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บทคัดย่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นเมืองท่าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และจากกิจกรรรม
ทางเศรษฐกิจประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมุ่งไปที่การใช้ภูมิสารสนเทศร่วมกับการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลากหลายกฎเกณฑ์ 
(MCDA) ในการบริหารและจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ส าหรับหลุมฝังกลบขยะภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย และ 2) เพ่ือประเมินพ้ืนที่ทีมี่ศักยภาพโดยใช้ 
MCDA เพ่ือพัฒนาหลุมฝังกลบขยะไปสู่ศูนย์บริหารและจัดการขยะตาม ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการท าหลุมกลบฝังมีเนื้อที่ 467 ตารางกิโลเมตร และผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีด้วยการให้
คะแนนแบบ MCDA พบว่าบ่อขยะปู่เจ้าสมิงพราย มีค่าคะแนนสูงที่สุด ในขณะที่บ่อขยะอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ 
พลัส จ ากัด มีค่าคะแนนต่ าที่สุด การศึกษานี้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงพ้ืนที่เพ่ือช่วยสนับสนุน 
ผู้ตัดสินใจในการจัดการปัญหาขยะในจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
ค าส าคัญ: ขยะ  ภูมิสารสนเทศ  การวิเคราะห์แบบหลากหลายกฎเกณฑ์  สมุทรปราการ  
 
Abstract 

Samutprakarn province is an important economic port city in Thailand. Due to the rapid 
growth of economic activities and population, the solid waste problem has been emerged. This 
study addressed solid waste management by using geo-informatics with multi-criteria decision 
analysis (MCDA). The objectives of the study were: 1) to find out the potential areas for landfill 
site under the law enforcement, and 2) to evaluate the potential areas by using MCDA for 
development landfill site in order to the Solid Waste Management Center (SWMC). As a result of 
the study, it was found that Potential areas for landfill site covered area of 467 square 
kilometers.  According to MCDA, Phuchao Saming Phray landfill site was the highest score while 
Intania Green power Co.,ltd landfill site was the lowest score. The application of spatial 
technique in the study can support the decision-makers in solid waste management in 
Samutprakarn province and other areas for sustainable development in the near future.  
Keywords: Solid Waste, Geo-informatics, MCDA, Samutprakarn 
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บทน า 
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากของประเทศ  มีมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP Per Capital) จ านวน 252,296 บาท/ปี ในปี 2556 สูงเป็นอันดับ 6 
ของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558)  ในด้านประชากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี 1,261,530 คน (กรมการปกครอง, 2558) นอกจากนี้ยังมีแรงงานต่างด้าว
ทั้งท่ีขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้อีกเป็นจ านวนมาก  โดยส่วนใหญ่มาประกอบอาชีพเพ่ือตอบสนอง
งานทั้งในภาคการเกษตร ประมง อุตสาหกรรมและภาคบริการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ 
มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ที่สะดวกท าให้มีผู้คนมากมายที่เข้ามาเพ่ือประกอบ
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในพ้ืนที่ ในอีกด้านหนึ่ง ผลจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
จ านวนมาก ท าให้มีปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาขยะ จากประชากรที่มากกว่าหนึ่งล้านคนรวมกับแรงงานต่าง
ด้าวและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ท าให้มีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก โดยกรมควบคุมมลพิษจัดล าดับ
จังหวัดสมุทรปราการไว้ที่ล าดับที่ 2 ของประเทศในด้านวิกฤตการจัดการขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิศ , 
2556) ซึ่งหากไม่ได้รับการบริหารและจัดการอย่างถูกวิธีจะท าให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่กระทบสู่
คุณภาพชีวิตและปัญหาต่าง ๆ จะตามมาในไม่ช้า จึงจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการหาวิธีการในการจัดการ
ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, 2558) และต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่มีอยู่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาได้ตรงตามลักษณะของพ้ืนที่  และเพ่ือพัฒนาบ่อขยะที่ถูก
คัดเลือกให้กลายเป็นศูนย์บริหารและจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้รับจะช่วย
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือหาพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการท าหลุมฝังกลบขยะภายใต้ข้อก าหนดตามกฎหมาย  
เพ่ือประเมินและพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพจากบ่อขยะที่มีอยู่เดิมเป็นศูนย์บริหารและจัดการขยะ

โดยใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลากหลายกฎเกณฑ์ (MCDA) 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ขยะมูลฝอย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558) โดยทั่ว ๆ ไปจะหมายถึงเศษวัสดุที่ไม่เป็นที่

ต้องการทั้งที่เผาได้ (Combustible material) เช่น เศษอาหาร เศษวัสดุทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
ซากสัตว์ เสื้อผ้า พลาสติกและเศษขยะ และที่เผาไม่ได้ (Non-combustible material) ซึ่งได้แก่ ขยะเศษ
แก้ว รวมทั้งโลหะต่าง ๆ เป็นต้น โดยสามารถจ าแนกขยะออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ คือ ขยะชุมชน, ขยะ
จากโรงงานอุตสาหกรรมและขยะจากเกษตรกรรม โดยจ าแนกออกเป็น เศษอาหารและอินทรีย์สาร (64%) 
เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาได้แก่ พลาสติก (17%) และกระดาษ (8%) เป็นหลัก โดยในปัจจุบันขยะนับว่าเป็น
ปัญหาส าคัญทางสิ่งแวดล้อม จึงมีการหาแนวทางในการจ ากัดขยะหรือน าไปท าประโยชน์ เช่น การน าขยะ
มูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งในปัจจุบันท าได้เพียงเล็กน้อย (ไม่ถึงร้อยละหนึ่งจาก
ขยะทั่วประเทศ) โดยแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2564 จะผลิดไฟฟ้าจากขยะ 160 
เมกกะวัตต์ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะแท้จริงแล้ว 
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หากมีการบริหารและจัดการที่ดีสามารถน ากลับมาเป็นพลังงานทดแทนได้ดี  แนวทางในการจัดการที่ดีจะ
เป็นตัวช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต  

ภูมิสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องทางโลก (ภูมิ ) หรือพ้ืนที่ 
เป็นการบูรณาการภูมิศาสตร์เชิงเทคนิค ทั้งในเรื่องของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic 
Information System: GIS) การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) และระบบการระบุต าแหน่ง
บนพื้นผิวโลก (Geographic Positioning System: GPS) เข้าด้วยกัน (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน, 2552) โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ครรชิต และคณะ (2527) ให้
ความหมายไว้ว่าเป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลรูปทรงสัณฐานของวัตถุบน
พ้ืนผิวโลก ที่เกี่ยวข้องกับระบบแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผังต่าง ๆ ของลักษณะภูมิประเทศทั้ง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนการรับรู้จากระยะไกล (สรรค์ใจ, 2550) เป็นการ
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนพ้ืนผิวโลกด้วยการบันทึกภาพ หรือบันทึกปริมาณการสะท้อนรังสีดวง
อาทิตย์จากทรัพยากรต่าง ๆ แล้วแปลงค่าเป็นข้อมูลเชิงเลข โดยใช้ค่าความสว่าง มาแสดงผลในภาพ แล้ว
น าข้อมูลดังกล่าวที่มีความทันสมัย รวดเร็วมาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บน
พ้ืนผิวโลก โดยอ้างอิงอยู่กับระบบพิกัดเชิงพ้ืนที่  โดยการระบุต าแหน่งจะเป็นการอ้างอิงเชิงพิกัดจาก
ดาวเทียมบอกพิกัดท่ีมีความถูกต้องแม่นย าสูง โดยในปัจจุบัน มีโครงข่ายระบบดาวเทียมบอกต าแหน่งจาก
หลายระบบนอกจากระบบ GPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น GLONASS, Galileo และ Beidou โดย
เรียกว่าระบบดาวเทียมบอกต าแหน่งโลก (Global Navigation Satellite System: GNSS) 

การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลากหลายกฎเกณฑ์ (Multi Criteria Decision Analysis: 
MCDA) ถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือมีปัจจัยต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 
โดย Malczewski (1999) ได้น า MCDA มาใช้ในงานภูมิสารสนเทศเพ่ือเป็นกระบวนการส าหรับแก้ปัญหา
ในการตัดสินใจ การออกแบบ ประเมิน และการให้ทางเลือกที่ก าหนดจากล าดับความส าคัญที่ได้จาก
กระบวนวิเคราะห์ โดยในงานวิจัยวิธีการให้ค่าน้ าหนักอย่างง่าย (simple additive weighting: SAW) 
เป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้งานเพราะเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา วิธีการให้ค่าน้ าหนักอย่างง่ายถูกก าหนดโดย
ผู้เชี่ยวชาญในการให้ค่าน้ าหนักและค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ภายหลังจะน าค่า
น้ าหนักและค่าคะแนนของช่วงในแต่ละปัจจัยมาหาผลรวม โดยค่าคะแนนรวมที่ได้จะบอกถึง ล าดับ 
(Ranking) ความส าคัญของทางเลือก (Alternative) เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการน าภูมิสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารจัดการขยะ ของกรมควบคุมมลพิษ 
(2544) และ วีระพล แก้วอินทร์ (2556) ใช้เกณฑ์ได้แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ป่าอนุรักษ์ แนวเขตชุมชน 
ระยะห่างจากแหล่งน้ า ถนน สภาพดิน บ่อน้ าบาดาล โบราณสถาน โดยวีรพล แก้งอินทร์ เพ่ิมเติม 
แนวรอยเลื่อน และภาวะน้ าท่วม ความชัน มาใช้ในการประเมิน เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาและวิเคราะห์การบริหารและจัดการขยะมีกรอบการด าเนินงานเบื้องต้นตาม
ภาพประกอบที่ 1 โดยเริ่มจากการประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหลุมฝังกลบขยะตามเงื่อนไข
ทางกฎหมาย ที่ใช้เกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) เพ่ือประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (Potential area) ด้วยวิธีการกรองแบบตะแกรง (Sieve 
analysis) ภายหลังการประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพแล้ว จะท าการคัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสม (Site selection) 
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ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ โดยพิจารณาจากบ่อขยะเดิม (Landfill) ที่มีอยู่ทั้งหมด 6 แห่ง โดยจะ
ท าการคัดเลือกมาเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์บริหารและจัดการขยะ จากการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการการ
ตัดสินใจแบบหลากหลายกฎเกณฑ์ (MCDA) โดยใช้วิธีการให้ค่าน้ าหนักอย่างง่าย (Simple additive 
weighting: SAW) จากการก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัย (Weighting)  เพ่ือล าดับความส าคัญของ
ปัจจัย และมีการก าหนดค่าคะแนนของประเภทข้อมูล (Rating) ในแต่ละปัจจัย แล้วน าผลรวมของค่า
คะแนนมาเรียงล าดับ (Ranking) ความส าคัญก่อนหลัง  เพ่ือท าการคัดเลือกจุดรับขยะเดิม เพ่ือจัดตั้ งเป็น
ศูนย์บริหารและจัดการขยะต่อไป 

 

 
 
ภาพประกอบที ่1 ผังแสดงกรอบการด าเนินการ 
 
ผลการวิจัย 

การประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่สามารถท าเป็นหลุมฝังกลบขยะ โดยก าหนดเกณฑ์และปัจจัย
อ้างอิงพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย (ตารางที่ 1) น ามาวิเคราะห์เป็นปัจจัยทางพ้ืนที่
เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งทางด้าน สภาพภูมิประเทศ สภาพทาง
ธรณีวิทยา ระยะห่างจากทางหลวงสายหลัก ระยะห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองขุด ระยะห่างจาก
บ่อน้ าใต้ดิน ระยะห่างจากแหล่งโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ และปูชนียสถาน ระยะห่างจากสนามบิน ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ า และเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ รวม 9 ปัจจัย น ามาพิจารณาร่วมกันโดยใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือ
คัดเลือกพ้ืนที่ที่สอดคล้องตามเกณฑ์และปัจจัยข้างต้น โดยน ามาปรับให้อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
ต่อจากนั้นท าการท าแนวระยะห่างหรือ แนวกันชน (Buffer) ของแต่ละปัจจัย และท าการวิเคราะห์โดยการ
กรองแบบตะแกรง (Sieve analysis) หาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยในแต่ละปัจจัยที่น ามาวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ 

