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การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมด้วยวิธีการแบบล าดับชั้นเพื่อหาพื้นที่ส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
พื้นที่ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล พ้ืนท่ีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  ชีวมวลจากมันส าปะหลังและอ้อยเป็นชีวมวลที่น ามาใช้ใน
การศึกษา  โดยมีปัจจัยที่ใช้ส าหรับการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านกายภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  และด้าน
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งในแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ ความลาดชัน  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ศักยภาพชีวมวล  การคมนาคม  ระบบสายส่งไฟฟ้า  แหล่งชุมชน  และแหล่งน้ า  จากผลการวิเคราะห์พบว่ามีพื้ นที่
เหมาะสมมากมีพื้นที่ 5.74 % พื้นที่เหมาะสมปานกลางมีพื้นท่ี 37.36% พื้นที่เหมาะสมน้อยมีพื้นท่ี 48.96 %  และพื้นที่ไม่
เหมาะสมมีพื้นที่ 7.95 %  ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 
 

ABSTRACT 
 This study aims to search for the potential areas for biomass power plant establishment in 
Nakhon Ratchasima province by using the Analytic Hierarchy Process ( AHP)  together with the 
Geographic Information System (GIS). Biomass from cassava and sugarcane is the biomass used in the 
study. The study examines the important factors for the analysis and those factors are divided into 3 
groups: physical factor, economic factor, and environmental factor. Each side consists of 7sub-factors, 
including slope, land use, the potential of biomass, transportation, electricity transmission systems, 
community sources and water sources. The result found that the area is highly suitable with 5.74% , 
moderately suitable area with 37.36% , low suitable area with 48.96% and unsuitable area with 7.95% 
of the study area. 
 
 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์แบบล าดับชั้น  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
Keywords: Analytic hierarchy process : AHP, Geographic information system : GIS, Biomass power plant 
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บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานไฟ้ฟ้าเพิ่มมากข้ึนจึงต้องมีการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านในราคา

ที่แพงขึ้น  เนื่องจากในทุก ๆ ประเทศมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมายความจ าเป็นในการใช้ไฟฟ้าจึงเพิ่มมากขึ้น

ด้วยเช่นกัน (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2558)  ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควร

หันมาใช้พลังงานทางเลือก(Alternative energy) เพิ่มให้มากข้ึน  พลังงานทดแทนประเภทชีวมวลจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกที่เหมาะสม การน าพลังงานชีวมวลมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าถือเป็นทางที่ดีเพราะพลังงานชีวมวลเป็นพลังงานที่

สามารถหมุนเวียน (Renewable energy) ท่ีสามารถเกิดหรือปลูกทดแทนกันได้ (นภนต์, 2556)  อีกทั้งประเทศไทยถือ

เป็นประเทศเกษตรกรรม  ซึ่งในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตทางการเกษตรประเภทมันส าปะหลัง

และอ้อยมากเป็นอันดับต้นของประเทศการศึกษานี้จึงน าชีวมวลจากมันส าปะหลังและอ้อยมาใช้ในการศึกษา   

 พลังงานชีวมวล (Biomass Energy)  เป็นวัตถุหรือสารที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย

ประกอบอาชีพเกษตรกรส่งผลให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันส าประหลัง ข้าวโพด ยางพารา 

ปาล์มและยูคาลิปตัส เป็นต้น  ในอดีตชีวมวลไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์มากนักส่วนใหญ่เกษตรกรจะทิ้งซากให้กลายเป็น

ปุ๋ยอินทรีย์ภายในพื้นที่เพาะปลูกหรือบางครั้งอาจจะก าจัดโดยการเผา ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม แต่โดย

ปกติแล้วชีวมวลมีคุณสมบัติในการเป็นเช้ือเพลิงและให้ค่าพลังงานความร้อนในระดับที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

เนื่องจากการเกิดภาวะถดถอยของแหล่งพลังงานจึงได้มีการน าชีวมวลเหล่านี้มาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ชีวมวล

สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เป็นการลดการสูญเสีย

ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเช้ือเพลิงจากต่างประเทศและเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายในประเทศ (กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555) จากสถิติผลผลิตทางการเกษตรเฉพาะ อ้อย มันส าปะหลัง ของทุกภาคใน

ประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือได้ว่าเป็นภาคที่มีผลผลิตของ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง มากที่สุดของประเทศ และ

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตจากอ้อยและมันส าปะหลังมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 

 การวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบล าดับช้ัน (Analytic 

Hierarchy Process : AHP) ด้วยวิธีการเปรียบความส าคัญของปัจจัยเป็นคู่ (Pairwise Comparison Matrices : PCM) 

ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เป็นระบบที่รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่น ามารวบรวมและจัดเก็บภายในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถวิเคราะห์แบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ, 2552)  ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพื่อให้ได้ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ 

(Martínez-llario et al, 2013) .และในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่ออกเป็น 4 ระดับ คือ พื้นที่

เหมาะสมมาก  พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง  พ้ืนท่ีเหมาะสมน้อย  และพื้นท่ีไม่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาหาพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
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วิธีการวิจัย 

 ศึกษารวบรวมข้อมูล 

 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบล าดับช้ัน (AHP) และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับ

การคัดเลือกพ้ืนที่ส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลด้วยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรวบรวมปัจจัยที่จ าเป็น

ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  

ซึ่งข้อมูลหรือปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งหมด 7 ปัจจัย แสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ตารางแสดง 

ปัจจัย แหล่งที่มาของปัจจัย 
ความลาดชัน ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ศักยภาพชีวมวล กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

การคมนาคม ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระบบสายส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

แหล่งชุมชน กรมพัฒนาท่ีดิน 
แหล่งน้ า ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยส าหรับใช้ในการการวิเคราะห์ทั้งหมด 7 ปัจจัย 

 
 วิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัย (Weight) 
 ก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเป็น

ผู้พิจารณาตอบแบบสอบถามเพื่อให้ค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา (การศึกษาครั้งนี้มีผู้พิจารณาตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 4 ท่าน) หลังจากนั้นน าค่าที่ได้จากแบบสอบถามใช้ในการวิเคราะห์ โดยค่าจากแบบสอบถามที่ได้

จากผู้เช่ียวชาญจะใช้ค่าที่เป็นฐานนิยม (Mode) คือการใช้ค่าคะแนนที่ได้รับการให้ความส าคัญจากผู้เช่ียวชาญเป็นจ านวน

มากที่สุดของแต่ละปัจจัยมาใช้ในการวิเคราะห์  แสดงวิธีการค านวณค่าน้ าหนักของปัจจัยหลัก (ด้านกายภาพ  ด้าน

เศรษฐกิจ  ด้านสิ่งแวดล้อม) ดังต่อไปนี้ 

a. ปัจจยัความลาดชนั b. ปัจจยัการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 

c. ปัจจยัศกัยภาพชีว

มวล 

d. ปัจจยัเสน้ทาง

คมนาคม 

e. ปัจจยัต าแหน่งเสา

ไฟฟ้า 
f. ปัจจยัแหล่งชุมชน 

g. ปัจจยัแหล่งน ้ า 

333



   PMO5-5 
 

 

 
 

 1. น าค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ได้จากการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยวิธีการ
ค านวณแบบ Pairwise Comparison Matrix (PCM) โดยแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งในการค านวณใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel 
 2. ปรับค่าคะแนนที่อยู่ในรูปแบบเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเพื่อให้ง่ายต่อการค านวณ ดังแสดงในตารางที่ 3 
และรวมค่าคะแนนในแต่ละคอลัม (Colum)  
 3. น าค่าผลรวมของในแต่ละคอลัม (Colum) ไปหารกับค่าคะแนนของปัจจัยที่ได้รับจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
และผลรวมของแต่ละคอลัม (Colum) จะมีค่าเป็น 1 แสดงในตารางที่ 4  
 4. หาผลรวมของปัจจัยในแต่ละแถว (Row) และน าผลลัพธ์ที่ไดใ้นแต่ละแถวหารดว้ยผลรวมของคอลัม (Colum) และ
ค่าที่ได้จะเป็นค่าน้ าหนัก (Weight) ของปัจจัย แสดงในตารางที่ 5 และแสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก (Weight) และค่า
ระดับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย (Rating) ในตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัย 
 

ปัจจัย ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านกายภาพ 1 1/3 1/3 
ด้านเศรษฐกิจ 3 1 2 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3 1/2 1 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าคะแนนความส าคัญของปัจจัยเมื่อปรับเป็นรูปแบบทศนิยมและผลรวมในแต่ละคอลัม (Colum) 

ปัจจัย ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านกายภาพ 1.000 0.333 0.333 

ด้านเศรษฐกิจ 3.000 1.000 2.000 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.000 0.5 1.000 

รวม 7.00 1.833 3.333 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงแสดงการ Normalized ของค่าคะแนนความส าคัญ 

ปัจจัย ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านกายภาพ 0.143 0.182 0.100 

