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 The aims of this study were to 1) study waste management for energy production at 

community level, 2) investigate achievements, problems and obstacles of turning waste to energy 

and 3) suggest an appropriate pattern for management of waste to energy in accordance with the 

Philosophy of Sufficiency Economy. This study used both qualitative and quantitation methods. 

Data were collected from five communities; Samchuk Municipality, Boek Phrai Municipality, 

Bang Chao Cha Subdistrict Administrative Organization, Bandonpingdad Agriculture Center and 

Rayong City Municipality. Indepth interviews were used with local authorities administrators, 

relevant officers and communities leaders and questionnaires were used with twenty people per 

community who use the energy from waste produced. Additional data i.e. indepth interviews of 

specialists in waste management for energy production of three people were also undertaken. 

Data analysis using theory of the CIPPI Model including Context, Input, Process, Product, and 

Impact aspects was done. As a result of the analysis, assessment data were then used to suggest 

appropriate pattern for waste management for energy production in accordance with the 

Philosophy of Sufficiency Economy 

The results from the study showed that an achievement of waste management for energy 

production in the communities depends on three factors which are: 1) external factors, including 

the policy of the Department of Energy, economic situations, and a support from relevant 

agencies, i.e private and government sectors; 2) Input factors consisted of influential factors 

involve (1) Community factors that depending on local conditions, occupation and lifestyle, these 
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factors leading to an availability of raw materials for energy production (2) Administration 

factors, the results showed that there were insufficient budget and personnel for waste 

management for energy production, but the equipment received is sufficient and appropriate for 

using in their community. (3) Raw material factors, each community has different raw materials 

such as organic waste, manure, scraps of wood, agricultural residues, used vegetable oil, plastic 

waste, however only plastic waste is not sufficient for energy production serving the needs of the 

community. 3) Process factors, involve (1) voluntary waste segregation at households, (2) waste 

collection, transferring waste to an energy production system. The results indicated that for 

participation factor, process of each community is different depending on their raw materials. The 

results also showed that most people have participation in the operation the most. For Product, it 

can be said that energy produced is not sufficient for using in their community but sufficient for 

using in the area of waste produced and energy produced can help to reduce their energy expense 

and their external energy used such as cooking gas, coal, diesel. For Impact, it was found their 

neighbours that as a result, waste management to energy production the communities have a study 

center for energy management and energy experts in community and can extend their knowledge 

on waste management for energy production to network or, in turn, leading to better environment 

and social network in community including job creation for people in the community. Currently, 

most communities in the study have implemented waste management for energy production 

continuously and sustainably.  

From this study, problems and obstacles of waste management to energy production in 

community were insufficient budget and experts in communities, the equipment provided by 

relevant agencies were not suitable for the communities and raw material for energy production 

was not enough. 

The appropriate pattern for waste management to energy produced in accordance with 

the Philosophy of Sufficiency Economy are save energy produced. In addition, the amount of 

surplus energy produced can be sold to other households.Selection of resources for energy 

production according to the context of the community and response needs of the community with 

an explosion from within the community is necessary. Encouraging people to conduct waste to 

energy in the community is also required. Furthermore, encouraging participation, raising 
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awareness of the people, communities network and applying local knowledge will lead 

community to energy selfreliance and sustainability. 
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กก 

         กกก  กก  

         กกกก ก

กก  

           4)  ก กกกก 

กกกก

กกก กก

กก 

           5)  ก กกกก 

  กกก ก

ก ก  

     กก (Grinding) กก

กก กก  

     ก (Compaction) ก

กกกก ก ก  

     กกก (Separation) กกก 

ก ก ก ก ก  ก

ก  กก กกก

  ก กกก

กกกกก กกก  (Shah, 2000 : 225   

, 2553) 

     ก (Biodegradation) ก

กก (Aerobic Condition) ก (Anaerobic 

Condition)  

           6)  กก กก 

กก กก

กกกกก กกก

กก ก ก ก

 ก  
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2.3   กกก 

 
ก 

   ก

 () กกกก

ก  กกก ก

ก () ก  ก

กกก กกก 

 กก 

     

ก  

กกกกกก กก

ก กก

กก ก 

 

2.3.1  ก 

          1)   

         กก  29  2551 

 4 ก  กก

ก ก (กก, 2551: 

2627)  

 

ก 

กก ก

  ก (E 10 E 20  E 85)    