สภาพภูมิประเทศ เนื่องจากในพ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มปากแม่น้ า จึงมีระดับความสูงจาก
ระดับทะเลปานกลาง (Mean sea level: MSL) ต่ าคือ มีค่าความสูงอยู่ระหว่าง 1-5 เมตร น าจุดความสูง 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ 
ปัจจัย เกณฑ์ด้านวิศวกรรม 

สภาพภูมิประเทศ ความลาดชันไม่เกินร้อยละ 15 
สภาพทางธรณีวิทยา ห่างจากรอยแยก (Fault zone) มากกว่า 100 เมตร 
ระยะห่างจากทางหลวงสายหลัก มากกว่า 100 เมตร และไม่เกิน 10 กิโลเมตร 
ระยะห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองขุด อย่างน้อย 300 เมตร และไม่อยู่ในบริเวณด้านเหนือน้ า 
ระยะห่างจากบ่อน้ าใต้ดิน อย่างน้อย 700 เมตร 
ระยะห่างจากแหล่งโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ฯ อย่างน้อย 1 กิโลเมตร 
ระยะห่างจากสนามบิน มากกว่า 5 กิโลเมตร 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ไม่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น ที่ 1และ 2 
เขตพ้ืนที่อนุรักษ ์ ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือพ้ืนที่คุ้มครอง รวมถึงป่า

ชายเลน ป่าสงวน และต้นน้ าล าธาร 
 

 และเส้นชั้นความสูง (Contour line) มาสร้างแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (Digital elevation model: 
DEM)  ถัดมาแปลงให้เป็นค่าความลาดเท โดยในพ้ืนที่มีความลาดเทต่ ากว่าร้อยละ 15 ทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ (ภาพประกอบที่ 2 ) 

สภาพทางธรณีวิทยา มีแนวรอยเลื่อนพาดผ่านในเขตจังหวัด 3 รอยเลื่อนได้แก่ รอยเลื่อน
เจ้าพระยา (วางตัวแนวเหนือ-ใต้) รอยเลื่อนพระประแดง (วางตัวแนวตะวันตก-ตะวันออก) และรอยเลื่อน
บางพลี (วางตัวแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้) (ภาพประกอบที่ 3 คือพ้ืนที่ที่ห่างน้อยกว่า 
100 เมตรจากลอยเลื่อย) 

ระยะห่างจากทางหลวงสายหลัก ก าหนดให้อยู่ไม่ใกล้ถนนสายหลักมากเกินไป คือ อยู่ห่าง
มากกว่า 100 เมตร ขณะเดียวกันต้องอยู่ไม่ไกลมากนัก เนื่องจากจะส่งผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บขยะที่
มากขึ้นจากการขนส่งถนนสายหลัก ก าหนดให้อยู่ห่างไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากถนนสายหลัก (ภาพประกอบ
ที ่4 คือพ้ืนที่ที่ห่างน้อยกว่า 100 เมตร ส่วนพื้นที่อยู่ห่างเกิน 10 ไม่มีในพ้ืนที่) 

ระยะห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองขุด ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2554 ในส่วน
ของแหล่งน้ ามาท าระยะห่าง 300 เมตร (ภาพประกอบที่ 5 คือพ้ืนที่ที่ห่างน้อยกว่า 300 เมตร) 

ระยะห่างจากบ่อน้ าใต้ดิน จากข้อมูลพบว่ามี 4 บ่อ ได้แก่ บ้านบางนา (MQ0601) ทรัพยากร 
พระประแดง (N0013) ฐานทัพเรือป้อมพระจุล (H0029) และบ้านพักทหารเรือ (H0030) ท าการกัน
ระยะห่าง 700 เมตร (ภาพประกอบที่ 6 คือพ้ืนที่ที่ห่างน้อยกว่า 700 เมตร) 