ด้านเศรษฐกิจ 0.426 0.546 0.600 
ด้านสิ่งแวดล้อม 0.286 0.273 0.300 

ผลรวม 1 1 1 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าน้ าหนักของปัจจัย 

ปัจจัย ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ผลรวม ค่าน้ าหนัก 
(Weight) 

ด้านกายภาพ 0.143 0.182 0.100 0.425 0.141 

ด้านเศรษฐกิจ 0.426 0.546 0.600 1.572 0.524 
ด้านสิ่งแวดล้อม 0.286 0.273 0.300 0.859 0.286 

ผลรวม 1 1 1 3 1 
 

 วิเคราะห์อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) 

 การวิเคราะห์อัตราส่วนความสอดคล้อง (C.R.)  เมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วค่าอัตราส่วนความสอดคล้องที่จะสามารถ

ยอมรับได้จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.1  หากวิเคราะห์ออกมาแล้วค่าอัตราส่วนที่ได้มีค่ามากกว่า 0.1 จ าเป็นจะต้องมีการ

พิจารณาปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ใหม่โดยการเพิ่มปัจจัย  การลดปัจจัย  หรือการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาค่าคะแนนของ

ปัจจัยที่ได้ใหม่อีกครั้ง  โดยวิเคราะห์อัตราความสอดคล้องด้วยสูตร  

 

 

 

เมื่อ CR  คือ อัตราส่วนความสอดคล้อง   CI  คือ ดัชนีความสอดคล้อง  และ RI  คือ ดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลเชิงสุ่ม 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความส าคัญ 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I. 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
 

 วิเคราะห์ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย (Rating) 

 การค านวณเพื่อหาค่าคะแนนระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย  ระดับเหมาะสมมาก  

ระดับเหมาะสมปานกลาง  ระดับเหมาะสมน้อย  และระดับไม่เหมาะสม  ในการค านวณเพื่อหาระดับค่าที่ได้ควรมีค่าอยู่

ระหว่าง 0 – 1 แสดงสูตรในการค านวณต่อไปนี้  
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เมื่อ    คือ  ระดับค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย     คือ  ค่าน้ าหนักของปัจจัยในแต่ละแถว   และ  
คือ  ค่าคะแนนของปัจจัยที่มีค่ามากที่สุด 

 
 วิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Land suitability) 

 การวิเคราะห์เพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้น าโปรแกรม ArcGIS 10.2 มาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ 
ซึ่งจะใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ของปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีว
มวล  และวิเคราะห์ด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ด้วยการน าค่าน้ าหนักของปัจจัย (Weight) และค่าคะแนนระดับ
ความเหมาะสมของปัจจัย (Rating) มาใช้ในการค านวณเพื่อหาความเหมาะสมของพื้นที่  โดยสูตรที่ใช้ส าหรับค านวณแสดง
ดังต่อไปนี้ 
 

 

เมื่อ  S คือ   คะแนนของความเหมาะสม   ∑  คือ  ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก   คือ  น้ าหนักที่ก าหนดให้แต่ละปัจจัย   

และ   คือ  ค่าคะแนนของปัจจัย 

 

 แสดงแผนที่ความเหมาะสม (Layout) 

 หลังจากการค านวณเพื่อหาความเหมาะสมของพื้นที่ส าหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดนครราชสีมา  

สุดท้ายของการศึกษาในครั้งนี้คือ แสดงแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความเหมาะสมส าหรับ

การตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลโดยได้มีการแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นที่ออกเป็น 4 ระดับ คือ (1) พื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมมาก  (2) พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง  (3) พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมน้อย  (4) พื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัยเพือ่วิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมส าหรบัตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์แบบล าดับช้ัน (AHP) ด้วยการเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาโดยค่าคะแนน
ความส าคัญของปัจจัยได้มาจากการให้ผู้ เช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้ให้คะแนนด้วยการท า
แบบสอบถาม  จากนั้นค านวณค่าน้ าหนัก (Weight) ค านวณค่าระดับความเหมาะสมของปัจจัย (Rating) ผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 7 และค านวณค่าอัตราความสอดคล้อง (C.R.) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ค่าอัตราความสอดคล้องใน
การศึกษานี้พบว่าค่าอัตราความสอดคล้องของปัจจัยหลักท่ีใช้ในการศึกษามีค่า 0.056  ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้  
 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าน้ าหนักและค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
 

Layer 1 Layer 2 Total Layer 3 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก ปัจจัย ค่าน้ าหนัก ค่าน้ าหนัก ระดับความเหมาะสม Rating 

 
 
 

