937 1,286 

พิจิตร 216 67 83 833 1,199 
อุทัยธาน ี 130 46 59 641 876 

กลุ่มจังหวัด 963 257 361 3,703 5,284 
ที่มา: ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขในกลุ่มจังหวัดฯ ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางท่ี 47 แสดงข้อมูลสาธารณสุขรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561 
ข้อมูลสาธารณสุข นครสวรรค ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1 1 1 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / ก่ิงอำเภอ 15 11 12 8 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน - - - - 
โรงพยาบาลศูนย์ 1 - - - 
โรงพยาบาลทั่วไป - 1 1 1 
โรงพยาบาลชุมชน 12 11 11 8 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 5 - 4 1 
ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. - - - 4 
ศูนย์วิชาการ 2 - - - 
โรงพยาบาลนอก สป.สธ. 2 - - - 
โรงพยาบาลนอก สธ. 2 - - - 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 2 - 1 
ศูนย์สุขภาพชุมชนนอก สธ. 8 5 2 - 
โรงพยาบาลเอกชน 7 - 4 - 
คลินิกเอกชน 212 - 191 108 
โรงพยาบาล / ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา - - 1 - 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 189 120 109 88 

รวม 464 151 336 220 
ที่มา: ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน 
2561 

  2.5 การศึกษา 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีจ านวนสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และจ านวน
ห้องเรียนรายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 48 แสดงจ านวนสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และห้องเรียน จ าแนกเป็นรายจังหวัด 

ที ่ จังหวัด 
สถานศึกษา 

(แห่ง) 
ครูอาจารย์ 

(คน) 
นักเรียนนกัศึกษา 

(คน) 
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

1 นครสวรรค์ 660 9,665 183,012 6,864 
2 กำแพงเพชร 481 6,051 82,691 5,175 
3 พิจิตร 387 4,946 84,045 3,892 
4 อุทัยธาน ี 237 2,879 55,472 5,632 
 กลุ่มจังหวัด 1,784 23,541 405,220 21,563 

ที่มา: ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา ข้อมูล ณ มกราคม 2559 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจำนวน 21 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 10 แห่ง รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 49 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (จำแนกรายจังหวัด) ปีการศึกษา 2561 

จังหวัด 
วิทยาลัย 
เทคนิค 

วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา 

วิทยาลัย 
เกษตรและ 
เทคโนโลย ี

วิทยาลัย 
สารพัดช่าง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 

วิทยาลัย 
เทคโนโลยี

และ 
การจัดการ 

รวม 
(แห่ง) 

นครสวรรค ์ 2 1 1 - 2 1 7 
กำแพงเพชร 1 1 1 1 1 - 5 

พิจิตร 1 1 1 1 1 1 6 
อุทัยธาน ี 1 - 1 1 - - 3 

กลุ่มจังหวัด 5 3 4 3 4 2 21 
ที่มา: ส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง ประกอบด้วย 
   - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง 
   - สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 แห่ง 
   - วิทยาเขตสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 4 แห่ง 

ตารางท่ี 50 แสดงสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จำแนกรายจังหวัด) 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
วิทยาเขตสถาบันอดุมศึกษา 

ของรัฐและเอกชน 
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลยัมหิดล(วิทยาเขตนครสวรรค์) 

  มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 
(วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) 

ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
กาแพงเพชร 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 
(วิทยาลัยเขตกาแพงเพชร) 

พิจิตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร - - 
อุทัยธาน ี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี - มหาวิทยาลัยรามคาแหง (สาขาวิทย

บริการเฉลิม 
พระเกียรติ) 

ที่มา: ส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
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  2.6 ก าลังแรงงาน 
  สถานภาพแรงงานและอัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ตามตาราง
ด้านล่างนี้ 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2561   

จังหวัดและ 
เพศ 

ประชากร 
อายุ 15 ปี 

ขึ้นไป 
รวม 

กำลังแรงงานรวม 
กำลังแรงงาน 
ทีร่อฤดูกาล กำลังแรงงานปัจจุบัน 

รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
นครสวรรค ์ 810,671 545,322 543,018 539,833 3,185 2,304 

ชาย 368,255 293,831 292,049 290,551 1,498 1,782 
หญิง 424,416 251,491 250,969 249,282 1,687 522 

กำแพงเพชร 626,355 425,925 416,826 411,368 5,458 9,099 
ชาย 302,719 235,415 229,847 226,731 3,116 5,568 
หญิง 323,636 190,509 186,979 184,637 2,342 3,531 

พิจิตร 442,410 277,346 277,071 273,536 3,535 275 
ชาย 209,625 151,621 151,515 149,856 1,659 106 
หญิง 232,784 125,725 125,556 123,681 1,875 169 

อุทัยธานี 235,387 158,798 157,236 156,796 440 1,562 
ชาย 111,184 85,776 85,186 85,030 156 590 
หญิง 124,204 73,021 72,050 71,766 284 971 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ พ.ศ. 2561 

  2.7 ความยากจน 
ตารางท่ี 51 แสดงจ านวนคนจน (วัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค) (พันคน) ปี 2560 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด   2558 2559 2560 
นครสวรรค์  27.2 82.8 80.9 
กำแพงเพชร   33.7 15.8 39.5 
พิจิตร   17.1 9.6 15.8 
อุทัยธานี  11.3 17.8 22.0 

รวม 89 126 158 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

  2.8 ผู้สูงอายุ 
ตารางท่ี 52 แสดงจ านวนผู้สูงอายุ จ าแยกตามเพศ และจังหวัด ปี 2561 

จังหวัดใน 
กลุ่ม

จังหวัด 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

กลุ่มจังหวัด   637,042 228,363 408,679 122,789 52,537 70,252 382,335 189,583 192,752 
นครสวรรค์  214,011 94,475 119,536 44,257 18,548 25,709 169,754 93,827 75,927 

พิจิตร  107,414 47,054 60,360 29,184 12,402 16,782 78,230 34,652 43,578 
กาแพง
เพชร  

128,235 58,282 69,953 36,488 16,204 20,284 91,747 37,935 44,683 
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จังหวัดใน 
กลุ่ม

จังหวัด 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

อุทัยธานี   64,593 28,552 36,041 12,860 5,383 7,477 51,733 23,169 28,564 
ที่มา: กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กุมภาพันธ์ 2562 

 
 3. ข้อมูลเศรษฐกิจ 
  3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GROSS REGIONAL PRODUCT) 
  ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เมื่อพิจารณาจากจำนวน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (Gross Regional Product: GRP) ณ ราคาประจาปีของกลุ่มจังหวัดในปี 2560  
มีมูลค่า 291,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 278,553 ล้านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 12,500 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4.49 
  เมื่อพิจารณาแยกตามรายภาค/สาขาเศรษฐกิจ ในปี 2560 เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ในภาคการเกษตรมีมูลค่า 81,304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.93 และนอกภาคเกษตรมี
มูลค่า209,750 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.07 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 53 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ณ ราคาประจ าปี) 
จำแนกรายสาขา 2557 2558r 2559r 2560p 

ภาคเกษตร   103,788 89,613 73,637 81,304 
1. สาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมง 103,788 89,613 73,637 81,304 
ภาคนอกเกษตร  192,919 188,694 204,916 209,750 
2. สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน  30,855 21,579 18,745 20,642 
3. สาขาการผลิต  48,056 49,482 64,660 60,481 
4. สาขาค่าไฟฟ้าแก๊สไอน้าและเครื่องปรับอากาศ  3,784 3,572 3,623 3,601 
5. สาขาอุปทานน้ า; การจัดการขยะมูลฝอยและการ
ฟื้นฟู   