ระยะห่างจากแหล่งโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ และปูชนียสถาน มีทั้งหมด 18 แห่ง ประกอบ 
ไปด้วย วัดเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือได้แก่ ป้อม พิพิธภัณฑ์ และศาลหลักเมือง ถูกก าหนดให้ห่างไม่น้อยกว่า 1 
กิโลเมตร (ภาพประกอบที่ 7 คือพ้ืนที่ที่ห่างนอ้ยกว่า 1 กิโลเมตร) 

ระยะห่างจากสนามบิน มีในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง คือ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(ภาพประกอบที่ 8) ห่างจากสนามบินไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร  

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า จากข้อมูลพบว่าไม่มีชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 ตามข้อห้าม ในพ้ืนที่ตก
อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 5 ทั้งหมด (ภาพประกอบที่ 9)  
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เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ จากแผนที่ป่าไม้ตามกฎหมายทั้งของกรมป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ และป่า
อนุรักษ์) และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพรรณพืช (อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) ไม่มีพ้ืนที่ป่า
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (ภาพประกอบที่ 10) 

น าปัจจัยข้างต้นมาท าการวิเคราะห์ตามล าดับ (ภาพประกอบที่ 11) ด้วยการกรองแบบตะแกรง 
เพ่ือหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหลุมฝังกลบขยะ (สีเทาอ่อน) และพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด (สีด า) 
โดยผลการวิเคราะห์มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรวม 467 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
(ภาพประกอบที่ 12) ขณะที่เมื่อน าจุดหลุมฝังกลบขยะเดิมทั้ง 6 แห่งมาพิจารณาก็พบ ทั้งหมดอยู่ในเขต
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพดังภาพประกอบที่ 12 ที่อยู่ในเกณฑ์ของข้อกฎหมาย ในขั้นตอนถัดมาจะพิจารณาจาก
การวิเคราะห์แบบหลายกฎเกณฑ์ (MCDA) โดยวิธีการให้ค่าน้ าหนักอย่างง่าย (SAW) ในการคัดเลือกบ่อรับ
ขยะเดิม  โดยน าค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละจุดมาเรียงล าดับคะแนนมากไปน้อย  (คะแนนมากหมายถึงมี
ความเหมาะสมมาก) เพ่ือก าหนดล าดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามล าดับคะแนนเพ่ือพัฒนา
เป็นศูนย์บริหารและจัดการขยะต่อไป 

การพิจารณาเกณฑ์และปัจจัยต่าง ๆ จะใช้เช่นเดียวกับการพิจารณาหาพ้ืนที่มีศักยภาพ 
(ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า และเขตพ้ืนที่อนุรักษ ์ไม่เข้าเกณฑ์ในพื้นที่จึงตัดออก) โดยเพ่ิมเติมในส่วนการก าหนดค่า
ถ่วงน้ าหนักของปัจจัย (Weighting) เพ่ือล าดับความส าคัญของปัจจัย และมีการก าหนดค่าคะแนนของ
ประเภทข้อมูล (Rating) ต่อจากนั้นน าค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัยและค่าคะแนนของประเภทข้อมูลมาคูณกัน  
และก าหนดช่วงชั้นของผลลัพธ์และจ าแนกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะ 
โดยพิจารณาเลือกจุดรับขยะเดิมเพ่ือประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกพ้ืนที่ต่อไป 

ค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัย (Weighting) และค่าคะแนนของประเภทข้อมูล (Rating) ก าหนดโดย
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) โดยค่าถ่วงน้ าหนักพิจารณาจากเกณฑ์ตามกลุ่มดังนี้คือ ด้านท าเลที่ตั้ง 
ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านทัศนียภาพ โดยในด้านท าเลที่ตั้ง พิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการขยะโดยต้องตั้งอยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดให้มี
ความส าคัญในล าดับแรก (ค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 4) ถัดมาด้านวิศวกรรม (ค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3) ในการ
ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพ การปนเปื้อนเชื้อโรคในแหล่งน้ า รองลงมาได้แก่
ผลทางเศรษฐศาสตร์ (ค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 2) โดยพิจารณาผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น จากต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย การเข้าถึง เป็นต้น และด้านทัศนียภาพในล าดับสุดท้าย จึงจัดเรียงกลุ่มตามล าดับ ค่าถ่วง
น้ าหนักตามตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2  เกณฑ์การให้ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละปัจจัย (ค่าน้ าหนัก) 
ท าเลที่ตั้ง (4) วิศวกรรม (3) เศรษฐศาสตร์ (2) ทัศนียภาพ (1) 
 กรรมสิทธิ์

