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บทคดัย่อ 
ท่ีผ่านมาพบว่าเม่ือมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมักไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้ังในประเดน็แนวทางการจัดการขยะเป็น
พลังงานและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ งานวิจัยนีจึ้งน ากระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (AHP)  
มาใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัย ผลของงานวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดตั้งโรงไฟฟ้าท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชนต่อไป 
ชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาตั้งอยู่ท่ีอ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี มปีริมาณขยะ 16,500 ตัน/ปี ในการด าเนินงานวิจัยได้เกบ็ข้อมลู
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญด้านพลังงานจ านวน 24 คน และความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนจ านวน 21 คน การวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็นสองประเดน็ ประเดน็แรกเป็นการวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือเป็นพลงังาน มเีกณฑ์หลกัของการ
วิเคราะห์เป็นปัจจัย PESTEL ประกอบด้วย การเมือง (P) เศรษฐกิจ (Ec) สังคม (S) เทคโนโลยี (T) ส่ิงแวดล้อม (En) และกฎหมาย 
(T) ประเด็นท่ีสองเป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีเกณฑ์หลักได้แก่ ประเภทของขยะ (W) 
 เงินลงทุน (I) พลังงานจากกระบวนการผลิต (E) และการยอมรับในเทคโนโลยี (A) ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ เช่ียวชาญและตัวแทน
ชุมชนมีความเห็นตรงกันว่าควรท าการคัดแยกขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีก่อนการน าไปผลิตเป็นพลังงานและควรมีก าลังผลิตไฟฟ้าน้อย
กว่า 10 MW  แต่ประเดน็เทคโนโลยกีารผลิตน้ันผู้ เช่ียวชาญเลือกเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน ในขณะท่ีตัวแทนชุมชนเลือกเทคโนโลยี
การเผาด้วยเตาเผาซ่ึงเป็นความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน จากการสังเกตพบว่าตัวแทนชุมชนมีประสบการณ์ด้านการผลิตพลังงานจาก
เตาเผามากกว่าอย่างอ่ืน ข้อแนะน าควรให้ชุมชนมปีระสบการณ์ในเทคโนโลยีการผลิตพลงังานแบบอ่ืนๆ และได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนก่อนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
ค าส าคญั: ขยะมูลฝอยชุมชน, กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น, โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ, PESTEL 
 

ABSTRACT 
In the past, it was found that the establishment of a waste-to-energy power plant was not accepted by the community, both in 
terms of municipal solid waste management as energy and energy production technology of the power plant. This research 
therefore used an analytic hierarchy process (AHP) as a research tool. The results of this research will be useful for planning 
the establishment of a power plant that has been accepted by the community. The community that would be a case study was 
located in Sri Prachan district, Suphanburi province with 16,500 tons of community waste per year.  In conducting the research, 
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data were collected from the opinions of 24 experts and 21 community representatives' opinions. The analysis was divided into 
two issues. The first issue was the analysis of the waste management as energy. The main criteria of analysis include political 
(P), economy (Ec), society (S), technology (T), environment (En) and legal (L). The second issue was the analysis of energy 
production technology of the waste to energy plant. The main criteria were types of waste (W), investments (I), energy from 
production processes (E), and technology acceptance (A). The results showed that both experts and community representatives 
agreed that separating the waste before producing energy and should have a capacity of less than 10 MW of electricity . In 
energy production technology issue, the experts chose the gasification technology while the community representative chose the 
technology of incinerator. Their opinions were different. From the observations, it was found that the community representatives 
had more experience in producing energy from the incinerator than others. Suggestions should allow the community to have 
experience in other energy production technologies and received recognition from the community before the establishment of the 
waste-to-energy plant. 
 KEYWORDS: municipal solid waste, analytical hierarchy process, waste-to-energy plant, PESTEL 

 
1.  บทน า 

พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัตอ่ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของประชาชน โดยแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยมาจากแก๊สธรรมชาติร้อยละ 69.22 มาจากเช้ือเพลิง
ถ่านหินร้อยละ 19.10 มาจากพลงังานน ้ าร้อยละ 8.65 และท่ีเหลือเป็นพลงังานหมุนเวียนและการซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบา้น 
 จากการศึกษาขอ้มูลระหวา่งพ.ศ. 2550-2559 พบวา่มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 4.9% [32] 
ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น  การเพ่ิมข้ึนของประชากร  การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การพฒันาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและ
คุณภาพชีวิตของสังคม รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสนับสนุนการน าพลงังานจากขยะมูลฝอยชุมชนมาใชใ้นการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
อยา่งไรก็ตามในการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จโดยปราศจากความขดัแยง้จากชุมชนตามมาภายหลงัควรตอ้งมีการศึกษาอยา่ง
รอบคอบถึงแนวทางจดัการขยะมูลฝอยชุมชนและเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานจากขยะท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้น  
 จากการส ารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต่อสังคม เช่น การจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล การจัดการขยะมาเป็นพลงังาน พบว่ามีงานวิจัยหลายงานท่ีมีการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จและไม่เกิดความขดัแยง้จากประชาชน เช่น ท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเรียกวา่ 
PESTEL ก่อนการจดัตั้งโรงไฟฟ้าในประเทศจีนเพ่ือลดอุปสรรคและสามารถด าเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ [4] ซ่ึง PESTEL 
น้ีประกอบด้วยปัจจัยด้านการเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technological) ส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) และกฎหมาย (Legal) นอกจากน้ียงัพบงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีน าปัจจยัดา้นต่างๆ มาใชเ้ป็นเกณฑ์ของการตดัสินใจใน
กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analysis Hierarchy Process, AHP) เช่น มีการน าความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อตดัสินใจ
ในโครงการพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ าในประเทศเนปาล [2] หรือการตดัสินใจเลือกพ้ืนท่ีส าหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศอินเดีย [3] เป็นตน้ 
 ในอดีตท่ีผา่นมาเคยมีเหตุการณ์เม่ือมีการจดัตั้งโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะในประเทศไทยแต่ไม่ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน ถึงแมว้า่จะมี
การท าประชาพิจารณ์จากชุมชนเพ่ือขอความคิดเห็นแลว้กต็ามกย็งัไม่ไดข้อ้ยติุจนกระทัง่ไม่สามารถจดัตั้งโรงไฟฟ้าในชุมชนนั้นไดอี้กต่อไป 
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 เม่ือท าการศึกษาถึงสาเหตุการไม่ยอมรับของชุมชนแนวทางจดัการพลงังานขยะและเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานขยะแลว้สรุป
ไดว้า่ยงัขาดกระบวนการน าความคิดเห็นของชุมชนมาเขา้สู่กระบวนวเิคราะห์ท่ีไดรั้บความเช่ือถือ แลว้จึงน าผลการวเิคราะห์ไปสู่
การแกไ้ขปรับปรุงแนวทางจดัการพลงังานขยะและเทคโนโลยี งานวจิยัน้ีจึงมุ่งเนน้การประยกุตใ์ชก้ระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบั
ชั้นหรือ AHP เพื่อน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและชุมชนมาเขา้สู่การวเิคราะห์หาแนวทางจดัการพลงังานขยะและเทคโนโลยกีาร
ผลิตพลงังานส าหรับโรงไฟฟ้า เกณฑใ์นการตดัสินใจไดจ้ากปัจจยั PESTEL และเกณฑส่์วนหน่ึงน ามาจากคู่มือการพฒันาและการ
ลงทุนผลิตพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน [31]  
 บทความวิจัยน้ีได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทน า ส่วนท่ีสองเป็นทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
PESTEL และ AHP แนวทางการจดัการขยะ และเทคโนโลยีการผลิตพลงังานของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ส่วนท่ีสามแสดงลกัษณะ
ของชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาท่ีจะจดัตั้งโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ส่วนท่ีส่ีแสดงกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นและผลการ
วเิคราะห์ และส่วนท่ีหา้แสดงสรุปผลงานวจิยัและขอ้เสนอแนะ  
 