986 1,246 1,477 1,671 

6. สาขาการก่อสร้าง  7,676 8,156 7,715 7,033 
7. สาขาการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
และ 
รถจักรยานยนต์ 

33,595 34,480 35,431 40,013 

8. สาขาการขนส่งและการเก็บรักษา  3,644 4,059 4,038 4,144 
9. สาขาที่พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร    857 1,236 1,298 1,441 
10. สาขาข้อมูลและการสื่อสาร   1,596 1,731 1,218 1,294 
11. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  13,922 14,939 16,378 16,797 
12. สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์   8,503 8,085 8,818 9,753 
13. สาขากิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านเทคนิค     

143 188 213 228 

14. สาขากจิกรรมการบริหารและการสนับสนุน     479 598 606 707 
15. สาขาการบริหารและการป้องกันประเทศ  
การประกันสังคมภาคบังคับ 

9,289 9,872 10,167 10,500 

16. สาขาการศึกษา  20,736 20,272 20,825 21,059 
17. สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม  6,695 7,012 7,390 7,940 
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จำแนกรายสาขา 2557 2558r 2559r 2560p 
18. สาขาศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 453 457 567 676 
19. สาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ    1,651 1,729 1,747 1,770 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  296,707 278,307 278,553 291,053 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท)  113,952 107,240 107,679 112,873 
จำนวนประชากร (1,000 คน)  2,604 2,595 2,587 2,579 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ  r หมายถึง ตัวเลขแก้ไข (Revised) 
  p หมายถึง ตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) 
 
  3.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (Gross Regional Product: GRP) 
  ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดในภาคเหนือ ณ ราคาประจาปีมีมูลค่าทั้งสิ้น
1,182,871 ล้านบาท (ณ ราคาประจำปี) เมื่อพิจารณาจากจ านวน ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (Gross 
Regional Product: GRP) ณ ราคาประจาปี ในแต่ละกลุ่มจังหวัดของจังหวัดในภาคเหนือปี 2560 กลุม่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มากที่สุด มีมูลค่า 390,777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.03 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มีมูลค่า 300,902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
25.43 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มีมูลค่า 291,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.60 และ
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มีมูลค่า 200,139 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.91 โดยมี
รายละเอียดในตารางดังนี้ 

ตารางที่ 54 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจ าแนกรายสาขาในแต่ละกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ (ณ ราคาประจาปี 
2562) หน่วย : ล้านบาท 

จำแนกรายสาขา 
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

ภาคเหนือ 
ตอนล่าง 1 

ภาคเหนือ 
ตอนล่าง 2 

ภาคเกษตร   68,106 57,017 86,731 81,304 
1. สาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมง 68,106 57,017 86,731 81,304 
ภาคนอกเกษตร  322,671 143,122 214,171 209,750 
2. สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน  13,484 1,871 3,508 20,642 
3. สาขาการผลิต  64,279 12,617 37,048 60,481 
4. สาขาค่าไฟฟ้าแก๊สไอน้าและเครื่องปรับอากาศ  8,967 2,514 4,913 3,601 
5. สาขาอุปทานน้ า; การจัดการขยะมูลฝอยและการฟื้นฟู   2,275 695 905 1,671 
6. สาขาการก่อสร้าง  20,013 9,990 13,023 7,033 
7. สาขาการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ 

51,475 28,524 41,659 40,013 

8. สาขาการขนส่งและการเก็บรักษา  15,469 5,681 4,576 4,144 
9. สาขาที่พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร    20,363 3,992 2,082 1,441 
10. สาขาข้อมูลและการสื่อสาร   3,951 1,472 1,755 1,294 
11. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  26,912 16,863 21,122 16,797 
12. สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์   14,391 8,414 13,149 9,753 
13. สาขากิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคนิค     

593 170 393 228 

14. สาขากิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน     5,063 734 1,038 707 
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จำแนกรายสาขา 
ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

ภาคเหนือ 
ตอนล่าง 1 

ภาคเหนือ 
ตอนล่าง 2 

15. สาขาการบริหารและการป้องกันประเทศ  
การประกันสังคมภาคบังคับ 

19,392 12,818 22,892 10,500 

16. สาขาการศึกษา  31,428 25,071 32,383 21,059 
17. สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม  17,377 8,515 10,358 7,940 
18. สาขาศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 1,207 594 909 676 
19. สาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ    6,032 2,589 2,461 1,770 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  390,777 200,139 300,902 291,053 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท)  128,363 82,800 89,554 112,873 
จำนวนประชากร (1,000 คน)  3,044 2,417 3,360 2,579 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 55 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด (ณ ราคาประจ าปี 2562) 
จำแนกรายสาขา 

ภาคเหนือ 
ตอนบน 1 

ภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

ภาคเหนอื 
ตอนล่าง 1 

ภาคเหนือ 
ตอนล่าง 2 

ภาคเกษตร   29,847  23,369 18,051 10,036 
1. สาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมง 29,847  23,369 18,051 10,036 
ภาคนอกเกษตร  77,330  86,880 26,984 18,555 
2. สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน  2,471   17,803 280 88 
3. สาขาการผลิต  20,007  31,870 3,557 5,048 
4. สาขาค่าไฟฟ้าแก๊สไอน้าและเครื่องปรับอากาศ  1,507   1,155 636 304 
5. สาขาอุปทานน้ า; การจัดการขยะมูลฝอยและการฟื้นฟู   244   704 665 57 
6. สาขาการก่อสร้าง  2,154  1,962 1,762 1,155 
7. สาขาการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ 

15,606  13,753 6,958 3,695 

8. สาขาการขนส่งและการเก็บรักษา  2,390    855 445 455 
9. สาขาที่พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร    827  309 199 105 
10. สาขาข้อมูลและการสื่อสาร   683   252 257 103 
11. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  7,506  4,205 3,188 1,898 
12. สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์   3,938  3,279 1,572 963 
13. สาขากิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค     94 5 121 8 
14. สาขากิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน     464 138 62 43 
15. สาขาการบรหิารและการป้องกันประเทศ  
การประกันสังคมภาคบังคับ 

5,821  2,007 1,551 1,121 

16. สาขาการศึกษา  8,535  6,744 3,387 2,392 
17. สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม  4,079  1,257 1,784 819 
18. สาขาศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 282   164 154 75 
19. สาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ    722  417 405 226 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP)  107,178  110,248 45,035 28,592 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัต่อหัว (บาท)  109,977  142,660 83,504 97,948 
จำนวนประชากร (1,000 คน)  975 773 539 292 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 
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  3.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
ตารางท่ี 56 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด (ณ ราคาประจ าปี 2562) 

จังหวัด 
มูลค่าผลิตภัณฑข์องกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนมลูค่าผลิตภัณฑ ์
ของกลุม่จังหวัด  (%) GPP (ล้านบาท) 

เฉลี่ย/หัว 
(บาท/คน/ปี) 

จำนวน 
ประชากร (คน) 

นครสวรรค์  107,178 109,977 975,000 36.82 
กำแพงเพชร   110,248 142,660 773,000 37.88 
พิจิตร  45,035 83,504 539,000 15.47 
อุทัยธานี  28,592 97,948 292,000 9.83 
กลุ่มจังหวัด  291,053 112,854 2,579,000  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 