ที่ดิน 
 สภาพภูมิประเทศ   
 สภาพทางธรณีวิทยา   
 ระยะห่างจากแหล่งน้ า 
 ระยะห่างจากบ่อน้ าใต้ดิน 

 ระยะห่างจากทาง
หลวง 

 ระยะห่างจาก
สนามบิน 

 ระยะห่างจากแหล่ง
ชุมชน  

 ระยะห่างจากแหล่ง
โบราณคดี/
ประวัติศาสตร์ฯ 
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ภาพประกอบท่ี 2 สภาพภูมิประเทศ(ความลาดเท) ภาพประกอบท่ี 3 สภาพทางธรณวีิทยา 

  
ภาพประกอบท่ี 4 ระยะห่างจากทางหลวงหลัก ภาพประกอบท่ี 5 ระยะห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

  
ภาพประกอบท่ี 6 ระยะห่างจากบ่อน้ าใต้ดิน ภาพประกอบท่ี 7 ระยะห่างจากแหล่งโบราณคดี/

ประวัติศาสตร์ และปูชนียสถาน 
 

  
ภาพประกอบท่ี 8 ระยะห่างจากสนามบิน ภาพประกอบท่ี 9 ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
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ภาพประกอบท่ี 10 เขตพื้นท่ีอนุรักษ ์  

 

  

ภาพประกอบที ่11 ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ 

ในส่วนของค่าคะแนนของประเภทข้อมูล (Rating) จะจัดประเภทข้อมูลในแต่ละปัจจัยโดยก าหนด
ตามเกณฑ์จากการหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเสริมปัจจัยที่ส าคัญตามเกณฑ์ที่ให้ค่าถ่วงน้ าหนัก  อันดับแรก
คือ กรรมสิทธิ์ในท าเลที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ พิจารณาพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานรัฐ และ
พ้ืนที่ของเอกชน โดยให้พ้ืนที่ของรัฐมีโอกาสจัดตั้งศูนย์ฯ ก่อนในล าดับแรก ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ในที่ดินเอกชน
ไม่ให้ค่าคะแนน (0) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ให้คะแนนเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ขยายออกไปอิงตามช่วงการหาพ้ืนที่
ศักยภาพในจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตัวอย่างเช่น ปัจจัยระยะห่างจากทางหลวง
สายหลัก ก าหนดเบื้องต้น ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร (ตามเกณฑ์การหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ) 
ดังนั้น ระยะห่างที่น้อยกว่า 100 เมตร จะมีค่าคะแนนเท่ากับศูนย์ (ไม่ผ่านเกณฑ์) ส่วนระยะห่างที่อยู่
ระหว่าง 100-200 เมตร จะให้ค่าคะแนนเท่ากับหนึ่ง ในระยะห่างถัดมาคือ 200-300 เมตรจะให้ค่า
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คะแนนเท่ากับสอง และท้ายที่สุดระยะห่างที่มากกว่า 300 เมตร จะให้ค่าคะแนนเท่ากับสาม (ยิ่งไกลยิ่งดี) 
ในปัจจัยที่มีเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันคือการก าหนดระยะทาง เช่น สภาพทางธรณีวิทยา (แนวรอยเลื่อน), 
ระยะห่างจากแหล่งชุมชน, ระยะห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองขุด , ระยะห่างจากบ่อน้ าใต้ดิน , 
ระยะห่างจากแหล่งโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ และปูชนียสถาน  และระยะห่างจากสนามบิน จะให้ค่า
คะแนนในกรณีเดียวกับระยะห่างจากถนน ส่วนของสภาพภูมิประเทศ เกณฑ์เดิมก าหนดไว้ที่ความลาดเท
ไม่น้อยกว่า 15 % โดยความลาดเทที่เพ่ิมมากขึ้นจะเพ่ิมความเสี่ยง ที่ส่งผลเสียต่อการไหลของน้ าใต้ดิน ที่
อาจมีการไหลไปรวมกันกับน้ าใต้ดินเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมากขึ้น ดังนั้นก าหนดให้ค่าความลาดเทที่เพ่ิมขึ้น
มีค่าคะแนนน้อยลงตามล าดับ รายละเอียดการให้ค่าถ่วงน้ าหนักและค่าคะแนนตามตารางที่  3 และ
ภาพประกอบที่ 13- 20  