   

  กก 

ก  

ก กก

กก
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ก 

 

  2)  ก  

            2552 กกก กก

 5 ก ก 1)  2) 

 3) กกก 4) กก

 5) ก (ก, 

2552)  กกก 2 ก   

   2 :  ก

 กกก

 ( E10 E20  E85)     

 กกก

 ก

กกก ก

 ก

  

      กก   

 

 กก (Natural Gas Vehicles: NGV)

ก ก 

 ก     ก

 ก 

 ก 

 ก กก 

 กก

   ก 

   5 : ก กกกก

กก ก
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 กกกกก

ก กกก  

 กกกก กก

 

 กกก (Clean Development Mechanism: CDM) 

 กกกก 

  ก (Volatile Organic 

Compounds: VOC) กกกกกก 

  

2.3.2   

 กก กก   

ก   ก  ก 

ก   ก ก 

กก  / 

ก   ก   

 กกก

ก  
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 2.5 กก 

:  ก, 2551 : 2. 

 

  ก 2.5 กก   

ก 3   กก กก กก

 กก กก ก (Combustion) 

กกก (Gasification) กก (Pyrolysis) ก

 (Liquefaction) กก กกก

 ก กกก (Anaerobic Digestion) 

กก (Fermentation) กก ก

ก ก ก

 กกกก

ก  

 

 

  (Waste materials) 

กก 

(Themal processing) 

กก 

(Biochemical) 

กก 

(Chemical) 

ก

ก 

(Anaerobic 

digestion) 

กก 

(Fementation) 

 

(Esterification) 

 

(Heat and power) 

 

(Chemical feedstocks) 

 

(Ethanol) 

 

(Biodiesel) 

ก 

(Combustion) 

ก 

(Gasification) 

 

(Pyrolisis) 
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2.3.3  กก 

กกกกก

กก กกกกก ก

 (Incineration) กก ก

ก 

 70 ( 100  30 )  90 

กก 3  ก ก

กกกกก 

กกก กก 

 กกกก (Anaerobic Digestion) 

กกก ก 

กก กกกก

 ก

ก กกกก ก

 กกกกกก

กก ก  

กก ก

 กกก 5 ก ก  

1)  กกกก  

2)  กกกกก 

3)  กก 

4)  ก 

5)  กก 

2.3.3.1  กกกก  (ก  

             ก, 2548ก)  

กกกกก 

(Sanitary Landfill) กกกก 

(Emission)กกกกกก(Anaerobic 

Digestion) ก กกก (Green House Gas : GHG) กก

กกก ก (Global Warming) ก
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กกกกก (Methane 

Recovery) กกก กก

กก กก  

กกก  20  

กก 1  กกก

กกก กกก

กกกก 12   ก 

ก กก  ก 

 กกกกกก

ก ก ก ก    

  ก    

กก .. 2538 

กก ก ก 

กก ก

กก 

กก 650 กก 65       

กกกกก

กก 1.7 ก กก

 3 ก 1 ก 435 ก  

กกกกก

ก กกก กกกก

ก กกก กก

กก ก  ก 

   กก

กกก กก 50%  

ก ก 

     1)   (Pretreatment System) ก กก ก

ก ก ก/

ก กก ก
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     2)  กกก ก ก (Area Method) 

กก (Trench Method) กก (Ram Method)  

     3)   ก  (Leachate 

Collection System)   (Groundwater 

Monitoring System)   

     4)  ก ก Passive System ก

 กกกก Active System กกก

กกก  Physical Barrier กกก

กก กก 

(Perimeter Monitoring System) กก  

     5)  กก กกก

กก 3   กก

กก 3 ก กก (Electricity Generation)  IC 

Engine  Gas Engine กก (Pipeline Injection) ก

ก (3050%) ก (95%)  

     6)  กก ก 3   กก

 (Daily Cover) กก (Intermediate Cover) ก

ก (Final Cover)  

กกกกก 

กกกกกก ก

กกก  

  

              1)  กกก

  กก ก

 ก 

กกก  

 (Fuel Cell)  

              2)  ก ก

 กก กกก

ก ก  
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  1)  กก  

  

  2)  ก (Carcinogenic 

Substance) กกก กกก

กกกกก  

  3)  ก (Volatile Organic Compounds)  