  จังหวัดนครสวรรค์ 
  ปี 2560 จังหวัดนครสวรรค์มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 107,178 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP 
ของกลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 36.82 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมงมาก
ที่สุดโดยมีมูลค่า 29,874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขา
การผลิตโดยมีมูลค่า 20,007 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.66 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 
สาขาการค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีมูลค่า 15,606 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.56ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 109,977 บาท /คน / ปี 
  จังหวัดก าแพงเพชร 
  ปี 2560 จังหวัดกำแพงเพชรมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 110,248 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP 
ของกลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 37.88 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิต มากที่สุด โดยมีมูลค่า 31,870  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการเกษตรป่าไม้ และการ
ประมงมีมูลค่า 23,369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 สาขา
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน โดยมีมูลค่า 17,803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.77 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดประชากรมีรายได้เฉลี่ย 142,660 บาท /คน / ปี 
  จังหวัดพิจิตร 
  ปี 2560 จังหวัดพิจิตรมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 45,035 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP ของกลุ่ม
จังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 15.47 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมงมากที่สุดโดยมี
มูลค่า 18,051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.08 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการค้าส่ง
และค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีมูลค่า 6,958 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.45 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 สาขาการศึกษา โดยมีมูลค่า 3,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
7.52 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 83,504 บาท /คน/ ปี 
  จังหวัดอุทัยธานี 
  ปี 2560 จังหวัดอุทัยธานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 28,592 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP ของ
กลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 9.82 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมงมากที่สุด 
โดยมีมูลค่า10,036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการ
ผลิต โดยมีมูลค่า5,048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 สาขา
การค้าส่งและค้าปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีมูลค่า 3,695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 97,948 บาท/คน/ ปี 
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 4. ข้อมูลเชิงสถิติท่ีสาคัญเชิงพ้ืนที่ 
  4.1 การเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน) 
   4.1.1 ข้าวนาปี / ข้าวนาปรัง 
   ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว , มันส าปะหลัง, อ้อยโรงงานมี
ข้อมูล การเพาะปลูกจากส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 57 แสดงข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558-2561) 

ชนิดพืช 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

ข้าวนาป ี 5,765,917 5,665,997 5,675,535 26,531 25,198 33,492 674 659 698 
ข้าวนา
ปรัง 

691,406 1,890,711 1,938,535 3,262 7,363 11,319 665 704 728 

มันปะ
หลัง 

1,576,037 1,040,728 1,625,680 11,623 5,400 14,473 3.69 3.32 3.28 

อ้อยโรงงาน 1,779,431 1,354,574 2,069,316 13,905 14,359 22,671 9.90 10.17 10.60 
ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 

ตารางท่ี 58 แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 

จังหวัด/ปี 
พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/ 
2558 

2559/ 
2559 

2560/ 
2560 

2561/ 
2561 

2558/ 
2558 

2559/ 
2559 

2560/ 
2560 

2561/ 
2561 

2558/ 
2558 

2559/ 
2559 

2560/ 
2560 

2561/ 
2561 

นครสวรรค์      2,274,369     2,546,044 2,418,835 2,490,166 10,692 8,889 14,412.63 13,901.89 631 600 701 704 
ก าแพงเพชร    1,216,898     1,080,678 1,044,950 946,162 5,021 4,379 6,279.63 4,359.23 656 693 707 711 

พิจิตร     1,866,633    1,573,885 1,679,966 1,746,814 8,881 7,413 9,567.41 9,298.91 724 648 670 679 
อุทัยธานี  408,017    465,391 531,784 533,801 1,937 1,957 3,231.92 2,564.80 687 695 715 728 

กลุ่มจังหวัด     5,765,917   5,665,997 5,675,535 5,716,943 26,531 25,198 33,491.58 30,124.85 674 659 698 705 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 

ตารางท่ี 59 แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง (ปีการเพาะปลูก 2559 – 2561) 

ชนิดพืช 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

นครสวรรค์      176,631 660,191 820,075 748 2,610 4,904 633 737 747 
ก าแพงเพชร    139,168 398,057 403,351 862 1,678 2,367 694 723 734 

พิจิตร     308,796 658,124 624,387 1,342 2,366 3,521 669 658 705 
อุทัยธานี  66,811 174,340 90,723 310 709 527 671 700 726 

กลุ่มจังหวัด     691,406 1,890,711 1,938,535 3,262 7,363 11,319 665 704 728 
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 

   4.1.2 มันสำปะหลัง 
ตารางท่ี 60 แสดงข้อมูลการเพาะปลูกมันสาปะหลังของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 

จังหวัด/ปี 
พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

นครสวรรค์      468,580 358,672 566,449 606,460 3,722 1,816 4,719 4,666.95 3.53 3.4 3.4 3.53 
ก าแพงเพชร    728,788 447,909 800,557 1,122,955 5,176 2,291 7,512 9,660.89 3.86 3.5 3.83 3.63 

พิจิตร     24,487 27,898 17,367 19,110 160 119 97 157.50 3.43 2.74 2.27 3.42 
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อุทัยธานี  354,182 206,249 241,308 327,128 2,565 1,176 2,146 3,813.65 3.55 3.65 3.63 3.48 
กลุ่มจังหวัด     1,576,037 1,040,728 1,625,680 2,075,653 11,623 5,400 14,473 18,299.01 3.69 3.32 3.28 3.515 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 

   4.1.3 อ้อยโรงงาน 
ตารางท่ี 61 แสดงข้อมูลการเพาะปลูกอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 

จังหวัด/ปี 
พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/ 
2558 

2559/ 
2559 

2560/ 
2560 

2561/ 
2561 

2558/ 
2558 

2559/ 
2559 

2560/ 
2560 

2561/ 
2561 

2558/ 
2558 

2559/ 
2559 

2560/ 
2560 

2561/ 
2561 

นครสวรรค์      660,980  533,791 809,196 888,596 4,747 5,033 8,533 8,816.64 8.54 9.34 11.1 12.1 
ก าแพงเพชร    620,903   446,134 749,929 792,024 5,542 5,791 9,475 8,147.55 10.03 12.73 13.3 12.7 

พิจิตร     92,047     86,273 111,435 90,678 910 735 836 690.42 11.5 8.69 7.9 9.4 
อุทัยธานี  405,501   288,376 398,755 454,908 2,706 2,800 3,826 3,665.64 9.4 9.91 10.1 10.2 

กลุ่มจังหวัด     1,779,431  1,354,574 2,069,316 2,226,206 13,905 14,359 22,671 21,320.27 9.9 10.17 10.6 11.1 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 

ตารางที่ 62 ข้อมูลโรงไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 
จังหวัด 

ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณขาย
ตามสญัญา 

(MW) 
ตาก 

1 พลังน้ าภูมิพล อ.สามเงา Hydro Power Hydro 779.200 779.200 
2 โครงการห้วยแม่สอด (พพ.) อ.แม่สอด  Hydro Power Hydro 0.6600 0.610 
3 โครงการห้วยยะโม ่(พพ.) อ.อุ้มผาง  Hydro Power Hydro 1.7460 1.646 
4 บจก. พีดีไอ แม่ระมาด อ.แม่ระมาด  Photovotaic Solar 5.2500 5.250 
5 บจก. โรงไฟฟ้าแม่สอด อ.พบพระ  ขยะ Waste 0.9000 0.900 
6 บจก. จีเนยีส เอ็นเนอร์จี้ อ.แม่สอด   Waste 0.4000 0.350 
7 บจก. เชียงใหม่ รีนวิเอเบิล เอ็นเนอย ีอ.สามเงา  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 
8 บจก. แม่สอดพลังงานสะอาด อ.แม่สอด  Steam turbine Biomass 16.0000 8.000 
9 บจก. อิเควเตอร์ โซลาร์ ทู อ.ทา่สองยาง  Photovotaic Solar 5.9500 5.950 
10 บจก. อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล อ.สามเงา  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 
11 บมจ. ไทยวา อ.แม่สอด จ.ตาก Gas engine Biogas 0.9520 0.950 