ขั้นตอนในการด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์บริหารและจัดการขยะจะใช้
ข้อมูลในรูปแบบกริด (Raster base) เพ่ือความเหมาะสมในการท างานแบบการซ้อนทับที่เหมาะสมกับการ
จัดการข้อมูลในลักษณะการท างานแบบกริดและก าหนดให้แต่ละกริดมีขนาด 40 X 40 เมตร (1 ไร่) เพ่ือ
สะดวกในการค านวณพ้ืนที่ด้วยการซ้อนทับข้อมูลตามปัจจัยที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยค านวณตาม
กระบวนการวิเคราะห์แบบหลากหลายปัจจัย (MCDA) โดยวิธีการถ่วงน้ าหนักแบบง่าย ใช้การให้ค่า
น้ าหนักปัจจัยคูณกับค่าคะแนนของปัจจัย  

ต่อจากนั้นน าผลลัพธ์จากการค านวณ (ภาพประกอบที่ 21) ค่าผลคูณของค่าถ่วงน้ าหนักของ
ปัจจัย (Weighting) กับค่าคะแนนของประเภทข้อมูล (Rating)  มาจัดเรียงล าดับ (Ranking) ค่าคะแนนที่
เกิดข้ึนในแต่ละจุดเพ่ือคัดเลือกตามความเหมาะสมในการตั้งศูนย์บริหารและจัดการขยะ  โดยผลลัพธ์จาก
เทคนิคการวิเคราะห์แบบ MCDA ด้วยวิธี SAW ได้ค่าคะแนนเรียงจากมากไปน้อย (ล าดับที่ 1-6) โดยมี
คะแนนดังนี้ (1) เทศบาลนคร (ทน.) ปู่เจ้าสมิงพราย 55 คะแนน, (2) ทน.สมุทรปราการ1 53 คะแนน (3) 
ทน.สมุทรปราการ2 50 คะแนน, (4) Intania Green power co.,Ltd. 49 คะแนน, (5) บริษัท เด่นชัย
ปากน้ า จ ากัด 48 คะแนน และ (6) บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จ ากัด  47 คะแนน 

สรุปและอภิปรายผล/Conclusions and Discussion 
ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหลุมกลบฝังขยะมีเนื้อที่ 467ตาราง

กิโลเมตร  ขณะที่บ่อขยะเดิม เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ MCDA โดยวิธีการถ่วงน้ าหนักแบบง่าย 
พบว่าบ่อขยะปู่เจ้าสมิงพราย มีค่าความส าคัญสูงที่สุด และบ่อขยะอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จ ากัด มีค่า
ความส าคัญต่ าสุด ในส่วนของปัจจัยพบว่าเมื่อน ามาถวงน้ าหนักค่าของปัจจัยกรรมสิทธิ์มีความส าคัญมาก
และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกพ้ืนที่เป็นส าคัญ และจากข้อมูลบ่อขยะเดิมจะพบว่ากระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสมทุรปราการเท่านั้น ส่วนในฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา 
(อ าเภอพระสุทรเจดีย์ และบางส่วนของอ าเภอพระประแดง) ยังไม่มีจุดเก็บขยะในพ้ืนที่  ท าให้ระยะทางใน
การเดินรถเก็บขยะไปยังจุดรับขยะมีระยะทางไกล ในอนาคตควรมีการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้างศูนย์บริหาร
จัดการขยะในฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาต่อไป เพื่อกระจายแหล่งรับขยะ ลดค่าใช้จ่าย และสะดวกในการ
บริหารจัดการขยะอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ภาพประกอบที ่12 แผนที่แสดงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหลุมฝังกลบขยะ  
 