  4)  กกกกกก 

ก  

กกกก

ก (Landfill Gas to Energy) กกก

กกก กก ก ก

 กกก 

 กกกกกก (ก

กก 7085%) ก ก

กกก กกกก ก  

 ก (Rough Estimation) กก 618 

กก/  13   

 ก 1 (First Order Decay Model) กก

 732 กก/  13   

 กก (Waste In Place Model) กก

 920 กก/  13  

2.3.3.2  กกกกก  (   

             ก, 2550 : 102) 

ก (Biogas)  กกกกก 

 กก   กก  

กกก (Anaerobic Bacteria) 

กก ก  (CH4) ก (CO2) 

ก ก   (H2) ก (O2)  

(H2S)  (N2)  
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กกก ก 

(Digester) กก กก กก (% 

) ก (CH4)  5070% กก (CO2)  27

44% ก (H2)  1% ก (H2S)  13%  

            1)  กกก 

            กกกก  ก

 กกกกก

กกกกก   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก (,     

, ) 

กก  

(ก, ก ก) 

Hydrolytic Bacteria ก 

 Hydrogen Producing 

Acetogenic Bacteria 

ก 

(Acidogenesis) 

กก กก ก 

ก 

(Methanogenic Bacteria) 
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 2.6  กกก 

:  ก, 2550 : 102. 

 

                   ก 2.6 กกก ก

กกก    

กกกก 

กกกกก  ก 

ก ก  กกกก

กกกก

 กก ก

กก กกกก ก 

ก (ก) 

 

            2)  ก 

            ก ก

  ก  

กกกก  กกกก

 กกกก

  

ก 

(กก) 

 (CH4) ก (CO2) 
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            ก 1 กก ก 0.46 

กก 0.60   0.55   1.20 kWh 

ก  

                 (1)   

   ก ก

      กก

ก (Liquid Petroleum Gas : LPG) กกกกก

 ก ก 

         (1.1)   

                 ก

กก  50

60%  กกกก

กกก 10% 

                 ก ก

 3070%  

กก กก

 กก 311.5% ก

กกก กก

 ก 917%  ก

กก 

              (1.2)   (Boiler) ก

 

            (1.3)  ก 

กก ก 0.6  ก 

ก 1.2/1.6  ก 3080  กก

 400  

   (2)  กก  

                             กก
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             กก กกกก

กกก   ก 

             กกก กก

กก ก  

   (3)  กก 

    กกกกกก 

ก (ก) กกกก

ก  

     ก 

กกก  

 กกกกกกก 

 กก 

2.3.3.3  กก 

กก (Pyrolysis) กก

 ก ก 

ก (Catalysis)  กกก (Depolymeri 

zation) กกก

  

กกกก ก

ก ก (Heating Rate) ก (Temperature) 

ก (Residence Time) กกก    

ก (Fast Pyrolysis) กกก 1,000 

 กก 

ก กกก  ก 

ก ก ก ก 

(Slow Pyrolysis)  

       กกก

กก   12  20   6  12  

กก ก ก     

 ก 
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ก 

ก ก ก

ก  2.5 

 

 2.5   

 

ก  

 (Polyethylene, PE) ก 

 (Polypropylene, PP)  ก 

 (Polystyrene, PS) ก 

  (ABS Rerin)  

 (Polyurethane)  

 (polyvinyl Chloride, PVC)   

 

: ก, 2554ก : 51. 

 

          1)  กกก 

          กกกกก กก

ก (Screw Feeder) ก

 กกก

กก  ก 

ก 

ก กกกกก 

(Decomposition) กก กกกกก

 ก ก 

(C1C4) กก ก (Impurities) 

กกก  

60% กก  2.7 

        60% ก

 20%  50%  30% ก



 
39 

 

ก กก

ก  Solid residue ก ก

 

 (กก, 2550 : 49) 

 

 
 

 2.7  กกก 

: กก, 2550 : 50. 