พิษณุโลก 
1 บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ ากัด อ.พรหมพิราม  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์ Solar 133.9200 90.000 
2 โครงการน้ าขะมึน (พพ.) อ.นครไทย  Hydro Power Hydro 1.0300 0.930 
3 บจก. ชุมชนพลังงานสะอาด อ.พรหมพริาม  Steam turbine Biomass 4.9000 4.500 
4 บจก. น้ าตาลพิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม  Steam turbine Biomass 18.5000 8.000 

เพชรบูรณ ์
1 บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ ากัด อ.เขาค้อ  โรงไฟฟ้าพลังลม Wind 60.0000 60.000 
2 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด อ.ศรีเทพ  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Biomass 29.5000 8.000 
3 บจก. กันกุล ชูบ ุพาวเวอร์เจน อ.ชนแดน  Photovotaic Solar 3.0000 3.000 
4 บจก. กันกุล ชูบ ุพาวเวอร์เจน อ.ชนแดน  Photovotaic Solar 5.0200 4.400 
5 บจก. กันกุล ชูบ ุพาวเวอร์เจน อ.วิเชียรบุรี  Photovotaic Solar 8.0200 8.000 
6 บจก. กันกุล ชูบ ุพาวเวอร์เจน อ.บึงสามพัน  Photovotaic Solar 3.0200 3.000 
7 บจก. จ-ีพาวเวอร ์ซอร์ซ อ.บึงสามพัน  Photovotaic Solar 6.8400 6.500 
8 บจก. ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า อ.ศรีเทพ  พลังความร้อน Biomass 28.0000 8.000 
9 บจก. ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า อ.ศรีเทพ  Steam turbine Biomass 27.0000 8.000 

10 
บจก. บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จ ากัด อ.

ชนแดน  
Photovotaic Solar 2.2500 2.250 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณขาย
ตามสญัญา 

(MW) 

11 
บจก. พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร์ จ ากดั อ.

วิเชียรบุรี  
Photovotaic Solar 1.7500 1.750 

12 บจก. เพชรบูรณ์อินโนเวชั่น อ.เมืองเพชรบูรณ์  Photovotaic Solar 0.0200 0.020 

13 
บจก. เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศ

ไทย) อ.เมืองเพชรบูรณ์  
Photovotaic Solar 8.0000 8.000 

ส ุโขทัย 
1 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด อ.กงไกรลาศ  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Others 1.9500 1.723 
2 บจก. ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ อ.กงไกรลาศ  Gas engine Others 0.9750 0.900 
3 บจก. ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ อ.กงไกรลาศ  Gas engine Others 3.9000 3.600 
4 บจก. โกลเด้น ไลท์ โซล่า อ.ศรีสัชนาลัย  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 
5 บจก. ทิพย์สุโขทยั ไบโอเอนเนอยี่ อ.ศรีสัชนาลัย  Steam turbine Biomass 35.0000 8.000 

อุตรดิตถ ์
1 พลังน้ าสิริกิตต์ อ.ท่าปลา Hydro Power Hydro 500.000 500.000 

2 
บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จ ากัด อ.เมือง

อุตรดิตถ์  
ชีวมวล Biomass 50.0000 38.000 

3 บจก. คนปั่นไฟ อ.ทองแสนขัน  Gasification Biomass 0.3000 0.260 
4 บจก. น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์  Steam turbine Biomass 23.0000 3.000 
5 บจก. พิชยัธัญชาติ อ.พิชัย  Steam turbine Biomass 4.9000 4.500 

ก าแพงเพชร 
1 บจก. ก าแพงเพชร ไบโอเพาเวอร์ อ.คลองขลุง  ชีวมวล Biomass 9.9000 9.500 

2 
บจก. ก าแพงเพชรกรีนเอ็นเนอร์ยี ่อ.เมอืง

ก าแพงเพชร  
Steam turbine Biomass 9.9000 8.000 

3 บจก. ก าแพงเพชรผลิตไฟฟ้า อ.เมืองก าแพงเพชร  Steam turbine Biomass 3.0000 2.800 
4 บจก. โซล่าเทค เอ็นเนอยี อ.พรานกระต่าย  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 

5 
บจก. ทิพย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ อ.กิ่ง

อ าเภอบึงสามัคคี  
Steam turbine Biomass 36.0000 8.000 

6 
บจก. ทิพย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ (โครงการ 

2) อ.กิ่งอ าเภอบึงสามัคคี  
Steam turbine Biomass 61.0000 8.000 

7 บจก. ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์ อ.คลองขลุง  Steam turbine Biomass 6.0000 5.400 
8 บจก. ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง อ.คลองขลุง  Steam turbine Biomass 6.0000 5.200 
9 บจก. นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ อ.เมืองก าแพงเพชร  Steam turbine Biomass 9.5000 8.000 
10 บจก. นอรธ์เวสต์ โซล่าร์ อ.พรานกระต่าย  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 

11 
บจก. น้ าตาลทรายก าแพงเพชร อ.เมือง

ก าแพงเพชร  
Steam turbine Biomass 21.0000 5.200 

12 บจก. น้ าตาลนครเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร  Steam turbine Biomass 22.0000 5.000 
13 บจก. ไนน์ เอ โซล่า อ.พรานกระต่าย  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 
14 บจก. บึงสามพัน โซล่า อ.พรานกระต่าย  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 
15 บจก. เพชรเจริญ สตาร์ช อ.คลองขลุง  Gas engine Biogas 2.0000 1.000 

16 
บจก. ไพร์ม กรีน โซลาร์ จ ากัด อ.เมือง

ก าแพงเพชร  
Photovotaic Solar 5.0000 5.000 

17 บจก. เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี ่อ.พรานกระต่าย  Gas engine Biogas 0.9520 0.932 
18 บจก. สหกรีน ฟอเรสท์ อ.พรานกระตา่ย  Steam turbine Biomass 9.5000 8.000 
19 บจก. หวังดี เอ็นเนอร์ยี (สาขา 1) อ.คลองขลุง   Biogas 0.9700 0.870 

20 
บจก. อินทรจันทร ์คลีน เอ็นเนอร์ยี่ อ.เมือง

ก าแพงเพชร  
Gasification Waste 0.2400 0.200 

นครสวรรค ์
1 บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จ ากัด อ.ตาคลี  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Biomass 60.0000 60.000 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณขาย
ตามสญัญา 

(MW) 

2 
บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จ ากัด (โครงการ 1) 

อ.เมืองนครสวรรค์  
ชีวมวล Biomass 25.0000 25.000 

3 
บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จ ากัด (โครงการ 2) 