ปัจจัยด้าน
กายภาพ 

 
 
 

0.141 

ความลาดชัน 0.034 0.004 เหมาะสมมาก 1 

เหมาะสมปานกลาง 0.274 

เหมาะสมน้อย 0.116 

ไม่เหมาะสม 0.059 

การใช้ประ - 
โยชน์ที่ดนิ 

0.048 0.006 เหมาะสมมาก 1 

เหมาะสมปานกลาง 0.269 

เหมาะสมน้อย 0.147 

ไม่เหมาะสม 0.084 

 
 
 
 
 

ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

0.524 
 

 
 
 

 

ศั ก ย ภ าพ ชี ว
มวล 

0.246 0.129 เหมาะสมมาก 1 

เหมาะสมปานกลาง 0.309 

เหมาะสมน้อย 0.155 

ไม่เหมาะสม 0.043 

เส้นทางคมนา 
- 
คม 

0.097 0.050 เหมาะสมมาก 1 

เหมาะสมปานกลาง 0.331 

เหมาะสมน้อย 0.131 

ไม่เหมาะสม 0.048 

ต าแห น่ ง เส า
ไฟฟ้า 

0.118 0.061 เหมาะสมมาก 1 

เหมาะสมปานกลาง 0.232 

เหมาะสมน้อย 0.121 

ไม่เหมาะสม 0.057 

 
 

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
 

0.286 

แหล่งชุมชน 0.122 0.034 เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไม่เหมาะสม 

1 
0.425 

     0.199 
0.056 

 
แหล่งน้ า 

 
0.266 

 
0.076 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย 
ไม่เหมาะสม 

1 
0.324 

     0.112 
0.050 

  

จากผลการวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพื่อแบ่งระดับพื้นที่เหมาะสมส าหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีว
มวล  แสดงภาพผลการวิเคราะห์ในภาพท่ี 3 

338



   PMO5-10 
 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์พืน้ท่ีเหมาะสมส าหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล พื้นที่ศึกษาจังหวัดนครราชสมีา 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมส าหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น 

(AHP) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีการแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นท่ีออกเป็น 4 ระดับ คือ พ้ืนที่

เหมาะสมมาก  พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง  พ้ืนที่เหมาะสมน้อย  และพื้นที่ไม่เหมาะสม  พบว่าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามี

พื้นที่เหมาะสมส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในระดับต่างๆ ดังน้ี 

 พื้นที่เหมาะสมมาก 1,189.20 ตางรางกิโลเมตร หรือ 743,253.02 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของพื้นที ่

 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 7,744.16 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,840,103.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของพื้นที ่

 พื้นที่เหมาะสมน้อย 10,149.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,343,585.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.96 ของพื้นที ่

 พื้นที่ไม่เหมาะสม 1,647.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,029,646.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.95 ของพื้นที ่

 และจากผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมมากส าหรับสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

คือพื้นที่ในอ าเภอพิมายซึ่งมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเป็นปริมาณเนื้อที่ 146.85 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 91,782.61 ไร่   

 โดยปกติแล้วการคัดเลือกพ้ืนที่ส าหรับตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  ผู้ประกอบการจะพิจารณาในด้านเศรษฐกิจ เช้ือเพลิง 

(ศักยภาพชีวมวล) และแหล่งน้ าเป็นอันดับแรก  ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าจากผลการศึกษาในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก

ส าหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะอยู่ตามแนวของแหล่งน้ า ดังแสดงในภาพที่ 4   อีกทั้ง

พื้นที่นั้นยังมีศักยภาพชีวมวลที่มากเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล มีพื้นที่ใกล้กับเส้นทางคมนาคม 

ระบบสายส่งไฟฟ้า และเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันในระดับที่เหมาะสมมาก (0 – 5 %)  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการคัดเลือกพ้ืนท่ีตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในการคัดเลือกพ้ืนท่ีเพื่อหาแหล่งที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้า

ชีวมวลจะมีการพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจ เชื้อเพลิง (ศักยภาพชีวมวล) และแหล่งน้ า เป็นอันดับแรก  
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ภาพที่ 4 แสดงผลการวเิคราะห์พืน้ท่ีเหมาะสมส าหรับการตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเปรียบเทียบกับแหล่งน้ า 
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บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลชิช่ิง จ ากัด (มหาชน); 2552. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรการใช้ที่ดิน [ออนไลน์] 2556. [อ้างเมื่อ 20 ตุลาคม 2560], จาก 
http://www.oae.go.th/download/use_soilNew/soiNew/landused2556.html 
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