 

       2)   กกก 

               (1)  กก 

          กกก ก

 

           ก ก

กก 

            ก 

                (2)  กกก 

           ก กก

กก ก

 

           กกกก 
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           กกกกก ก

กก 

           กกก  

2.3.3.4  ก 

ก 

450,000  กก   ก

กก กก 

กก ก   กก

ก กก  10,000  

กก กกกก ก 

ก กก ก

กก 

    กกก

กก   

กก  ก

 กกกกกกกก

กกกก

กก กก 

ก กกกก 

กกกกก 90  50  

 20 ก   

  20 ก  10   

กก กก ก

กก กก ก 30 

กกก 

กกก ก 

ก 30  กกก     

  ก ก กก 

ก 
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กก ก 200  

กก ( ก, 2550 : 39) 

           1)   200  

                   200  ก

  1.21.5   200   

 ก กก ก 

(Carbonization) กกก ก

กก  ก  

กกกก   (Wood Vinegar) 

กกก กก 200 

   (ก ก, ... : 17) 

            1 ก   

           กก ก

 กกก

 ก กก 

 150 °C ก 

 7075 °C  200250 °C ก 

            2 ก ก 

           ก  

 300  400 °C 

  ก 

กก  2030 

 กก 

กก กกก

ก  85120 °C กกก 

กกก ก ก

 100200 °C  400450 °C 

            3  

            ก 

ก 1  3  30  
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 ก กก

  กกก

กก 

             4 ก 

           กก  ก

 1   8   ก

กก 

            2)   

              ก ก 

               ก 

              ก 

       กก 200  

กก ก 200  ก  

 

              ก 

            

                กกกกก ก

 

             ก 

             กก ก 

             ก ก 

            กก 

                ก ( 1 ) 

ก 

                กกก 

                ก ก 

             

                   

()  

              ( 2022 %) 
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             กก   

             ก 

              (ก 500 ) กก 

2.3.3.5  กก 

 (Biodiesel)  ก  

      (Rape seed )    

 กก กกก (Triglycerride) 

 C3 H5 กก  1030  ก

 9496 กก (ก ก

, ... : 51) กกก  

(Ethyl esters)  (Methyl esters) กกก 

 กกกก 

ก  (Transesterification) กก   

(C2H5OH)  (CH3OH) ก  ก (NaOH) 

ก (KOH) กกก 

กก  (Mono alkyl ester) 

ก   ก กกกก

กกก ก ก         

 ก   B100 กกก

 ก    ( 

ก, 2550 : 78) 

   1)  ก (ก ก, 

... : 52) 

        (1)   150  ก

ก กกก

 100 °C  กก

 60 °C กก 

        (2)  ก  25% (1    4 ) 

 40   1% (8.5 ก  1 ) 
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        (3)   กกก

ก ก 40  ก

กกก 60 °C กก

กก 6090  กกกก

กกกก

ก 80 °C   30  

ก 

        (4)  กกกก 

กก 150   60 °C กก

 30  กกก 20  ก

กก 

        (5)   120 °C ก

 30  กกก กก  

กก 

  2)  ก  

  ก  

        (1)   ก ก

ก  ก (2544) กก

   กก  

50 กก (CO)  20   39 

กก (SO2)  99 กกก 

กก (CO2)  78 ก

  

        (2)   ก 

กก 10 กกก

กก กก

 กก กก

 7.5 ก  12 

        (3)   กก 

กกกก 
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        (4)   ก 

ก 

 

2.3.4  กก กก   

           

ก กก

กกกก กก ก 

 ก กก ก

  ก  ก 

กกกกก ก ก

 ก ก กกก

ก กก

กกก 

กก กก

กกกก  

 ก (ก, 2554ก) 

 

2.3.5  กกกกก 

กกก (Clean Development Mechanisms : CDM) กก

กก ก

กกกกกก ก

กกกก  กก

กกกกก ก

 Certified Emission Reductions (CERs) กก CDM 

Executive Board (CDM EB)  CERs ก ก

ก CERs กกก

กกกกก CDM 

ก (Host country) ก ก

ก กกกกก
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ก  กกกก 

กกกกกก ก 

1)  กกกกกก 

2)  กก 

3)  กกก 

 

2.4  กกก 

 

  2.4.1  ก 

กก  ก   

ก  ก ก

 ก ก กก 

กกกก   

 ก ก  

กก 

 ก กก

ก (Local Energy Plan: LEP)  .. 2549 

 กก ก

กกก กก

กกก   (2551) ก กกก 

 ก   

   กก 

   60 ก

 กกก ก 

ก   

 

ก  กกกก

ก  ก

ก กก ก

ก  ก
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ก กกกกกก

  (ก ก

ก, 2554) 

กกกก   

ก  กกกก  กกก

ก

ก กกกก

 ก 

         1)  กกก กก

กก กก  

  