2.  ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.1  กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัช้ัน (AHP) 
 กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้นน้ีพฒันาข้ึนโดย Thomos L. Saaty เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวเิคราะห์แบบพหุเกณฑ ์(Multiple 
Criteria Decision Making) เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูบ้ริหาร โดยมีหลกัการคือแบ่งโครงสร้างของ
ปัญหาออกเป็นล าดบัชั้นดงัแสดงในรูปท่ี 1 ชั้นแรกเป็นเป้าหมาย ล าดบัชั้นต่อมาคือเกณฑห์ลกั เกณฑย์อ่ย และทางเลือก ตามล าดบั 
แลว้จึงวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดดว้ยการเปรียบเทียบคะแนนความส าคญักนัเป็นคู่ๆ (Pairwise) โดยวดัเป็นคะแนนเร่ิมตั้งแต่ 1 
ถึง 9  ความหมายของคะแนนแสดงดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงจะพบวา่ปัจจุบนัมีงานวจิยัจ านวนมากท่ีน า AHP ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ   
 ในการทดสอบวา่คะแนนความส าคญัท่ีน ามาเปรียบเทียบน้ีมีความเช่ือถือไดห้รือไม่นั้นสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าอตัราส่วน
ความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency Ratio, CR) ตามทฤษฎีไอเกนเวคเตอร์ (Eigen Vector) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหวา่งดชันีความ
สอดคล้องของข้อมูล (Consistency Index, CI) และดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลเชิงสุ่ม (Random Consistency Index, RI)    
ค่า CR ท่ียอมรับไดจ้ะมีค่าไม่เกิน 0.1 หรือ 10% แต่ถา้มีค่าเท่ากบั 0.1 หรือเกินกว่า แสดงว่าตอ้งท าการเปรียบเทียบใหม่หรือตดั
ขอ้มูลท้ิงไป การหา CR น้ีจะท าทุกระดบัชั้นถึงระดบัสุดทา้ย เพ่ือยืนยนัน ้าหนกัความส าคญัท่ีไดม้า  โดยมีความสมัพนัธ์กนัคือ CR  =  CI/RI         

 

รูปที ่1     กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น 

เป้าหมาย 

เกณฑท่ี์ 1 เกณฑท่ี์ 2 เกณฑท่ี์ 3 เกณฑท่ี์ 4 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 
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ตารางที ่2     ความหมายของคะแนนความส าคญั 
 

 

 

 

 

 
2.2  องค์ประกอบของ PESTEL  
 หมายถึงปัจจยัสภาวะแวดลอ้มหกดา้นเพื่อประกอบการตดัสินใจในโครงการของรัฐบาลท่ีอาจเกิดความไม่ยอมรับจากชุมชน 
งานวิจยัน้ีไดน้ า PESTEL มาใชเ้ป็นปัจจยัท่ีตอ้งวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจหาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพลงังาน  
โดยค าอธิบายมีดงัน้ี 
 ดา้นท่ี 1 การเมือง (Political, P)  เป็นเร่ืองความมัน่คงของรัฐบาล การควบคุมดูแลของรัฐบาล กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ นโยบายสนบัสนุนใชพ้ลงังานทดแทน (P1) นโยบายลดปริมาณขยะ (P2) [20] ความสงบเรียบร้อย
ทางการเมือง (P3) และการก ากบัดูแลของรัฐบาล  (P4) 
 ดา้นท่ี 2 เศรษฐกิจ (Economy, Ec) เป็นเร่ืองสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย
หวัขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ การเติบโตของเศรษฐกิจและโรงงานอุตสาหกรรม (Ec1) ค่าสาธารณูปโภคของคนในพ้ืนท่ี (Ec2) และงบประมาณ
ในการจดัการขยะชุมชน (Ec3)  
 ดา้นท่ี 3 สังคม (Society, S) เป็นเร่ืองวิถีชีวิตของสังคมในพ้ืนท่ีแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตทอ้งถ่ิน ประเพณีวฒันธรรม ทศันคติต่อ
การพฒันา การประกอบอาชีพและขอ้ก าหนดทางสงัคมต่างๆ ประกอบดว้ยหัวขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ วฒันธรรมและวิถีชีวติของคนในพ้ืนท่ี 
(S1) ผลกระทบต่ออาชีพของคนในพ้ืนท่ี (S2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (S3)  
 ดา้นท่ี 4 เทคโนโลยี (Technology, T) เป็นวิทยาการท่ีน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช ้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ  
ทั้ งในด้านของการส่ือสาร และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้ งโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ ประกอบด้วยหัวขอ้ย่อยได้แก่ 
เทคโนโลยกีารส่ือสารชุมชน (T1) เทคโนโลยเีก่ียวกบัพลงังาน (T2) และเทคโนโลยกี าจดัมลพิษ (T3)  
 ดา้นท่ี 5 ส่ิงแวดลอ้ม (Environment, En) หมายถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ การมองเห็นทิวทศัน์ (En1) ผลกระทบดา้น
อากาศ (En2) ผลกระทบต่อแหล่งน ้ า (En3) ผลกระทบดา้นเสียง (En4) และผลกระทบดา้นกล่ิน (En5)  
ดา้นท่ี 6 กฎหมาย (Legal, L)  หมายถึงกฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัท่ีใช้ควบคุม ค าสั่ง ขอ้ห้าม โทษตามกฎหมาย  เก่ียวกับการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการกิจการพลงังาน และเก่ียวกบัผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ยหัวขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ กฎหมายการประกอบ
กิจการพลงังาน (L1) กฎหมายการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (L2) และกฎหมายกรมควบคุมมลพิษ (L3) 
 

  

ความหมายของการเปรียบเทยีบเป็นคู่ คะแนน 
ส าคญัเท่ากนั 1 

ส าคญัปานกลาง 3 
ส าคญักวา่กนัค่อนขา้งมาก 5 

ส าคญักวา่กนัมาก 7 
ส าคญักวา่มากท่ีสุด 9 
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2.3  องค์ประกอบของ WIEA 
 จากคู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน [31] ได้กล่าวถึงหลักการส าหรับการเลือก
เทคโนโลยีการผลิตพลงังานซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดน้ ามาแยกเป็นหัวขอ้เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีการผลิต
พลงังานส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ และเรียกปัจจยัเหล่าน้ีวา่ WIEA ประกอบดว้ย 

1) ประเภทขยะ (Waste type, W) คือ การแยกชนิดของขยะออกตามองคป์ระกอบทางเคมี ประกอบดว้ยหัวขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ 
พลาสติก (W1) กระดาษ (W2) ขยะอินทรีย ์(W3)  ขยะผสมท่ีแยกขยะอนัตรายออกแลว้ (W4)  

2) เงินลงทุน (Investment, I) คือ งบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งการกบัการจดัตั้งโรงไฟฟ้า ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ ตน้ทุน
การติดตั้ง (I1)  ค่าด าเนินงาน (I2)  ค่าเช่า/ซ้ือท่ีดิน (I3) และตน้ทุนในการก าจดักากของเสีย (I4) 

3) พลงังาน (Energy, E) คือ พลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งโรงไฟฟ้า หรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตพลงังาน
ของโรงไฟฟ้า  ประกอบดว้ยหัวขอ้ยอ่ยไดแ้ก่ พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตไฟฟ้า (E1) ปริมาณพลงังานท่ีตอ้งการ
ของคนพ้ืนท่ี (E2) และผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต (E3) 

4) การยอมรับ (Acceptance, A) เป็นกระบวนการทางความคิด ความเช่ือ และการใชง้านอยา่งแพร่ของเทคโนโลยรีวมถึง
การพฒันาเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบด้วยหัวขอ้ย่อยประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีนั้ นอย่างแพร่หลาย (A1) การขยาย
โรงไฟฟ้าในอนาคต (A2) และการเรียกร้องค่ามลพิษท่ีเกิดจากเทคโนโลย ี(A3) 
 