อ.เมืองนครสวรรค์  
ชีวมวล Biomass 25.0000 13.000 

4 บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ ากัด อ.ท่าตะโก  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์ Solar 126.1260 90.000 
5 บจก. แมว่งศ์ เอ็นเนอร์ยี่ อ.แม่วงก ์ ชีวมวล Biomass 9.9000 8.000 
6 บจก. กฤชณรงค์ธัญกิจ อ.ลาดยาว  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 
7 บจก. เคเอสพี โซล่าร์เพาเวอร์ อ.ตาคลี  Photovotaic Solar 1.1000 1.100 
8 บจก. จ-ีพาวเวอร ์ซอร์ซ อ.บรรพตพิสัย  Photovotaic Solar 6.8400 6.500 
9 บจก. จ-ีพาวเวอร ์ซอร์ซ อ.บรรพตพิสัย  Photovotaic Solar 6.8400 6.500 
10 บจก. ซอยลก์รีตเทคโนโลยี อ.เมืองนครสวรรค์  Photovotaic Solar 8.0000 8.000 
11 บจก. ดิเอ็มฟาซีส อ.ตากฟ้า  Gas engine Biogas 0.8500 0.850 
12 บจก. บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ อ.บรรพตพิสัย  Photovotaic Solar 0.5630 0.530 
13 บจก. หนองบัว กรีน พาวเวอร์ อ.หนองบัว  Steam turbine Biomass 1.8000 0.850 

14 
บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชกูาร์ คอร์

ปอเรชั่น อ.เมืองนครสวรรค์  
Steam turbine Biomass 32.5000 2.500 

15 
บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชกูาร์ คอร์

ปอเรชั่น อ.ตาคลี  
Steam turbine Biomass 8.0000 3.000 

16 
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์

ปอเรชั่น อ.ตาคลี  
Steam turbine Biomass 50.0000 8.000 

พิจิตร 
1 บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จ ากัด อ.บางมูลนาก  พลังความร้อน Biomass 22.5000 20.000 
2 บจก. กันกุล ชูบ ุพาวเวอร์เจน อ.สามง่าม  Photovotaic Solar 5.0400 4.500 

3 
บจก. เกาะแก้วกรีนเอ็นเนอรย์ี่ อ.กิ่งอ าเภอสาก

เหล็ก  
Gas engine Waste 0.2400 0.200 

4 บจก. ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี6 อ.วชริบารมี  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Waste 9.8000 9.000 
5 บจก. พจิิตรไบโอเพาเวอร์ อ.โพทะเล  Steam turbine Biomass 9.8000 8.000 
6 บจก. มีเดียมาร์ค อ.ตะพานหิน  Photovotaic Solar 5.9000 5.900 

7 
บจก. เวิลด์ เอก็ซ์เชนจ์ เอเชีย อ.กิ่งอ าเภอสาก

เหล็ก  
Photovotaic Solar 5.9500 5.950 

8 บจก. เวิลด์ เอก็ซ์เชนจ์ เอเชีย อ.ตะพานหิน  Photovotaic Solar 5.9500 5.950 
9 บจก. เวิลด์ เอก็ซ์เชนจ์ เอเชีย อ.ตะพานหิน  Photovotaic Solar 5.9500 5.950 
10 บจก. ศแบงยั่งยืน พิจิตร อ.วชิรบารมี  ขยะ Waste 2.0000 1.880 

11 
บจก. เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป อ.กิ่งอ าเภอสาก

เหล็ก  
Photovotaic Solar 6.0000 6.000 

12 บจก. เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อ.วชิรบารมี  ขยะ Waste 4.0000 3.000 

13 
บจก. เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศ

ไทย) อ.ทับคล้อ  
Photovotaic Solar 8.0000 8.000 

14 
บจก. เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศ

ไทย) อ.ตะพานหิน  
Photovotaic Solar 8.0000 8.000 

อุทัยธาน ี

1 
บริษัท อุทัยธาน ีไบโอ เอเนอยี่ จ ากัด (โครงการ 

1) อ.สว่างอารมณ์  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Biomass 20.0000 16.000 

2 บจก. โชคชยัสตาร์ช อ.บา้นไร่  Steam turbine Biogas 6.0000 4.000 
3 บจก. บา้นไร่ผลิตไฟฟ้า อ.บ้านไร่  Steam turbine Biomass 9.9000 8.000 
4 บจก. บา้นไร่ผลิตไฟฟ้า (โครงการ 2) อ.บ้านไร่  Steam turbine Biomass 27.0000 8.000 
5 บจก. วิทัย ไบโอเพาเวอร์ อ.สวา่งอารมณ์  Steam turbine Biomass 9.5000 8.000 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทโรงไฟฟ้า 
ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังการผลิต
ติดตัง้ (MW) 

ปริมาณขาย
ตามสญัญา 

(MW) 

6 
บจก. อุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร่ (โครงการ 1) 

อ.บ้านไร่  
Steam turbine Biomass 41.0000 7.000 

 
 7.6 มาตรการทางกฎหมายและข้อก าหนดในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย  

ในปี 2562 ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.7 ล้านตัน (เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3) โดยขยะมูล
ฝอยจะถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 12.6 ล้านตัน (ร้อยละ 
44) (ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์) และก าจัดอย่างถูกต้อง10.3 ล้านตัน (ร้อยละ 36) โดย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกจัดการดังที่กล่าวมาข้างต้นมีสัดส่วนที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 11 สาเหตุ
ที่ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรแฝง
จากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อออนไลน์สินค้าและบริการ
สั่งอาหาร ท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณ ปีละ 2 ล้านตัน โดยมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน เป็น
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) โดยไม่มีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเลได้รับความสนใจและทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญในการ
เร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีการผลักดันนโยบายและมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ การรณรงค์สร้าง
จิตส านึก 3R และการลดปริมาณขยะพลาสติกภายใต้โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ออก
มาตรการดีเดย์งดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 
2563 การจัดการขยะมูลฝอยผ่านแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเลของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเสียอันตรายจากชุมชน จากการคาดการณ์เกิดขึ้นประมาณ 648,208 
ตัน (เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2) ส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 421,335 
ตัน (ร้อยละ 65) และของเสียอันตรายประเภทอ่ืนๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมีกระป๋อง
สเปรย์ ประมาณ 226,873 ตัน(ร้อยละ 35) จากการวางระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยให้ อปท. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจุดรวบรวมในชุมชนและมีศูนย์รวบรวมในระดับจังหวัดท าให้ของเสียอันตรายได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้นประมาณ 104,526 ตัน (ร้อยละ 16) แต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก สาเหตุหลัก
มาจากยังไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะทั่วไปประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ และ 
อปท. ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะทั่วไปรวมถึงยังไม่มี
กฎหมายที่จะน ามาก ากับดูแลให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Pollution Control Department, 2020) ซึ่งเส้นทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสามารถ
แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ในปัจจุบันได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายหลายฉบับออกใช้บังคับ
แล้วก็ตาม เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. 2535 แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การบังคับใช้
ของกฎหมายยังไม่ได้เป็นผลในการลดปัญหาขยะมูลฝอย และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ได้อย่างเด็ดขาด คณะผู้จัดท าจึงได้มีการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเส้นทางการจัดการขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยส าหรับการผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนการใช้ประโยชน์จากขยะ จ าแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 2) การคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 3) การขนส่งขยะมูลฝอย 4) การ
ก าจัดขยะมูลฝอย 5) การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และ 6) การส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน ซึ่ง
สาระส าคัญของกฎหมายการบริหารจัดการขยะในประเทศไทยมีมาตราการและสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องสรุปได้
ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 63 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

1. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 (มาตรา 18)  

การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดก าหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีอ านาจในการรักษาความสะอาด ควบคุมพฤติกรรมการทิ้งมูล
ฝอย พร้อมกันนี้ควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ  

  
2. พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 (มาตรา 8, 26, 
31, 32, 33)   