  กกก

ก กกกก

กก กกกกก 

กกก 

         2)  กกก 

 กก

 กกก 

กก 

         3)  กกกกก

 ก กก

กก กกกกกกก

 ก ก

กก  ก

  ก

กก ก 

 

ก 

         4)  กก ก 

กกกกกกกกก 
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กก  ก กก

ก 

         5)  ก 

ก 

กกกก 

ก ก

 

         6)  กก 

กกกกกกกก  

กก  ก 

ก กก 

         7)  กกก

   ก

กกกก กกกก 

 

2.4.2  ก 

ก ก  

กกก 

ก ก ก

ก 10   (ก, 2551)  

 1 กก : ก

ก กก

  ก ก

กกก 

 2  : 

กกก ก 

 3 ก : ก

 

 4  : 

 ก  
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 5  : 

 กกก 

กก กกกก

 

 6 ก : ก

ก 

 7  : 

ก กก กก ก 

 8 ก

 : กก 

 9  (ก) : 

กก  กก 

 10 กก :  ก

ก ก  

 

2.4.3  กก ก 

 ก กกก 

 ก ก ก ก

ก กก 

 ก กก

ก 

 กกก 

   

2.4.4  กก 

 ,  , ก ก   (2547) 

 กกก   

 ก   กกกก

 (Decentralized) กกก

 กก  
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 1)  ก กก 

ก  

 

 2)  ก กกกก 

กก กก

กก 

 3)    กกก ก ก

 กกก 

 4)  กก

 ก กกกก  

กก ก กก

ก 

 5)   กกก ก

ก 

   

2.4.5  กก 

ก ก (2544 : 5) 

 กก  

  1)  กก  กกก

  กก    

  2)  กกกก ก กก

ก 

  3)  กก  กกกก 

กก 

  4)  กก  กกก

 

  5)  กก  

 กกก 
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 ก  ก (2543 : 1718)  ก

กก กก 

 1)    ก ก

กก กก กก   

 ก   

กก กก

 

 2)  กก 

กก

กกกกก

ก 

 3)  ก กกกกกก

ก กกกก  ก

กกกก ก 

 4)   กก

ก ก

กกก ก

 

 5)  กกก

ก ก

กก

ก 

 6)   กก ก

กก กกก ก 

กกก กกก

กกก กกกก 

กกก 

  ก 6 ก กกก

ก 6  

กก 
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  ก (2547)  ก

   

 กก กกก 

กกก 

 

2.5  ก 

 
 กกกกก 

(CIPPI Model) กกกกกก 

ก ก กก

กกก

ก ก (Input) กก (Process)   

 (Product) ก Context) กก (Impact) 

   Daneil L. Stufflebeam and Others (1967   , 2550 : 92) 

กกก ก  (CIPP Model) ก

กก กกก  ก

ก  CIPP ก Context Input Process  Product  

  กกกก กก ก

 ก กก 

ก  4   ก 

(Context Evaluation) ก (Input Evaluation) กกก 

(Process Evaluation) ก (Product Evaluation)   

  กก   กก

กก  กก 3  

( , 2550: 92)  

1) ก   (Input) กก (Process) 

 (Product/Output) 

2)   (Context) 

3)  กก (Impact) 

กก ก CIPPI Model  2.8 
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 2.8  CIPPI Model 

:  , 2550 : 93. 

 

 กก ก  (Input) กก  

(Process)   (Product)    

 ก (Input) กก 

ก ก  ก ก    

กกก ก กก

 ก 

 กกก (Process) กกกก 

ก ก กกก

 ก ก  

Input Process Product Impact 

 ก 

  

 ก 

 ก 

 กก 

 ก

ก 

 ก 

 ก 

 กก 

  

  

 

 กก 

 ก 

 ก 

  

  

  

Context 
  ก 

  

 ก 
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 ก (Product) ก   

กกกก  

ก ก

ก  ก 

            กก ก กก (Context) ก

ก (Impact)  

 กก (Context) ก 

 ก ก  ก  

กก  กก

กก กกก 

ก ก ก  

 กก (Impact) ก กก

กก (กกกกก) ก

 (กกกกก)  ก 

   กก 

กก ก

กกกก กก

ก กก 

 

2.6  กก 

 
 ก 

 กกกกก 25  กกกก

ก  ก 

  กก 

 ก กกกก 

กก
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2.6.1  ก 

กก 

 

  ก

      4  2541  

   

.....กกก ก 

ก...กกก..... 