2.4  แนวทางการจดัการขยะเพ่ือเป็นพลงังาน  
 ปัจจุบนัแนวทางส าหรับการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste, MSW) โดยการน าขยะกลบัมาเป็นพลงังาน 
ในประเทศไทยได้มีการแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอนัตราย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะท่ีย่อยสลายได้ ซ่ึง
แนวทางในการจดัการขยะแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัดงัแสดงในรูปท่ี 2 โดยขยะอนัตรายหรือขยะติดเช้ือตอ้งผ่านการบ าบดั
ตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งก่อนการน าไปฝังกลบหรือเผาท าลาย ซ่ึงขยะอนัตรายน้ีไม่สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานได้ ขยะรีไซเคิล
ประเภทโลหะและแกว้น าไปเขา้โรงงานรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกและกระดาษนั้นสามารถน าไปผลิตเป็นข้ึนรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือน าไปผลิตเป็นพลงังานได ้ส่วนขยะทัว่ไปท่ีเป็นพลาสติก กระดาษ หรือเศษผา้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
เช่นเดียวกบัขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก และในกลุ่มของขยะท่ียอ่ยสลายไดห้รือขยะอินทรียห์ากผลิตเป็นพลงังานตอ้งผ่านการ
หมกัเพื่อใหไ้ดเ้ป็นเอทานอลหรือน าไปยอ่ยสลายแบบไร้อากาศจะไดเ้ป็นแก๊สมีเทนซ่ึงมกัใชใ้นครัวเรือน  
 การน าขยะประเภทพลาสติกและกระดาษไปผลิตเป็นพลงังานมีการใชเ้ทคโนโลยสี าหรับโรงไฟฟ้าไดห้ลายแบบ เช่น การเผา
ดว้ยเตาเผาเพื่อสร้างเป็นพลงังานความร้อน (Incinerator)  แก๊สซิฟิเคชนั (Gasification) เพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงเทคโนโลยีพลาสมา
อาร์ค (Plasma arc) หรือแก๊ส ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่ละแบบนั้นจะมีจุดเด่นจุดดอ้ยแตกต่างกนั 
และการเลือกใชเ้ทคโนโลยใีดนั้นควรไดรั้บการยอมรับจากชุมชน 

 

2.5  เทคโนโลยกีารผลติพลงังานของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ว่าการเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลงังานใดนั้ นควรได้รับการยอมรับจากชุมชน ในหัวขอ้น้ีจะ
กล่าวถึงเฉพาะเทคโนโลยท่ีีไดท้ าการส ารวจเบ้ืองตน้แลว้เป็นท่ีรู้จกักนัของผูเ้ช่ียวชาญและมีการใชใ้นประเทศไทย ซ่ึงเทคโนโลยีท่ี
กล่าวถึงน้ีจะน ามาใชเ้ป็นทางเลือกในการตดัสินใจของงานวจิยัน้ี 
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รูปที ่3     แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย 

 
 1) เทคโนโลยีการเผาดว้ยเตาเผา (Incineration) เป็นการเผาขยะมูลฝอย ซ่ึงในประเทศไทยมีทั้งการเผาแบบการแยกขยะก่อน 
และการเผาแบบไม่แยกขยะก่อนเผา ซ่ึงเตาเผาท่ีใชมี้หลายชนิด ไดแ้ก่ เตาเผาแบบตะกรับ เตาเผาแบบหมุน และเตาเผาแบบฟลูอิด
ไดซ์เบด ค าอธิบายโดยสรุปมีดงัน้ี 
 - เตาเผาแบบตะกรับ (Moving grate incinerator) เป็นเตาเผามวลขยะท่ีประกอบดว้ยตะกรับท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดแ้ละมีการเผา
ไหมข้ยะอยูบ่นตะกรับ โดยจะมีการเคล่ือนท่ีล าเลียงขยะจากจุดเร่ิมตน้จนถึงจุดสุดทา้ย ตะกรับท าหนา้ท่ีเหมือนพ้ืนผิวเตา ผนงัของ
เตาเผามกัท าดว้ยอิฐทนไฟ ขอ้ดีคือไม่ตอ้งการคดัแยกหรือบดตดัขยะมูลฝอยก่อน มีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดรั้บการทดสอบ
แลว้วา่สามารถจดัการกบัขยะมูลฝอยท่ีมีหลายองคป์ระกอบและมีค่าความร้อนท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี [8] 
 - เตาเผาแบบหมุน (Rotary kiln incinerator) เป็นเตาเผาไหมม้วลของขยะมูลฝอยโดยใช้ห้องเผาไหม้รูปทรงกระบอกซ่ึง
สามารถหมุนไดร้อบแกน ขยะจะเกิดการเคล่ือนตวัไปตามผนงัของเตาเผาซ่ึงท ามุมเอียงกบัแนวระดบั ขอ้ดีคือไม่ตอ้งคดัแยกหรือบด
ตดัขยะก่อนเผา เงินลงทุนและบ ารุงรักษาค่อนขา้งสูง [10] 
 - เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed incinerator)โดยอาศยัหลกัการท่ีอนุภาคของแขง็รวมตวัเป็นเบด (bed) ในเตาเผาจะ
ผสมเขา้กบัขยะมูลฝอย ท าหนา้ท่ีเป็นเช้ือเพลิงส าหรับการเผาไหม ้อากาศท่ีเป่าเขา้ไปดา้นขา้งท าให้มีพฤติกรรมเหมือนกบัของไหล 
โดยเตาเผาจะมีลกัษณะตั้งเป็นทรงกระบอก และวสัดุท่ีใชท้ าเป็นเบด (bed) มกัท าจาก ซิลิกา หินปูน หรือวสัดุเซรามิค เงินลงทุนและ
ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากการออกแบบท่ีค่อนขา้งง่าย ปัจจุบนัยงัอยู่ระหวา่งการศึกษาวิจยัและการทดสอบ
จากหลายหน่วยงานวา่สามารถเผาท าลายขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเพลงังานแลว้ไดผ้ลดีหรือไม่ [11] 
 2) เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชนั (Gasification) จากขยะชุมชนมาเขา้สู่กระบวนการสนัดาปขยะมูลฝอยใหเ้ป็นแก๊ส สารอินทรียใ์น
ขยะมูลฝอยจะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนปริมาณจ ากดั [14] และท าให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนและมีเทน สามารถ
เกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ ตอ้งมีการค านวณหาขนาดก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตและชนิดของชุดปฏิกรณ์ส าหรับการท าแก๊สซิฟิเคชัน่ [15, 
16] 
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ขยะติดเช้ือ/กากอุตสาหกรรม 

ขยะทัว่ไป 
กระดาษ  เศษผา้ 

ขยะรีไซเคิล 
โลหะ/แกว้/พลาสติก 

ขยะยอ่ยสลายได ้
เศษอาหาร เปลือกผกัผลไม ้

แกว้/โลหะ พลาสติก 
กระดาษ  น าไปก าจดัท าลาย 

เผาท าลาย ฝังกลบ 

พลาสติก และกระดาษ 

เขา้โรงงานรีไซเคิล เขา้โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ น าไปหมกั
ไดเ้อทานอล 

เตาเผา แก๊สซิฟิเคชนั ไพโรไลซิส 

ยอ่ยสลายแบบไร้
อากาศไดมี้เทน 

พลาสมาอาร์ค 
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 3) เทคโนโลยพีลาสมาอาร์ค (Plasma arc) มกัใชใ้นการจดัการขยะติดเช้ือ ขยะอนัตราย ตลอดจนขยะมูลฝอย โดยกระบวนการ
พลาสมาอาร์คจะอาศยัหลกัการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้ความร้อนกบัแก๊สให้อยูใ่นช่วง 2,200-11,000 องศาเซลเซียส จึงสามารถ
ก าจดัขยะไดมี้ประสิทธิภาพ แต่ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานและบ ารุงรักษาสูง สามารถประยกุตใ์ชก้บัการเช่ือม การตดั 
หรือการจดัการกากของเสียได ้[17,18] 
 4) เทคโนโลยไีพโรไลซิส (Pyrolysis) เป็นกระบวนการเผาแบบสุญญากาศโดยอาศยัหลกัการระเหิดจากของแขง็กลายเป็นไอ
น ้ ามัน ด้วยอุณหภูมิสูงถึง 200-500 องศาเซลเซียส จากนั้ นท าการควบแน่นให้กลายเป็นของเหลว ซ่ึงได้ผลิตภณัฑ์เป็นน ้ ามัน
เช้ือเพลิงท่ีปลอดภยัและไม่เกิดมลพิษ มีคุณสมบติัคลา้ยกบัน ้ ามนัดีเซลสามารถน าไปป่ันเคร่ืองยนตดี์เซลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได ้
 