ตารางท่ี 3  ปัจจัยและการให้ค่าคะแนนและค่าน้ าหนัก 

ปัจจัย การจ าแนก 
ค่าถ่วงน้ าหนักของ
ปัจจัย(Weighting) 

ค่าคะแนนของประเภท
ข้อมูล (Rating) 

กรรมสิทธิในที่ดิน ที่ดินเอกชน 
ที่ดินหน่วยงานรัฐ 

4 
0 
1 

สภาพภูมิประเทศ   
(ความลาดเท) 

น้อยกว่า 15%  
15 – 35%  
มากกว่า 35% 

3 
3 
2 
1 

สภาพทางธรณีวิทยา  
(แนวรอยเลื่อน) 

น้อยกว่า 100 เมตร 
100 - 200 เมตร 
201 - 300  เมตร 
มากกว่า 300 เมตร 

3 

0 
1 
2 
3 

ระยะห่างจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติหรือคลองขุด 

น้อยกว่า 300 เมตร 
301 - 600 เมตร 
601 - 900  เมตร 
มากกว่า 900 เมตร 

3 

0 
1 
2 
3 

ระยะห่างจากบ่อน้ าใต้ดิน น้อยกว่า 700 เมตร 
701 - 1,400 เมตร 
1,401 - 2,100  เมตร 
มากกว่า 2,100 เมตร 

3 

0 
1 
2 
3 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

ปัจจัย การจ าแนก 
ค่าถ่วงน้ าหนักของ
ปัจจัย(Weighting) 

ค่าคะแนนของประเภท
ข้อมูล (Rating) 

ระยะห่างจากทางหลวง
สายหลัก 

น้อยกว่า 100 เมตร 
100 - 200 เมตร 
201 - 300  เมตร 
มากกว่า 300 เมตร 

2 

0 
1 
2 
3 

ระยะห่างจากสนามบิน น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
5 – 10 กิโลเมตร 
10 – 15  กิโลเมตร 
มากกว่า 15 กิโลเมตร 

2 

0 
1 
2 
3 

ระยะห่างจากแหล่งชุมชน น้อยกว่า 500 เมตร 
501 - 1,000 เมตร 
1,001 - 1,500  เมตร 
มากกว่า 1,500 เมตร 

1 

0 
1 
2 
3 

ระยะห่างจากแหล่ง
โบราณคดี/ประวัติศาสตร์ 
และปูชนียสถาน 

น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
1 – 2 กิโลเมตร 
2 – 3  กิโลเมตร 
มากกว่า 3 กิโลเมตร 

1 

0 
1 
2 
3 

หมายเหตุ ปัจจัยเรื่องขอบเขตป่าไม้ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ า  ไม่ได้น ามาประเมิน เนื่องจากพ้ืนที่ศึกษาไม่  
 ปรากฎพ้ืนที่ป่าไม้ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ าอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ าเดียวกันทั้งพ้ืนที่ (ชั้นคุณภาพ  
 ลุ่มน้ าที่ 5) 

 

 

  
ภาพประกอบท่ี 13 สภาพภูมิประเทศ  (ความลาดเท) ภาพประกอบท่ี 14 สภาพทางธรณีวิทยา  (รอยเลื่อน) 
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ภาพประกอบท่ี 15 ระยะห่างจากทางหลวงสายหลัก ภาพประกอบท่ี 16 ระยะห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

  
ภาพประกอบท่ี 17 ระยะห่างจากบ่อน้ าใต้ดิน ภาพประกอบท่ี 18 ระยะห่างจากแหล่งโบราณคดี/

ประวัติศาสตร์ และปูชนียสถาน 

  
ภาพประกอบท่ี 19 ระยะห่างจากสนามบิน ภาพประกอบท่ี 20 กรรมสิทธิในที่ดิน 

 

ภาพประกอบที ่21 ผลการวิเคราะหท์ าเลที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ 
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ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ในการอนุเคราะห์ข้อมูล 
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