  .....ก ก  ก 

  ก ..... 

  ..Selfsufficiency ()   

 ..... 

   

 กกก  ก ก  

 กก  ก 

 กก  

   ก ก 

 

ก ก

ก    ก

ก กก กก

ก 

 กกกก (2545ก) 

กก  9   

 กก 

ก กกกก  

 กก กก

กก ก 

 ก กกก ก 
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 กกก

   กกก 

 ก   (2550 : 2) ก กก

  กกก

 กกกก 

    กกก ก 

 ก 

 

2.6.2  กกก 

กกก

ก ก

กก    ก  

ก (กกกกก, 

2550 : 13)  2.9 

 1)    ก

    กก ก 

 

 2)    กก ก

ก กก ก  ก

 กกกก  

 3)  กก  กกก

ก    

 

กกกก 

 2 ก ก  ก    

  

 1)   ก กกก ก

 ก กก
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 2)   ก ก 

  ก 

 

 
 

 2.9  กกก 

: กกกกก, 2550. 

 

2.6.3  กกก ( ก, 2550 : 1214) 

กกกกกกก

 ก ก  3  2 

  

      

กก กก ก

 กก 

    กก 

 ก   
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    ก ก

กกก กกก 

ก กก 

 

  กก  ก

 ก กก 

กก  ก ก

กกก  ก กก      

 ก กกก ก

 กกก  

 

2.6.4  กกก  

กกกก

กกกกก 

 3 

กก 2   (ก.  กก, 2550 : 5; 

ก.  ก, 2552 : 14)+ 

กก   

ก  กกก

  DemandSide Management (DSM) ก  

กก กก

 กก กก 

  

กกก ก

 กก  

ก  ก

 ก ก

  

ก กก 
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2.7  ก 

 
 กก (2553 : 70130) กก

ก  1) กกก    

2) กกก  3) 

กก กก

กกกก 

 กก 91   5  

กกก ก กก

 ก ก ก

ก กก

 กกก

ก กก กก

กก กก  

  ก ก

กกกก 

กก   

ก กกกก

ก ก กก

 กก ก 

  (2553 : 1745) กกก

ก ก  ก

กก ก ก

 กกก กก

กก กก  

ก ก กก 

กก ก ก

กกก กก

 กกก 

ก  กกก
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 กกกกก ก

กกก 

  (2552 : 118136) กกกกก

กก ก

กกกกก กก    

กกกกก 

 กก 

กกกก 

ก ก ก 

ก กก 

กกกกกกก

  กกก ก

กก กก

กก ก

ก กก กก

 กกกก

ก กกกกกก

กกก 

   (2551 : 3165) กกก

กกกกก   

 1) กก ก  กก 2) ก

กกกกก  3) กกก

กกก กกก

กก 85  กก 

 46  กก 5  

กกกกก ก

  กก 

กก ก ก    

 ก กกก 
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 ก (2551 : 6779) กกกก

กกก ก  
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กก ก
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กกกก 
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กก  285  

กกก  9  กก กก
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กก ก ก
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ก กกก
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กกกก 
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 กก ก
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 กก ก
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ก 3.1 กกก กกก

ก ก CIPPI Model (Context Input Process 

ProductImpact Model) กกกก

กก   

  3.1.1 ก (Context) ก ก 

กกกก ก

 

3.1.2   (Input) ก 1)  ก 

 กกกก 2) ก

ก ก  ก กก

กก 3)  ก  

 

  3.1.3  กก (Process) ก 1) กก 

 กกก  ก กก กก กก/ก

ก กก 2) ก 

ก ก ก ก ก ก

/กก กก 

  3.1.4   (Product) ก ก  

ก/ก กก  ก 

กกก   

  3.1.5  ก (Impact) ก ก กก

 ก กก
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  กกก 

กก ก

กกก  
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3.2  ก 

   

3.2.1  ก   กกก

กก ก 

 3.2.2  ก  กกก 

  กก   ก

ก 

  3.2.3  กก   ก 

กก (NGOs) กกก

 ก ก  

  3.2.4    กก 

 ก     

 

  3.2.5  ก  กก 

กกกก ก 

3.2.6   กก

กกก  

    