3.  ลกัษณะของพืน้ทีแ่ละชีวติความเป็นอยู่ของชุมชนทีเ่ป็นกรณีศึกษา 

พ้ืนท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือจดัตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน อยูท่ี่อ  าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งอยูใ่นภาคกลาง
ของประเทศไทย อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 90 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 181 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2560 มีรายงาน
ของหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่พ้ืนท่ีน้ีมีประชากรประมาณ 64,164 คน  (คิดเป็นความหนาแน่นของประชากร 354 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร) มีขยะมูลฝอยคิดเป็นน ้ าหนักประมาณวนัละ 40-45 ตนั   การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมเพราะมี
แม่น ้ าล าคลอง นอกจากน้ียงัมีการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเลก็   
 ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของอ าเภอศรีประจนัต ์ขยะท่ียอ่ยสลายไดจ้ะน าไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพ่ือใชใ้น
ครัวเรือน ขยะรีไซเคิลส่วนหน่ึงน าเขา้โรงงานรีไซเคิล ท่ีเหลือเป็นขยะพลงังานประเภทพลาสติกและกระดาษปริมาณ 25 ตนัต่อวนั 
เม่ือน ามาคิดเป็นพลงังานได ้9.42 MW ทั้งน้ีการค านวณค่าพลงังานไดด้งัน้ี 
 

25 ตนั

1 วนั
𝑥

1 วนั

24 ชัว่โมง
𝑥

1 ชัว่โมง

60 นาที
𝑥

1 นาที

60 วินาที
𝑥

1,000 กิโลกรัม

1 ตนั
𝑥

2.2046 ปอนด์

1 กิโลกรัม
𝑥

14,000 บีทียู

1 ปอนด์
𝑥

1055 จูล

1 บีทียู
𝑥

1 เมกะวตัต์

106 วตัต์
    =  9.42  เมกะวตัต ์

ตารางที ่4    ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของอ าเภอศรีประจนัต ์ 
ปริมาณขยะ ขยะย่อยสลายได้ ขยะน าไปเข้าโรงงาน 

รีไซเคลิ 
ขยะทีน่ าไปเป็นพลงังาน (ขยะ
ประเภทพลาสตกิ และกระดาษ ) 

อ่ืนๆ รวม 

น ้าหนกั 
(Ton/Day) 

17.00 (36%) 1.60 (3%) 25.00 (53%) 1.40 (8%) 45.00 
(100%) 

พลงังาน 
(MW) 

0.92  (8.84%) 0.01 (0.12%) 9.42 (91.04%) - 10.35 
(100%) 

หมายเหตุ * ท่ีมาของขอ้มูลจาก กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี    

4.  กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัช้ันและผลการวเิคราะห์ 
4.1  เกณฑ์หลกั เกณฑ์รองและทางเลือก 

 จากรูปท่ี 4 เป็นแผนภาพของกระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นเพื่อหาแนวทางจดัการพลงังานขยะ ส่วนรูปท่ี 5  เป็นแผนภาพ
ของกระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นเพ่ือหาเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
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 กระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นเพ่ือหาแนวทางจดัการพลงังานขยะ มีเกณฑห์ลกัเป็นปัจจยั PESTEL ส่วนเกณฑร์องเป็น
หัวขอ้ย่อยใน PESTEL เช่น เกณฑ์ย่อยของด้านการเมือง ได้แก่ P1 = นโยบายสนับสนุนใช้พลงังานทดแทน P2 = นโยบายลด
ปริมาณขยะ  P3 = ความสงบเรียบร้อยทางการเมือง P4 = และการก ากบัดูแลของรัฐบาล  ส่วนเกณฑย์อ่ยท่ีเหลือไดก้ล่าวในหัวขอ้ท่ี 
2.1 แลว้  
 ส าหรับกระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นเพื่อหาเทคโนโลยีการผลิตพลงังานส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานขยะมีเกณฑห์ลกัเป็น 
WIEA และมีเกณฑร์องเป็นหวัขอ้ยอ่ยใน WIEA  
 ทางเลือกส าหรับแนวทางจดัการพลงังานขยะมี 4 ทางเลือก ไดแ้ก่ การเผาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีและมีก าลงัผลิตนอ้ยกวา่ 10 MW 
การเผาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรวมกบันอกพ้ืนท่ีและมีก าลงัผลิตมากกวา่ 10 MW การคดัแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อนการเผาและก าลงั
ผลิตนอ้ยกวา่ 10 MW และการคดัแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีก่อนการเผาโดยก าลงัผลิตมากกวา่ 10 MW 

 ทางเลือกส าหรับเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะซ่ึงมีห้าทางเลือกไดแ้ก่ การเผาดว้ยเตาเผาแบบตะกรับ  
เตาเผาแบบหมุน เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด แก๊สซิฟิเคชนั และพลาสมาอาร์ค  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4    แผนภาพการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้นเพ่ือเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังานรวมถึงก าลงัการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

 

4.2  การสอบถามความคดิเห็น   
 กลุ่มท่ีไดเ้ขา้ร่วมใหข้อ้มูลความคิดเห็นเพ่ือเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นมี 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญ คือผูท่ี้มีความรู้ความช านาญกบัโรงไฟฟ้าและพลงังาน ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนในวชิาท่ีเก่ียวกบัการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ วศิวกร และผูป้ระกอบการเก่ียวกบักิจการพลงังาน จ านวน 24 คน 

กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนชุมชน คือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูอ้  านวยการกอง
สาธารณสุข ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น และปราชญช์าวบา้น จ านวน 21 คน 

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย 

การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีมีก าลงั

ผลิตนอ้ยกว่า 10 MW 

แนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังานรวมถึงก าลงัการผลิตพลงังาน

P1 P2 P3 P4 Ec1 Ec2 Ec3 S1 S2 S3 T1 T2 T3 En1 En2 En3 En4 En5 L1 L2 L3 

การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีรวมกบั

นอกพ้ืนท่ีก าลงัผลิตมากกว่า 10 MW 

การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี        

มีการคดัแยกขยะก่อนและ          

ก าลงัผลิตนอ้ยกว่า 10 MW 

การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี             

มีการคดัแยกขยะก่อนและก าลงั

ผลิตมากกว่า 10 MW 
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รูปที ่5     แผนภาพการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้นเพ่ือเลือกเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานของโรงไฟฟ้า 

 
 ในการสอบถามความคิดเห็น จะเป็นการเปรียบเทียบทีละคู่ ชุดค าถามท่ีหน่ึงเป็นการถามเร่ืองเกณฑห์ลกั  ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่ง
ของค าถาม  และตารางท่ี 5 ใชบ้นัทึกการใหค้ะแนนโดยเปรียบเทียบความส าคญัของเกณฑที์ละคู่ 
ค าถามท่ี 1 : ท่านคิดว่าระหว่างปัจจัยด้านการเมืองกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่ิงใดจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางจัด
การพลงังานขยะมากกวา่กนั และมากกวา่กนัเท่าไร 
ค าถามท่ี 2 : ท่านคิดวา่ระหวา่งปัจจยัดา้นการเมืองกบัปัจจยัดา้นสังคม ส่ิงใดจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแนวทางจดัการพลงังาน
ขยะ มากกวา่กนั และมากกวา่กนัเท่าไร 
 
ตารางที ่5     ตวัอยา่งแบบบนัทึกการใหค้ะแนนโดยเปรียบเทียบความส าคญัของเกณฑที์ละคู ่

ระดบัความส าคญั 

ปัจจยั 1 มผีลมากทีสุ่ด                                          เท่ากนั                                         มผีลมากทีสุ่ด                                             ปัจจยั 2 
การเมือง 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เศรษฐกิจ 
การเมือง 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สงัคม 
เศรษฐกิจ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สงัคม 

 

4.3  ผลของการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังาน และก าลงัการผลติพลงังานไฟฟ้า 
 เมตริกซ์ของการให้ความส าคัญต่อเกณฑ์หลกัในการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังานและก าลงัการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า ท่ีเปรียบเทียบทีละคูแ่สดงในตารางท่ี 6 และ 7 โดยตารางท่ี 6 เป็นความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ส่วนตารางท่ี 7 เป็นความ

เทคโนโลยกีารผลิตพลงังานของโรงไฟฟ้า 

ประเภทขยะ การยอมรับ การลงทุน พลงังาน 

เตาเผาแบบตะกรับ เตาเผาแบบหมุน เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์