ก าหนดข้อห้ามและควบคุมพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดในท่ี
สาธารณะและสถานสาธารณะทั้งในส่วนของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือที่ดินผู้ใด และเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิด ดิน เลน ทราย สิง
ปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ก าหนดการห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. พระราชบัญญตัิ ส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 
2535 (มาตรา 55, 69, 70, 71, 72)   

ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยท้ิง
อากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับ
การก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน ก าหนดให้มีมาตรฐานการส่งเสริมด้าน
กองทุนและความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  
4. พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 การก าหนดและควบคุมให้โรงงานจ าพวกท่ี 1* โรงงานจ าพวกท่ี 2** หรือโรงงาน

จ าพวกท่ี 3*** ต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ ดูแล ป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ป้องกันความเสียหาย และป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่มีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
  *โรงงานจ าพวกท่ี 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบ
กิจการโรงงานได้ ทันทีตามความประสงคของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
  **โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานตอง แจงใหผู้อนุญาตทราบกอน 
  ***โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงาน
จะตองได้รับใบอนุญาตกอนจึงจะด าเนินการได้ 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไม
ใชแล้ว พ.ศ. 2548 

ก าหนดและควบคุมให้โรงงานต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ 
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และ
น าทิ้งที่มีคุณลักษณะที่เป็นอัตรายภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน หากเกิน
กว่าระยะเวลาที่ก าหนดต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีผู้
ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน มีการจัดท าแผนการ
ป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน และส่งรายงานประจ าปีให้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2531) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2512 
เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน 

ก าหนดและควบคุมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่แยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งเป็นวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วยหรือส าลีผ้าหรือเศษด้ายที่เปื้อน
วัตถุไวไฟ ไว้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด รวมทั้งต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติและสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุไม่ ได้ ใช้แล้ว พร้อมกันนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้นออกไปเพื่อท าลายฤทธิ์ ก าจัด ทิ้ง หรือฝัง ด้วยวิธีการ และ ณ 
สถานที่ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด   

3) กฎกระทรวงฉบับท่ี 2(พ.ศ.2535) 
ออกตามความพระราชบัญญัตโิรงงาน 
พ.ศ. 2535 (ข้อ 13) 

ก าหนดและควบคุมให้โรงงานต้องรักษาความสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล
อยู่เสมอและจัดให้มีที่รองรับหรือที่ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม พร้อมกันนี้ต้องจัดให้มีการก าจัดสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยวิธีการที่
ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและร าคาญ 

5. พระราชบัญญตัิมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
(มาตรา 5, 6, 7, 16, 20, 21)   

ก าหนดให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรั ฐ หรือ
ห น่ ว ย ง า น อื่ น ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ พร้อมกันนี้ ผู้ใดท า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 4913 (พ.ศ. 2559) ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานเลขที่ 14001-2559 น าไปใช้ในลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการขององค์กร 

6. พระราชบัญญตัิพลังงานนิวเคลยีร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  

ก าหนดและควบคุมให้การด าเนินการเกี่ยวกับ พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทาง
สันติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์  ความ
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ปลอดภัย อย่างเพียงพอ ที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และ
รังสีต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกับ
รังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

ก าหนดและควบคุมให้นายจ้างก าหนดพื้นที่ควบคุมโดยจัดท ารั้ว คอกกั้นหรือเส้น
แสดงแนวเขตและจัดให้ป้ายข้อความ “ระวังอันตรายจากรังสี ห้ามเข้า” อย่าง
น้อยเป็นภาษาไทย ด้วยอักษรสีด าบนพื้นสีเหลืองแสงอไว้ให้เห็นโดยชัดเจนใน
บริเวณนั้น พร้อมกันนี้ให้นายจ้างจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้าง
ได้รับเป็นประจ าทุกเดือนตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด โดยนายจ้างต้องแจ้งปริมาณ
รังสีสะสมดังกล่าวให้ลูกจ้างทราบทุกครั้งและเก็บหลักฐานไว้ ณ สถานที่ท างาน
ของลูกจ้างพร้อมท่ีจะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาท าการ 

7. พระราชบัญญตัิการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 

ห้ามไม่ให้ผู้ใดเท ท้ิง หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้น้ ามันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด 
ๆ ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของ
ประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยอัน
อาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อ
การเดินเรือ 

 
ตารางที่ 64 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

การคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

1. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 (มาตรา 18, 19, 20) 

ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนิน
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันมีอ านาจในการออกข้อก าหนดข้องท้องถิ่นในการรักษา
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยและ
วิธีการจัดการมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พร้อมกันนี้ 

2. พระราชบัญญตัิ ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
(มาตรา 16, 17, 18) 

ก าหนดให้กรุงเทพมหานครฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ การคัดแยกมูลฝอย พร้อมกัน
นี้เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

1) พระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ การคัดแยกมูลฝอยพร้อมกันนี้เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

2) พระราชบัญญตัิสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ รักษาความสะอาดทางระบายน้ า รักษาความสะอาด
ถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการคัดแยกมูลฝอบ พร้อมกันนี้
เก็บรวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

3) พระราชบัญญตัิองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจัดงหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ พร้อมกันนี้คุ้มครอง ดูแล และบ ารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
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3. พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้โรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 ต้องคัด
แยกและจัดเก็บมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยพิษ 
พร้อมกันนี้ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

4. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ฯ พ.ศ. 2528 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2562 

ก าหนดให้กรุงเทพมหานครฯ มีอ านาจหน้าท่ีในการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหาร
ราชการเมือง พัทยา พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และก าจัดมูลฝอยหรือ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัด
น้ าเสีย 
  

 

ตารางที่ 65 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

การขนส่งขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

1. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 (มาตรา 18, 19, 20 ) 

ก าหนดให้การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นมีอ านาจในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยจะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมถึงก าหนดวิธีการ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

2. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นท่ี โดย
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบท
ก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

1) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่
หรือทางสาธารณะ โดยจัดให้มีถุงหรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ จัดให้ที่พักมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการเก็บ
รวบรวมและขนถ่าย และตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
สถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปจะต้องมีความ
แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย ท าความสะอาด มีสัญลักษณ์
หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิของเจ้าหน้าท่ีควบคุม
ก ากับในการ 
จัดการมลูฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

ก าหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยทั่วไป ก าหนดให้มี
เจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป อย่างน้อย 2 คน ในกรณี
ราชการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น และต้อง



99 
 

 
 

การขนส่งขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

 ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานทุก 5 ปี จากหน่วยงานจัด
ฝึกอบรม 
 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับการขน
มูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง 
พ.ศ. 2560 

ก าหนดใหผู้้ขนส่งมูลฝอยท่ัวไปและผู้ก าจัดต้องมีมาตรการในการก ากับการขนมูล
ฝอยท่ัวไปเพื่อป้องกันการลักลอบท้ิง 

3. พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 (มาตรา 13) 

ก าหนดข้อห้ามเพื่อการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะทั้ง
ในส่วนของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินและเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุก
สัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ก าหนดการห้าม
ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยกเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ รวมทั้ง
ก าหนดให้มีอ านาจน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหา
ประโยชน์ 

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดการมลูฝอย พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ โดยมีสีเฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท การเก็บและ
ขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะกันน้ าและปิดอย่างมิดชิด 
ป้องกันไม่ให้มูลฝอย น้ า หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น โดยระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยให้ปฏิบัตติาม
แนวทางในประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจว่าด้วยการท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
มอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยให้
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

5. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกัน
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน ก าหนดให้มีมาตรการ
ส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการ
ยอมรับท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

6. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2561 

ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ หาก
โครงการหรือกิจการใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องด าเนินการให้มีการศึกษา
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และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือ
ชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาต
ตามกฎหมาย 

7. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกับ
รังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

ให้นายจ้างเก็บรักษา เคลื่อนย้าย และต้นก าเนิดรังสี รวมทั้งการจัดการกาก
กัมมันตรังสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างตามเง่ือนไขและวิธีการที่อธิบดี
ก าหนด 

 

ตารางที่ 66 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

การก าจัดขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

1. พระราชบัญญตัิระเบียบราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้
ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นในจัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

1) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบ
ก่อสร้าง และการจัดการสถานท่ีฝงักลบ
มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 
2560 

ก าหนดให้พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นส าหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการสถานที่ฝังกลบมูล
ฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในกรณีที่จ้าง
บุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการบริหารจัดการสถานที่ ผู้ว่าจ้างควรก าหนด
เงื่อนไขในสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการเก็บตัวอย่าง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามสัญญา
จ้าง หรือกรณีมีเหตุร าคาญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่การออกแบบ
ก่อสร้าง และการจัดการสถานท่ีก าจัด
มูลฝอยโดยเตาเผาพ.ศ. 2560 

ก าหนดให้พิจารณาพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผาให้ความ
สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
ที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผาเข้าข่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ให้พิจารณาความเหมาะสมตามประมวลหลักการปฏิบัติ 
(Code of Practice) ของกระทรวงพลังงานด้วย และก าหนดให้ออกแบบ
ก่อสร้าง และจัดการสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้

3) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรือ่ง 
แนวทางการบริหารจัดการของเสยี
อันตรายจากชุมชน ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้ประเภทของเสียอันตรายชุมชนตามแนวทางนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง กลุ่มหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ทุกชนิด 
และกลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนเกิดความเข้าใจและจดจ าได้ง่ายในการร่วมกันจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน ตั้งแต่การจัดเตรียมภาชนะแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม และน าไปก าจัด
ตามขั้นตอนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่ได้ก าหนดไว้ 

4) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรือ่ง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ

ก าหนดให้พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ส าหรับใช้เป็นสถานีขนถ่ายให้
สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
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การก าจัดขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

เหมาะสมของพื้นที่การออกแบบ และ
ก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย พ.ศ. 
2560 

ควบคุมอาคารโรงงาน ในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้รับจ้าง
เพื่อด าเนินการบริหารจัดการ สถานที่ ผู้ว่าจ้างควรก าหนดเง่ือนไขในสัญญาจ้าง
เพื่อให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามสัญญาจ้าง หรือกรณีมีเหตุ
ร าคาญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรือ่ง
คุณลักษณะที่เหมาะสมเบื้องต้นส าา
หรับเชื้อเพลิงขยะจากมลูฝอยชุมชน 
พ.ศ. 2561 

ก าหนดคุณลักษณะเบื้องต้นของเช้ือเพลิงขยะ วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี และการขนส่งเชื้อเพลิงขยะ 

6) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรือ่ง
หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้าง
สถานท่ีคัดแยกและแปรสภาพขยะมูล
ฝอยชุมชนเพื่อผลติเป็นเช้ือเพลิงขยะ
เบื้องต้น พ.ศ. 2561 

ก าหนดให้มีการออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตเช้ือเพลิงขยะ ในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อ
ด าเนินการบริหารจัดการสถานที่  ผู้ว่าจ้างควรก าหนดเง่ือนไขในสัญญาจ้าง
เพื่อให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่าง 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามสัญญาจ้าง หรือกรณีมีเหตุ
ร าคาญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรือ่ง 
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
เตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561 

ก าหนดองค์ประกอบส าคัญและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผา 
ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยเตาเผากลุ่มที่ 4 มีความสามารถในการเผามากกว่า 50 ตัน
ต่อวัน สามารถก าจัดขยะและผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 
  *กลุ่มที่ 1 เตาเผาที่มีความสามารถในการเผาไม่เกิน 125 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
เมื่อมีระยะเวลาในการเผาไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน หรือมีความสามารถในการเผา
ไม่เกิน 3 ตันต่อวัน 
**กลุ่มที่ 2 เตาเผาที่มีความสามารถในการเผาไมเ่กิน 125 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง แต่
ไม่เกิน 1250 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง เมื่อมีระยะเวลาในการเผาไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อ
วัน หรือมีความสามารถในการเผาไม่เกิน 3 ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน 30 ตันต่อวัน 
เมื่อมีระยะเวลาในการเผา 24 ช่ัวโมง 
***กลุ่มที่ 3 เตาเผาที่มีความสามารถในการเผามากกว่า 30 ตันต่อวันขึ้นไป แต่
ไม่เกิน 50 ตันต่อวัน เมื่อมีระยะเวลาในการเผา 24 ช่ัวโมง 
****กลุ่มที่ 4 เตาเผาที่มีความสามารถในการเผามากกว่า 50 ตันต่อวัน เมื่อมี
ระยะเวลาในการเผา 24 ช่ัวโมง 

2. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

ก าหนดให้การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นใน
การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

  
3. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดย
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ให้เกิดความรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบท
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ก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

1) กฎกระทรวง สุขลักษณะการจดัการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้การก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและการ
เผาไหม้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ควบคุมในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยสองคน และผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและต้องได้รับการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกป ี

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิของจ้าหน้าที่ควบคุม
ก ากับในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 
2560 

ก าหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับการจัดการมูลฝอยทั่วไป และ
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อย 2 คน 
ในกรณีราชการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น และ
ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานทุก 5 ปี จาก
หน่วยงานจัดฝึกอบรม 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานท่ีส าหรับ
การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล พ.ศ. 2560 

ห้ามใช้พื้นที่ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงนี้ อาทิ พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 และพื้นที่
ลุ่มน้ าช้ันที่ 2 เขตอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เป็นต้น เป็นสถานท่ีที่
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และสถานที่ฝังกลบจะต้องอยู่ห่างจากสถานที่ 
พื้นที่ หรือเขต และต้องมีลักษณะที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงนี้ อาทิ แนว
เขตขอบลานบินของสนามบินไม่น้อยกว่า 5000 เมตร แนวเขตที่ดินของ
โบราณสถาน แหล่งน้ าสาธารณะ และไม่เป็นพ้ืนท่ีน้ าท่วมถึง เป็นต้น 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการ
ปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมลูฝอย
และการรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าใตด้ินจากสถานท่ีฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้การออกแบบและก่อสร้างหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้องมี
การป้องกันการปนเปื้อนน้ าชะขยะมูลฝอยลงสู่ดินและน้ าใต้ดิน และระหว่าง
ก่อสร้างและก่อนเปิดใช้งานระบบฝังกลบจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบเป็นระยะและก าหนดให้ติดตามตรวจสอบการด าเนินการหลุมฝังกลบมูล
ฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท าการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบ (Monitoring 
Well) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินอย่างน้อย 3 บ่อ และรายงานผล
การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน 

4. พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองพ.ศ. 2535 

ก าหนดข้อห้ามเพื่อการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะทั้ง
ในส่วนของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินและเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุก
สัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ก าหนดการห้าม
ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

5. พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 

ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยกเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
รวมทั้งก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บ
ได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ 