3.2.7    กกกก ก

ก 

  3.2.8  ก  ก ก  

กกก  

ก 

  3.2.9    ก  

 (ก )  (ก)  ก 

ก  

  3.2.10   / 

ก   (ก )  (ก)  
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  3.2.11  กก  กกก

ก  ก กก กก กกก

 (Waste to Energy) ก /  

กก 

  3.2.12  ก  ก

กก    

 กก/ก  

  3.2.13    กก

กก 

  3.2.14    ก ก

ก  

 

3.3  ก  

 

กกก  กก/

ก  กกก

 กก กก ก

กกกกก 

ก  5   

      ก ก  ก

ก 

      ก   ก

กก 

      ก   

ก (ก)  

      ก   

ก 

         ก

ก 
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3.3.1  กกก 5  ก

ก กก

กกกก กกก 

(Indepth Interview) กก/ก  1  

 5    5   25  ก 

 1)  ก กก  

 ก  

 2)  ก กก ก 

ก ก  

 3)  ก กก

 กก  

 4) ก กก

 กก  

 5)   ก กก

ก ก  

กก  20   

100   

3.3.2  กกกกกก

 กก กก

กกกก 

กกก  3   ก

ก กก 

กก กก 

 ก 

 

3.4  กก 

 

กก ก ก (Indepth Interview)

 (Questionnaire)  
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3.4.1  ก  

กกกกก 

ก ก 2 ก  1) กก

 2) กก/ก 

  

         3.4.1.1  ก กก 

กก ก

กกก  กก

   กก 

กก กกก

ก กกก  3 

  กก ก

ก กก กก

  ก (ก ) 

          3.4.1.2  ก กก/

ก  กก 

กก 

กก กก 

ก ก 1) กก/

ก  1   5  2)   5  

 25    (ก ) 

 1)  กก/ก 

ก 

  (1)  กก/ก

กกกก 

  (2)  กก ก ก กก

 

  (3)  กกก 

  (4)  กกกกกก
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  (5)  กก  

         2)   ก 

  (1)  กก 

   (2)   () 

กกกก 

   (3) กกกกก 

 ก 

   (4)  กก 

   (5)  กก 

 

3.4.2    

ก ก  

 กกกกกก กก

 กก ก

ก กกกก 

   กกกก  8  

ก  6   2  ก  1  

  0  กกก  
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     0.00  2.66 
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3.5  กกก 

 

3.5.1   (Content Validity)  

 กกก ก

ก  5   ก

 ก กกก

กก กกก

 (Item  Objective Congruence Index : IOC) ก  
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 R        ก
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∑
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20−        

      n        

p       ก 

      q        

     2
       

    กก ( , 2543 : 52) 

0.801.00  ก 
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0.400.59  ก 

0.200.39   

0.010.19  ก   

ก Kuder and Richardson 20 : KR20  

กกกกกก  Kuder and Richardson 20 : KR20 ก 0.8473 

ก (ก ) 

 

3.6  กก  

 

กกกกกกก

ก  2   

 

3.6.1   (Primary Data) 

กกกกก 2  ก 

  1 กกก 5  ก

กกก/ก  

กกกกก  2 ก     

กกกก 

 

3.6.2   (Secondary Data) 

กกกกก กก   

ก ก กกกก
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 กก ก กก ก

ก กก  

 

3.7  ก 

 

กกกกกกกกก 

  ก กก

 5  กกก/ก 

 กกกกก กก

กก กกก

กกก 

(Triangulation) กก  

กกก ก  ก 

ก  

3.7.1  กกก ก

กก/ก  ก

กก CIPPI Model  5   

1) ก (Context) ก ก ก ก

 กก 2)  (Input) ก 

 กก ก ก 

กกก ก 3) 

กก (Process) ก กกกกก  

ก กก กก กก/กก ก

ก กก ก

 4)  (Product) ก   ก

ก 5) ก (Impact) ก ก กก

  ก ก

ก กกก

กกกก 
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3.7.2  กกกกก

 ก ก

 กกกกก

 

3.7.3  กกกกก ก

กก (SPSS: 

Statistical Packet for The Social Sciences) กก (Frequency Distribution) 

 (Percentage)  (Mean)   กกก

กก 
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กก 

 

กก กกกก ก

กก ก กก

กกกก  

กกกกก กก 5  

ก ก ก ก ก

  กกก

กก กกก 

กกกก        
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4.1  กกกก 

4.2  กกกกกกกกก

 