เบด 

แก๊สซิฟิเคชัน่ พลาสมาอาร์ค 

W1 W2 W3 W4 I1 I2 I3 I4 E1 E2 E3 A1 A2 A3 
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คิดเห็นของชุมชน  ค่า CI และ  CR ไดแ้สดงท่ีใตข้องแต่ละตาราง ซ่ึงค่า CR มีค่าไม่เกิน 0.10 จึงแปลผลวา่ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีได้
เก็บมานั้นมีความสอดคลอ้งกนั สามารถน าไปใชใ้นการค านวณต่อไปได ้
 ตารางท่ี 8 และ 9 เป็นเมตริกซ์ของการใหค้ะแนนเกณฑร์องส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังานรวมถึงก าลงั
การผลิตพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโดยผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน ตามล าดบั   
 ตารางท่ี 10 และ 11 แสดงการเปรียบเทียบไอเกนเวกเตอร์ของเกณฑห์ลกัและเกณฑร์องส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการ
ขยะเป็นพลงังานและก าลงัการผลิตพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจากผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน  

 

ตารางที ่6     เมตริกซ์การใหค้ะแนนเกณฑห์ลกัส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังาน : โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

เกณฑ์หลกั การเมือง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย 
การเมือง 1.00 0.50 0.17 0.14 0.13 0.20 
เศรษฐกิจ 2.00 1.00 0.50 0.25 0.20 0.33 
สงัคม 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00 

เทคโนโลย ี 7.00 4.00 0.50 1.00 0.50 0.50 
ส่ิงแวดลอ้ม 8.00 5.00 1.00 2.00 1.00 5.00 
กฎหมาย 5.00 3.00 0.20 2.00 0.20 1.00 
รวม 29.00 15.50 3.37 7.39 3.03 12.03 

 CI = 0.121 และ CR = 0.098 

  
 การค านวณค่า CI และ CR ของการให้คะแนนเกณฑ์หลักส าหรับการเลือกแนวทางการจัดการขยะเป็นพลงังาน : โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงได้โดยการน าค่าคะแนนในแต่ละหลกัจากตารางท่ี 6 มาค านวณหาผลรวมแนวตั้งและค านวณหาค่าสัดส่วนใน
แนวตั้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
ผลรวมแนวตั้ง (การเมือง)   =         1.00 + 2.00 + 6.00 +7.00 +8.00 +5.00       =      29.00  
       
 

      
        

  
 
 

ต่อไปให้ค านวณหาผลรวมแนวตั้งและหาสัดส่วนแนวตั้งของทุกหลกัท่ีเหลือ  (ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้ม 
กฎหมาย)  เม่ือครบทุกหลกัแลว้จึงน าไปค านวณหาค่าเฉล่ียในแนวนอนของแต่ละแถว เม่ือท าครบทุกแถวจะไดเ้ป็นเมตริกซ์ [B] 
  

1.00/29.00  
2.00/29.00  
6.00/29.00  
7.00/29.00  
8.00/29.00  
5.00/29.00  

0.03 
0.07 
0.21 
0.24 
0.28 
0.17 

= = สดัส่วนในแนวตั้ง (การเมือง) 
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                                                                  0.03 + 0.03 + 0.05 + 0.02 + 0.04 + 0.02                   
                                                                           6 
0.032 น้ีคือค่าเอไกนเวกเตอร์ซ่ึงจะน าไปใชต้่อในตารางท่ี 10 
ต่อมาค านวณผลคูณระหวา่งเมตริกซ์ [A] กบัเมตริกซ์ [B] จะไดเ้มตริกซ์ [C]  
                                                                                               

                                                          
                  X            
                                                 
                                                                   

 

จากนั้นหารตวัเลขแต่ละตวัในเวกเตอร์ [C] ดว้ยเวกเตอร์ [B] จะไดเ้วคเตอร์ [D] 
 
     
 
             =      6.32     6.18    7.12    6.25   6.99            6.78 
 

ค่าเฉล่ียของเวคเตอร์ [D] จะได ้λmax     
λmax  =        6.32 + 6.18 + 7.12 + 6.25 + 6.99  +  6.78 =   6.61     

              6 
ต่อมาน าค่า λmax มาค านวณค่า CI และ CR จากสูตรดงัต่อไปน้ี  
เม่ือ n = 6 คือ จ านวนเกณฑ ์จะได ้
   CI =  λmax – n 
     ( n – 1 ) 
    = 6.61 – 6 
     ( 6 – 1 )   
    =  0.121 
เม่ือ N = 6 จะได ้RI = 1.24 (ค่าคงท่ี) 
   CR = CI 
     RI  
    = 0.12 
             1.24 
    =  0.098 

0.20 
0.42 
1.96 
1.03 
2.23 
0.96 

1      1/2  1/7  1/8  1/8  1/5 
2     1      1/2  1/3  1/5  1/3 
7     2     1     3     1     5     
8     3      1/3 1      1/3  1/3 
 8     5     1     3     1     6     
5     3      1/5 3      1/6 1     

0.032 
 

0.068 
 

0.275 
 

0.165             
0.319 

 
0.141 

 

= 

[A] 

0.20

0.03
           

0.42

0.07
           

1.96

0.27
            

1.03

0.17
            

2.23

0.32
           

0.96

0.14
 

[B] [C] 

[D] = 

ค่าเฉล่ียแนวนอน (แถวท่ี 1 ของเมตริกซ์ [B]) = =      0.032 
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 สรุป CR = 0.098 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.1 ดงันั้น ความสอดคลอ้งของการเปรียบเทียบอยูใ่นค่าท่ียอมรับได ้
 ทั้ งน้ีการค านวณ CI และ CR ของการให้คะแนนเกณฑ์หลกัส าหรับการเลือกแนวทางการจัดการขยะเป็นพลงังาน : โดย
ตวัแทนชุมชน ใหใ้ชแ้นวทางการค านวณแบบเดียวกนั 
 

ตารางที ่7     เมตริกซ์การใหค้ะแนนเกณฑห์ลกัส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังาน : โดยตวัแทนชุมชน 

เกณฑ์หลกั การเมือง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย 
การเมือง 1.00 0.33 0.11 0.25 0.17 0.14 
เศรษฐกิจ 3.00 1.00 0.13 0.50 0.25 0.14 
สงัคม 9.00 8.00 1.00 6.00 3.00 2.00 

เทคโนโลย ี 4.00 2.00 0.17 1.00 0.33 0.20 
ส่ิงแวดลอ้ม 6.00 4.00 0.33 3.00 1.00 0.50 
กฎหมาย 7.00 7.00 0.50 5.00 2.00 1.00 
รวม 30.00 22.33 2.24 15.57 6.75 3.99 

CI = 0.085 และ CR = 0.069 
 

ตารางที ่8       เมตริกซ์ของการให้คะแนนเกณฑร์องโดยพิจารณาด้านการเมืองส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังาน : โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
การเมือง      นโยบายสนับสนุน

ใช้พลงังานทดแทน 
นโยบายลด
ปริมาณขยะ 

ความสงบเรียบร้อย
ทางการเมือง 

ขอบเขตการ
ก ากบัดูแล 

นโยบายสนบัสนุนใชพ้ลงังานทดแทน 1.00 0.50 3.00 5.00 
นโยบายลดปริมาณขยะ 2.00 1.00 4.00 6.00 
ความสงบเรียบร้อยทางการเมือง 0.33 0.25 1.00 4.00 
ขอบเขตการก ากบัดูแล 0.20 0.17 0.25 1.00 

รวม 3.53 1.92 8.25 16.00 
 CI = 0.046 และ CR = 0.051 
 

ตารางที ่9       เมตริกซ์ของการใหค้ะแนนเกณฑร์องโดยพิจารณาด้านการเมืองส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังาน : โดยตวัแทนชุมชน 

การเมือง นโยบายสนับสนุนใช้
พลงังานทดแทน 

นโยบายลด
ปริมาณขยะ 

ความสงบเรียบร้อย
ทางการเมือง 

ขอบเขตการ
ก ากบัดูแล 

นโยบายสนบัสนุนใชพ้ลงังานทดแทน 1.00 0.50 4.00 2.00 
นโยบายลดปริมาณขยะ 2.00 1.00 5.00 8.00 
ความสงบเรียบร้อยทางการเมือง 0.25 0.20 1.00 0.50 
ขอบเขตการก ากบัดูแล 0.50 0.13 2.00 1.00 

รวม 3.75 1.86 12.00 11.50 
CI = 0.043 และ CR = 0.048 
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ตารางที ่10      การเปรียบเทียบคา่ไอเกนเวกเตอร์ของเกณฑห์ลกัส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังาน 
เกณฑ์หลกั ผู้เช่ียวชาญ ตวัแทนชุมชน 
การเมือง 0.032 0.029 
เศรษฐกิจ 0.068 0.079 
สงัคม 0.275 0.405 