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้ก าจัดมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอย 
หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และก าหนดให้คณะกรรมการจังหวัด หรือ
คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่แนะน าและก ากับราชการส่วนท้องถิ่นในการ
รวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดในการก าจัดมูลฝอย เพื่อระบบ
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จัดการและก าจัดที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มอบหมาย
ให้ เอกชนด าเนินการหรือร่วมด า เนินการจะต้องจัดท าข้อเสนอเพื่อให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบ
ก่อนด าเนินการ 

6. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันใน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริม
ด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังควบคุมให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแห่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีระบบก าจัดของเสียเป็นของตนเอง รวมทั้งผู้
ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการก าจัดของเสีย มีหน้าที่เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผล
การท างานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือแต่ละวันแล้วจัดท ารายงานสรุป
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

7. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 

ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ หาก
โครงการหรือกิจการใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย ส าคัญอื่น
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อน  

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยท้ิงอากาศเสียออกสู่
บรรยากาศ พ.ศ. 2553 

ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเก่าและเตาเผามูลฝอยใหม่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ และห้ามมิให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผามูลฝอยปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
เว้นแต่อากาศเสียจะมีลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย แต่ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง  

2) ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยเก่า เตาเผา
มูลฝอยใหม่ และเตาเผามูลฝอยเก่าเฉพาะส่วนที่มีการขยายกิจการ วิธีการ
ค านวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดและการตรวจวัดอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจาก
ปล่องเตาเผามูลฝอย 

8. พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 
(มาตรา 8) 

ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและจัดให้มี
เอกสารที่จ าเป็นประจ าโรงงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 

ผู้ประกอบกิจการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช แล้วต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแล้วตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดและต้องงสงรายงานประจ าปให แกกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามแบบ สก. 5 ท้ายประกาศนี้ ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปถัดไป 



104 
 

 
 

การก าจัดขยะมูลฝอย 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

9.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 (มาตรา 20) 

ก าหนดปริมาณ องค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจ 
และทดสอบภาชน ฉลาก การผลิต การน าเข้า การส่งออก การขาย การขนส่ง 
การเก็บรักษา การก าจัด การท าลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย 
การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพือ่
ควบคุม ป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่เกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ 
หรือสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผู้กพันระหว่างประเทศ 

 

ตารางที่ 67 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากขยะในประเทศไทย 

การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

1. พระราชบัญญตัิจดทะเบียน
เครื่องจักรพ.ศ. 2514 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการจดทะเบียนเครื่องจักรรวมตลอดถึง
การประทับหรือท าเครื่องหมายการจดทะเบียนไว้ที่เครื่องจักร และการออก
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร 

1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2514) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 

ก าหนดให้เครื่องจักรจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้า กิจการ
อุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรที่จดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิได้ 

2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2514) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 

ก าหนดให้เจ้าของเครื่องจักรที่ประสงค์จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรยื่นค า
ขอตามแบบ อ.1/1 จ านวน 3 ฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในค าขอ
ต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนเครื่องจักรนั้นตั้งอยู่ 

3) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการทดลองเดิน
เครื่องจักร พ.ศ. 2553 

ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะทดลองเดินเครื่องจักรแจ้งการทดลองเดิน
เครื่องจักร ณ สถานท่ีต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ อาทิ การก่อสร้างและ
ติดตั้งเครื่องจัก เครื่องอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดของการออกแบบ
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ ไว้ในแบบแปลนที่มีค ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร จัดให้มีเอกสารอธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ทดสอบอุปกรณ์แต่ละขั้นก่อนน าเข้าใช้งานกับเครื่องจักร ทดสอบ
การท างานของระบบควบคุม รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4) กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร 
พ.ศ. 2560 

ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร ได้แก่ ค่าจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิเครื่องจักร ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ เครื่องจักรหรือถ้าจดทะเบียน
หลายเครื่องในโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน ค่าออกใบแทน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ค่า
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ค่าออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้
ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักร
เอกชน ค่าจดทะเบียนใหม่ ค่าจดทะเบียนการจ านองหรือขายฝากเครื่องจักร ค่า
จะทะเบียนโอนสิทธิรับจ านองเครื่องจักร ค่าตรวจสอบเอกสารซึ่งนายทะเบียน
รักษาไว้ และค่าคัดส าเนาเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้อง 

2. พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

ก าหนดและควบคุมการก่อนสร้างอาคารเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 
และการสถาปัตยกรรม ในการก่อสร้างอาคาร 

3. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะ
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การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

2535 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 

อนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุ่นแรง ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้
เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก าหนดเป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องด าเนินการ  

1) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องท ารายงาน
การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางการจดัท ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 
7) พ.ศ. 2558 

ก าหนดให้ยกเลิกการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกประเภท โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่ได้รับการยกเว้น ต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และก าหนดให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูล
ฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ให้
ด าเนินการเสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาต
ประกอบกิจการ 

4. พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้โรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้อง
ค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล ป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ ป้องกัน
ความเสียหาย และป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมี
ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 

5. พระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 

ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ให้มีการ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็น เกิดความรวดเร็ว 
ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการ โดยฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ขนาดเล็ก โดยการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาของผู้อนุญาต
และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ยกเลิกการก าหนดให้มีการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ รวมทั้ง
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

6. พระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2562 

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการใน
ฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดกลไกเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการด าเนินการตาม
ภารกิจท่ีถ่ายโอนดังกล่าวได้ 
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ตารางที่ 68 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนพลังงานขยะในประเทศไทย 

การส่งเสริมการลงทุน 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

1. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิการลงทุน 
พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2560 

กิจการที่พึงจะให้การส่งเสริมการลงทุนต้องเป็นกิจการที่ส าคัญและเป็นประโยชน์
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการที่ใช้ทุน แรงงาน 
หรื อบริ ก า ร ในอั ต ร าสู ง  ห รื อกิ จ ก า รที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ผลกา ร เ ก ษตร  ห รื อ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากิจการนั้นยังไม่มีใน
ราชอาณาจักรหรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่
ทันสมัย 

1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและ
หลักเกณฑ์ การส่งเสริมการลงทุน 

ก าหนดให้กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากขยะหรือ
เช้ือเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel) เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมการ
ลงทุน 

2. พระราชบัญญตัิการใหเ้อกชนรว่ม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 
 

โครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการ 
สนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการระบุรายละเอียดของมาตรการสนับสนุนพร้อมทั้ งเหตุผลและความ
จ าเป็นในการให้การสนับสนุนดังกล่าวและความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรการสนับสนุนในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 22 
ด้วย อาทิ สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน สิทธิการ
เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการร่วมลงทุนที่ มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 
50 ปี โดยมิให้น าความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ใช้บังคับ และมาตรการสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนนั้น 

3. พระราชบัญญตัิส่งเสรมิการลงทุน 
พ.ศ. 2520 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอรับการ
ส่งเสริมรายใดแล้ว คณะกรรมการจะก าหนดเง่ือนไขไว้ในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ผู้
ได้รับ การส่งเสริมรายนั้นต้องปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องดังต่อไปนี้
ด้วยก็ได้ อาทิ จ านวนทุนและแหล่งที่มาของทุนขนาดของกิจการซึ่งรวมถึงชนิด
ผลิตภัณฑ์ผลิตผลหรือการให้บริการ กรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ และก าลัง
ผลิตหรือประกอบ เป็นต้น 

 
 