เทคโนโลย ี 0.165 0.077 
ส่ิงแวดลอ้ม 0.319 0.165 
กฎหมาย 0.141 0.273 

หมายเหตุ: ตวัอยา่งการค านวณค่าไอเกนเวกเตอร์ของเกณฑห์ลกักรณีผูเ้ช่ียวชาญมีท่ีมา ดงัตารางดา้นล่าง 

 
เลือกขนาดผู้เช่ียวชาญ 

เกณฑ์หลกั การเมือง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย รวม ค่า Eigenvector  

การเมือง 0.03 0.03 0.05 0.02 0.04 0.02 0.19 0.032 
เศรษฐกิจ 0.07 0.06 0.15 0.03 0.07 0.03 0.41 0.068 
สงัคม 0.21 0.13 0.30 0.27 0.33 0.42 1.65 0.275 

เทคโนโลย ี 0.24 0.26 0.15 0.14 0.17 0.04 0.99 0.165 
ส่ิงแวดลอ้ม 0.28 0.32 0.30 0.27 0.33 0.42 1.91 0.319 

กฎหมาย 0.17 0.19 0.06 0.27 0.07 0.08 0.85 0.141 
รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 

 
จากการวเิคราะห์ปัจจยั PESTEL ดงัตารางท่ี  10  แสดงให้เห็นวา่แนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มเป็น

อนัดับหน่ึง รองลงมาเป็นสังคมและเทคโนโลยีตามล าดับ ในขณะท่ีตวัแทนชุมชนให้ความส าคญัด้านสังคมเป็นอนัดับหน่ึง 
รองลงมาเป็นกฎหมายและส่ิงแวดลอ้มตามล าดบั  
 แมว้า่ผูเ้ช่ียวชาญไม่ไดเ้ลือกกฎหมายอยูใ่นอนัดบัสามอนัดบัแรกนั้น ไม่ไดห้มายความวา่ผูเ้ช่ียวชาญจะไม่ให้ความสนใจใน
กฎหมาย เม่ือสอบถามรายละเอียดของการคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญจึงพบวา่เพราะผูเ้ช่ียวชาญทราบดีแลว้ว่าปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและ
เทคโนโลยีนั้นมีความสัมพนัธ์กบักฎหมายทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าจดัมลพิษ ในทางตรงขา้มตวัแทนชุมชนไม่ไดคิ้ดเห็นวา่ปัจจยั
เทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กบักฎหมายจึงไม่เลือกเทคโนโลยีในสามอนัดบัแรก อยา่งไรก็ตามทั้งสองกลุ่มไดใ้ห้ความส าคญักบั
สังคม จากตารางท่ี 11 เม่ือพิจารณาเกณฑห์ลกัดา้นการเมืองท าให้ทราบวา่ผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชนให้ความส าคญัของเกณฑ์
รองไปในทิศทางเดียวกนัคือนโยบายลดปริมาณขยะเป็นล าดบัแรก และนโยบายสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน เป็นล าดบัท่ีสอง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัปัญหาขยะเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและภาครัฐบาลมีนโยบายการสนบัสนุนการน าขยะมูลฝอยชุมชนมาสร้าง
พลงังานจึงท าใหท้ั้งสองฝ่ายมีความคิดไปในแนวเดียวกนั 
 ส่วนเกณฑ์หลกัดา้นเศรษฐกิจ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชนแตกต่างกนั โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบั
เกณฑร์องดา้นงบประมาณในการก าจดัขยะมูลฝอยเป็นอนัดบัแรก เป็นเพราะการลงทุนจดัตั้งโรงไฟฟ้าตอ้งใชง้บประมาณสูง และ
เทคโนโลยีการผลิตพลงังานจากขยะแต่ละประเภทนั้นใชเ้งินลงทุนท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาความคุม้ค่ากบัพลงังานท่ีจะ
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ไดก้ลบัมา ส่วนทางดา้นตวัแทนชุมชนให้ความส าคญัเกณฑ์รองดา้นค่าสาธารณูปโภคของคนในพ้ืนท่ี กลุ่มตวัแทนชุมชนมีความ
กงัวลใจวา่การจดัตั้งโรงไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายไดต้่อคนในพ้ืนท่ีได ้
 ในเกณฑ์หลกัดา้นสังคมนั้น ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบัเกณฑ์รองดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีเป็นอนัดบั
แรก เน่ืองจากมีการค านึงถึงพฤติกรรมการใชชี้วติเดิมและการยอมรับความเปล่ียนแปลงของคนในพ้ืนท่ี ในขณะท่ีตวัแทนชุมชนให้
ความส าคญักบัผลกระทบต่ออาชีพของคนในพ้ืนท่ีเป็นอนัดบัแรกเป็นเพราะเก่ียวขอ้งกบัรายไดข้องครอบครัวและผลตอบแทนท่ี
ชุมชนจะไดรั้บ  
 เม่ือพิจารณาเกณฑห์ลกัดา้นเทคโนโลยี ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญัเกณฑ์รองดา้นเทคโนโลยีส่ือสารกบัชุมชนมีวา่ผลต่อการ
เลือกแนวทางจดัการพลงังานขยะ  แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในการส่ือสารใหเ้ขา้ใจ มีการใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งสู่ชุมชนและรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในขณะเดียวกนัดา้นตวัแทนชุมชนใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยกี าจดัมลพิษส าคญัเป็น
อนัดบัแรก เพราะชุมชนส่วนใหญ่จะไดย้ินข่าวสารดา้นลบเก่ียวกบัมลพิษ จึงท าให้ความส าคญัดา้นเทคโนโลยเีก่ียวกบัมลพิษและ
หากไม่มีการปล่อยมลพิษลงสู่ชุมชนจะสามารถยอมรับโรงไฟฟ้านั้นได ้
 ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น ทั้ งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือให้ความส าคญักับมลพิษทางด้านอากาศเป็น
อนัดบัแรก เพราะมีแนวคิดวา่มลพิษทางดา้นอากาศสามารถเขา้สู่ร่างกายไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความรุนแรงต่อสุขภาพมาก 
 เกณฑ์ดา้นกฎหมาย ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญัของเกณฑ์รองทางดา้นกฎหมายการควบคุมมลพิษเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจาก
กฎหมายควบคุมมลพิษเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีบริเวณแหล่งจดัการขยะมูลฝอย  ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใชจ้  าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งคดักรองมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนกบักระบวนการผลิตโดยตอ้งผา่นมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนตวัแทนชุมชนใหค้วามส าคญั
กบักฎหมายการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก  จะเห็นไดว้า่การต่อตา้นชุมชนส่วนใหญ่จะร้องเรียกถึงกฎหมาย
เก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจดัตั้งโรงไฟฟ้า  
 
4.4  ผลของการเลือกเทคโนโลยขีองโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิขยะ 

เมตริกซ์ของการให้ความส าคญัต่อเกณฑห์ลกัในการเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลงังานท่ีเปรียบเทียบทีละคู่แสดงในตารางท่ี 
12 และตารางท่ี 13 ซ่ึงความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเป็นดงัตารางท่ี 12 และคิดเห็นของตวัแทนชุมชนแสดงดงัตารางท่ี 13   
 ตารางท่ี 14 และตารางท่ี 15 เป็นเมตริกซ์ของการให้คะแนนเกณฑ์รองส าหรับการเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลงังานของ
โรงไฟฟ้าโดยผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน ตามล าดบั   
 ส่วนตารางท่ี 16 และ ตารางท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบไอเกนเวกเตอร์ของเกณฑ์หลกัและเกณฑ์รองส าหรับการเลือก
เทคโนโลยกีารผลิตพลงังานของโรงไฟฟ้าจากผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน  
 ผลการวิเคราะห์เกณฑห์ลกัในการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลงังานของโรงไฟฟ้าขยะ จากตารางท่ี 16 แสดงให้เห็น
วา่ทั้งผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชนมีความคิดท่ีไปในทิศทางเดียวกนั นั่นคือ เกณฑ์ดา้นเงินลงทุนเป็นเกณฑ์ท่ีมีความส าคญัเป็น
ล าดบัแรก ถึงแมว้่าค่าน ้ าหนักของคะแนนจะแตกต่างกัน แต่ผลของการให้ความส าคญัของทั้ งสองฝ่ายนั้นเหมือนกนั เน่ืองจาก
เกณฑด์า้นผลกระทบถูกใหค้วามส าคญัในล าดบัท่ี 2 และเกณฑเ์ร่ืองของประเภทขยะเป็นล าดบัท่ี 3  
 เม่ือพิจารณาเกณฑร์องดา้นประเภทขยะ จากตารางท่ี 17 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีประสบการณ์ดา้นการจดัการขยะจึงทราบถึงขอ้มูล
ว่าขยะประเภทพลาสติกนั้นมีสัดส่วนเป็นปริมาณมากในหลายพ้ืนท่ี และด้วยองค์ประกอบทางเคมีท าให้สามารถให้พลงังาน
มากกวา่ขยะประเภทอ่ืน ขยะประเภทพลาสติกจึงเป็นประเภทหลกัในการผลิตพลงังาน และอีกหน่ึงประเด็นดา้นการบริหารจดัการ 
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ตารางที ่11     ค่าไอเกนเวกเตอร์ของเกณฑร์องส าหรับการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังาน 

เกณฑห์ลกั เกณฑร์อง ผูเ้ช่ียวชาญ ตวัแทนชุมชน 

การเมือง 

นโยบายสนบัสนุนใชพ้ลงังานทดแทน 0.305 0.262 
นโยบายลดปริมาณขยะ 0.487 0.548 

ความสงบเรียบร้อยทางการเมือง 0.149 0.076 
ขอบเขตการก ากบัดูแล 0.059 0.114 

เศรษฐกิจ 
การเติบโตของเศรษฐกิจ 0.092 0.174 

ค่าสาธารณูปโภคของคนในพ้ืนท่ี 0.201 0.723 

งบประมาณในการก าจดัขยะ 0.707 0.103 

สงัคม 
วฒันธรรมและวถีิชีวติของคนในพ้ืนท่ี 0.502 0.194 
ผลกระทบต่ออาชีพของคนในพ้ืนท่ี 0.178 0.700 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 0.319 0.107 

เทคโนโลย ี
เทคโนโลยกีารส่ือสารชุมชน 0.724 0.174 

เทคโนโลยเีพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานไฟฟ้า 0.083 0.103 
เทคโนโลยกี าจดัมลพิษ 0.193 0.723 

ส่ิงแวดลอ้ม 

การมองเห็นทิวทศัน ์ 0.039 0.034 
ผลกระทบทางดา้นอากาศ 0.475 0.470 
ผลกระทบต่อแหล่งน ้ า 0.318 0.168 
ผลกระทบทางดา้นเสียง 0.085 0.109 
ผลกระทบทางดา้นกล่ิน 0.084 0.22 

กฎหมาย 
กฎหมายการประกอบกิจการพลงังาน 0.082 0.186 

กฎหมายการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 0.315 0.737 

กฎหมายกรมควบคุมมลพษิ 0.602 0.077 
 
ตารางที ่12     เมตริกซ์การใหค้ะแนนเกณฑห์ลกัส าหรับการเลือกเทคโนโลยขีองการผลิตพลงังาน : โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

เกณฑ์หลกั ประเภทขยะ เงนิลงทุน พลงังาน ผลกระทบ 
ประเภทขยะ 1.00 0.13 4.00 0.33 
เงินลงทุน 8.00 1.00 7.00 2.00 
พลงังาน 0.25 0.14 1.00 0.17 
ผลกระทบ 3.00 0.50 6.00 1.00 

รวม 12.25 1.77 18.00 3.50 
CI = 0.071 และ CR = 0.079 
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ตารางที ่13     เมตริกซ์การใหค้ะแนนเกณฑห์ลกัส าหรับการเลือกเทคโนโลยีของการผลิตพลงังาน : โดยตวัแทนชุมชน 
เกณฑ์หลกั ประเภทขยะ เงนิลงทุน พลงังาน ผลกระทบ 
ประเภทขยะ 1.00 0.17 3.00 0.25 
เงินลงทุน 6.00 1.00 8.00 2.00 
พลงังาน 0.33 0.13 1.00 0.14 
ผลกระทบ 4.00 0.50 7.00 1.00 

รวม 11.33 1.79 19.00 3.39 
CI = 0.029 และ CR = 0.032 
 
ตารางที ่14     เมตริกซ์ของการใหค้ะแนนเกณฑร์องโดยพิจารณาดา้นประเภทขยะส าหรับการเลือกเทคโนโลยขีองการผลิตพลงังาน 
: โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเภท พลาสตกิ กระดาษ ขยะอนิทรีย์ ขยะผสม 
พลาสติก 1.00 5.00 7.00 0.50 
กระดาษ 0.20 1.00 2.00 0.14 

ขยะอินทรีย ์ 0.14 0.50 1.00 0.11 
ขยะผสม 2.00 7.00 9.00 1.00 
รวม 3.34 13.50 19.00 1.75 

CI = 0.014 และ CR = 0.015 
 
ตารางที ่15  เมตริกซ์ของการใหค้ะแนนเกณฑร์องโดยพิจารณาดา้นประเภทขยะส าหรับการเลือกเทคโนโลยขีองการผลิตพลงังาน: 
โดยตวัแทนชุมชน 

ประเภท พลาสตกิ กระดาษ ขยะอนิทรีย์ ขยะผสม 
พลาสติก 1.00 0.20 0.14 0.50 
กระดาษ 5.00 1.00 0.50 7.00 

ขยะอินทรีย ์ 7.00 2.00 1.00 9.00 
ขยะผสม 2.00 0.14 0.11 1.00 
รวม 15.00 3.34 1.75 17.50 

CI = 0.050 และ CR = 0.056 
 
เพ่ือการประหยดัเวลาในการด าเนินงานจึงคดัแยกแค่บางประเภทและใชเ้ป็นขยะผสมจึงเหมาะสมกบัการน าไปผลิตพลงังานไฟฟ้า
มากกวา่ แต่ดา้นของตวัแทนชุมชนให้ความส าคญักบัประเภทขยะอินทรียเ์หมาะสมส าหรับการน าไปผลิตพลงังานไฟฟ้า จากการ
สมัภาษณ์พบวา่ ตวัแทนชุมชนหลายท่านระบุวา่ขยะประเภทอินทรียเ์ป็นวตัถุทางธรรมชาติ อาจจะส่งผลกระทบดา้นมลพิษนอ้ยกวา่
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การเผาพลาสติก แต่ในทางกลบักันพบว่าปริมาณขยะประเภทอินทรียน์้อยกว่าพลาสติกมาก ซ่ึงหากมีการเลือกเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัขยะประเภทอินทรียจ์ะท าใหไ้ดพ้ลงังานกลบัมาไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 

เกณฑ์ดา้นงบลงทุนทั้งผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน ไดใ้ห้ความส าคญัล าดบัแรกแก่ดา้นงบประมาณค่าติดตั้งโรงไฟฟ้าใน
คร้ังแรก ทั้งน้ีเป็นเพราะการเลือกเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนันั้นมีผลต่อเงินลงทุนท่ีแตกต่างกนัมาก หากงบประมาณไม่เพียงพอท าให้
ไม่สามารถเลือกเทคโนโลยีบางประเภทได้  และได้ให้ความส าคญัล าดับท่ีสองเป็นไปทางเดียวกันคืองบประมาณด้านการ
ด าเนินงาน  

ส่วนเกณฑ์ทางด้านพลังงานนั้ นพบว่าผู ้เช่ียวชาญและตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  โดยผูเ้ช่ียวชาญให้
ความส าคญักับปริมาณพลังงานท่ีได้จากกระบวนเป็นหลัก  เป็นเพราะฝ่ายผูเ้ช่ียวชาญทราบดีว่าเทคโนโลยีแต่ละประเภทมี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั เม่ือมีการติดตั้งและลงทุนตอ้งใชง้บประมาณเป็นจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งไดพ้ลงังานกลบัมา
อยา่งคุม้ค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด และยงัทราบถึงผลพลอยไดข้องแต่ละเทคโนโลย ีจึงรู้ถึงแนวทางในการจดัการ
ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  ในขณะท่ีตวัแทนชุมชนมุ่งเนน้ท่ีเกณฑผ์ลพลอยไดจ้ากกระบวนการเป็นหลกั เพราะมีความกงัวลว่า
อาจจะมีการปล่อยของเสียมากระทบต่อชุมชนและชีวติความเป็นอยูข่องคนในพ้ืนท่ีในอนาคต จากเกณฑย์อ่ยดา้นน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัท าใหค้วามเห็นของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกนั 

เกณฑย์อ่ยดา้นสุดทา้ยท่ีน ามาพิจารณาการเลือกเทคโนโลย ีคือ เกณฑก์ารยอมรับ จากการผลการใหค้ะแนน พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ใหค้วามส าคญัต่อเกณฑก์ารยอมรับเป็นล าดบัแรก แต่จากการสมัภาษณ์ ท าใหท้ราบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ ระบุวา่การยอมรับเทคโนโลยนีั้น 
จ าเป็นตอ้งเป็นเทคโนโลยีท่ีใชก้นัเป็นส่วนมากแพร่หลายในหลากหลายประเทศ มีการศึกษาและพฒันาใชง้านอยา่งถูกตอ้ง และ
ตอ้งเหมาะสมกับประเทศไทย แต่ทางด้านตว้แทนชุมชนให้ความส าคัญกับเกณฑ์การเรียกร้องด้านมลพิษ หากมีการเลือกใช้
เทคโนโลยีในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจะไม่ยอมรับเทคโนโลยีท่ีเคยถูกเรียกร้องดา้นมลพิษ เพราะมีความกงัวลว่าหากน าวา่ใชใ้น
พ้ืนท่ีจะส่งผลกระทบภายในอนาคต  

จากผลการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีมุมมองท่ีกวา้ง พร้อมท่ีพฒันาและปกป้องชุมชนท่ีมีการก่อตั้งโรงไฟฟ้า 
ส่วนตวัแทนชุมชนมีแนวคิดท่ีกงัวลดา้นผลกระทบและชีวติความเป็นอยู ่แต่อยา่งไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างอยากเลือกเทคโนโลยีท่ีดี
ท่ีสุดในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
 
ตารางที ่16     ไอเกนเวกเตอร์ของเกณฑห์ลกัส าหรับการเลือกเทคโนโลยขีองการผลิตพลงังาน จากผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน 

เกณฑ์หลกั ผู้เช่ียวชาญ ตวัแทนชุมชน 
ประเภทขยะ 0.117 0.103 
เงินลงทุน 0.545 0.525 
พลงังาน 0.051 0.048 
ผลกระทบ 0.287 0.324 
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ตารางที ่17     ไอเกนเวกเตอร์ของเกณฑร์องส าหรับการเลือกเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้าจากผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน 
เกณฑห์ลกั เกณฑร์อง  ผูเ้ช่ียวชาญ ตวัแทนชุมชน 

ประเภทขยะ 

พลาสติก 0.331 0.059 
กระดาษ 0.080 0.329 

ขยะอินทรีย ์ 0.049 0.537 

ขยะผสม 0.540 0.074 

เงินลงทุน 

ค่าติดตั้ง 0.665 0.636 
ค่าด าเนินงาน 0.180 0.217 
ค่าเช่า/ซ้ือท่ีดิน 0.107 0.094 
ค่าก าจดัของเสีย 0.048 0.053 

พลงังาน 
พลงังานท่ีได ้ 0.646 0.069 
ความตอ้งการ 0.290 0.155 
ผลพลอยได ้ 0.064 0.777 

การยอมรับ 
ระดบัการยอมรับ 0.646 0.062 

ขยายโรงไฟฟ้าในอนาคต 0.290 0.236 
ร้องเรียนมลพิษ 0.064 0.701 

 
6.  สรุปผลงานวจิยั 
 เม่ือพิจารณาถึงปริมาณขยะพลังงานประเภทพลาสติกและกระดาษในพ้ืนท่ีของอ าเภอศรีประจันต์จะพบว่าในปัจจุบัน
ประมาณไวว้่ามีเพียง 9.42 MW (ดงัตารางท่ี 4) ดงันั้นค่อนขา้งจะมีค าตอบท่ีชดัเจนว่าทางเลือกส าหรับก าลงัการผลิตน้อยกวา่ 10 
MW ส่วนการคดัแยกขยะมูลฝอยนั้นเป็นความตระหนักของชุมชนและมีการแยกประเภทของขยะอยู่บ้างเพ่ือน าไปขายให้กับ
โรงงานรีไซเคิล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัดงัแสดงในตารางท่ี 18 วา่ผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชนมีความเห็นตรงกนัวา่ควรการ
ท าคดัแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อนการน าไปผลิตเป็นพลงังานและควรมีก าลงัผลิตไฟฟ้านอ้ยกวา่ 10 MW  เป็นอนัดบัแรก  
 จากตารางท่ี 19   ไดแ้สดงผลการตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลงังานของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะนั้น ทางผูเ้ช่ียวชาญ
เลือกเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชนัเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงและเลือกเทคโนโลยีเตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบดเป็นอนัดบัท่ีสอง  ส่วนทางดา้น
ตวัแทนชุมชนเลือกเทคโนโลยเีตาเผาแบบตะกรับเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงและเลือกเทคโนโลยพีลาสมาอาร์คเป็นอนัดบัท่ีสอง   
 จะเห็นไดว้่าทั้ งสองกลุ่มมีความคิดเห็นท่ีเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลงังานท่ีแตกต่างกัน   หากยอ้นกลบัไปดูการให้ความ
คิดเห็นในการใหค้วามส าคญัต่อเกณฑห์ลกัและเกณฑร์องต่างๆ จะพบวา่เป็นผลมาจากทั้งสองกลุ่มใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกนั เช่น 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ลกัษณะของขยะท่ีจะน ามาใชเ้ป็นพลงังานส าหรับโรงไฟฟ้าส าหรับชุมชนนั้นส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบของ
ขยะผสม แต่ตอ้งมาแยกประเภทพลาสติกหรือกระดาษออกมา ในขณะท่ีตวัแทนชุมชนให้ความเห็นว่าขยะพลงังานมกัเป็นขยะ
อินทรีย ์ ซ่ึงตามทฤษฎีแลว้ขยะอินทรียจ์ะถูกน าไปหมกัไดเ้อทานอลหรือน าไปย่อยสลายแบบไร้อากาศได้แก๊สมีเทน ส่วนขยะ
ประเภทพลาสติกและกระดาษจะน าเขา้โรงงานรีไซเคิล   
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 ขอ้เสนอแนะและแนวทางส าหรับการลดปัญหาอุปสรรคของการไม่ยอมรับเทคโนโลยีของการผลิตส าหรับโรงไฟฟ้านั้น 
จ าเป็นตอ้งเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑห์ลกัและเกณฑร์องท่ีกลุ่มผูแ้ทนมีความเห็นไม่ตรงกนักบั
ผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจขั้นพ้ืนฐานถึงแนวทางจดัการขยะแต่ละประเภท และเทคโนโลยขีองการผลิตขยะเป็นพลงังาน
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานขยะรวมทั้งจุดเด่นจุดดอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชนั และมีการกระจาย
ความรู้น้ีใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นอยา่งเป็นระบบและทัว่ถึง  
 
ตารางที ่18     ผลการเลือกแนวทางการจดัการขยะเป็นพลงังานรวมถึงก าลงัการผลิต 

ทางเลือก ผู้เช่ียวชาญ ตวัแทนชุมชน 
การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเป็นพลงังานโดยมีก าลงัผลิตนอ้ยกวา่ 10 MW 0.105 0.574 
การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเป็นพลงังานโดยมีก าลงัผลิตมากกวา่ 10 MW 0.051 0.051 
การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเป็นพลงังานโดยมีการคดัแยกขยะก่อนและก าลงัผลิต
นอ้ยกวา่ 10 MW 

0.543 0.264 

การจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเป็นพลงังานโดยมีการคดัแยกขยะก่อนและก าลงัผลิต
มากกวา่ 10 MW 

0.300 0.112 

 
ตารางที ่19     ผลการเลือกเทคโนโลยขีองโรงไฟฟ้าจากผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนชุมชน 

ทางเลือก ผู้เช่ียวชาญ ตวัแทนชุมชน 
เตาเผาแบบตะกรับ 0.068 0.541 
เตาเผาแบบหมนุ 0.045 0.039 

เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด 0.276 0.073 
แก๊สซิฟิเคชนั 0.508 0.139 
พลาสมาอาร์ค 0.104 0.207 
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