 

4.1  กกกก 

 

ก 5  ก กก 

() กก กกกกก 
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กก 

กก กก

กก/ก  กกกก

ก กกกก ก

ก CIPPI Model (Context Input Process 
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ProductImpact Model) กกก
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กก ก ก

ก ก ก   

ก ก   

         1)   

         ก  กก

 340  38.6 ก 
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กก กก

 ก กก 

 ก 33 ก 
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กก  ก 

กก ก กกกกก 

ก 3  11  ก ก  1,2,3,4,5,6   
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กก กก

 กก (.)  ก 23,000  ก 

กกกก ก ก ก 
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2)  ก (Context) 

(1)  กก 

  ก 

กกก 

 กก 
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ก กกก

กก กกก

ก   

  กก

กกก กก ก

 กก กก

  กกก 

 ก 

ก 

  (2)  ก 

 กกกกก 

  ก กก 

กก ก  

  ก

ก (Biogas) กก  

ก  ก 

ก/ ก 

 ก  ก

  กก  

(3)  ก 

        

 กกกก ก

กกกกก ก ก

กก กกกก

ก กก ก

 

3)   (Input) 
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     กก 

ก    กกก
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กก กกก ก

กก ก   ก

กก  ก ก 

 ก ก  กก

ก กก 

กก  ก

ก 
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  กกก  3 

 ก ก ก    

           (2.1)  /กกกกก 

   ก ก กกก

กก กกก

 กกกกก  ก
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 กกกกก 
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ก กกกกก 
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ก กกก 

 กกก
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(2.2)  กกกก 
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กกก  กกก

ก กกกก 

ก  2549 กกก

ก ก ( 4.1) กก
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ก 3   กก

ก ก  ก 
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 5  กกก กก

  กก  กก
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 ก ก  ก 

 ก กก
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  ก  
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4)  กก (Process)  

     (1) กก 

      ก ก  2543 

กกก/ก ก/

กกก กก 

750  ก กก

กกก 

ก 1  5  กก ก

ก ก ก  

 ก ก

ก ( 4.2) ก 

ก กกกก 

ก 1  ก

 กกก ก 

 3  ก กก 23  

ก 2  กกก ก

 กกก

ก กกกก 

กก ( 4.3)  

ก กก 

 ก กกก 
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    กกก

กก ก กกก  
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 กกก 

กก กก กก 

(Volatile acid) กก (Acid former) กก  
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 กกกก ก
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กกก  ก ก

 กก ก 

กก กกก 
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4.1.2  ก   

กกก กก

ก   

        1)   

         ก  6 ก   

ก ก 1.5 ก กก

 ก  

กกกก ก 17.12 

ก  11,056  ก ก

 กกก  ก

ก  กกก

ก 12  กก 14,854  
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กก กก    (
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2)  ก (Context) 

  (1)  กก 

  กกก

 กก กก  

กกก 

  กก 

ก กก ก
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 กกกก กก 
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ก กกกก   

 กกกก
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  ก กกกก

กกก  
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      กกกกก 

  กก กก ก
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กก ก
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ก  กกกก

   กกกก

 ก 

 กก ก 

 กกก  

 ก กก ก

  

  (3)  ก 

     กก กก

ก   กกกกก ก

กกกกก  4  ก

ก  6  กก

 กก กก

 (.) กกกกก

กก กกก     ก () 

ก กก 
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      (1)   

     กกก 

ก    กก กก

กก กกก กก
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ก ก ก

กกกก กกก 

 (2)  กก 

      กกก  3 

 ก ก ก    

            (2.1)  /กกกกก 

           กก ก ก

กกกก กกก
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 ก กก กก
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ก กก กกก

ก 12  กก กกกก

กก กก

กก กก  ก
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           กก กก

ก   กกก
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  (2.3)   

  กก กก 

 ก

ก กกกกก 

กก (.)  

กก ก

กกก กก

  

   กก ก ก

กก 

กกกก ก

 

     (3)   (ก)   

      กก  

ก กกก กก (

 4.9) ก กกก 

กก 20  ก  

กก กกกก

 ก กกก 20  

กกก   

 

 
 

 4.9  กก 



 
 99 

4)  กก (Process) 

  (1)  กก 

     กก  กก

ก กกก กกก

กก กก 800  

กกก ก 

กกกก กก

กกก ก กก

ก  กกก 

กกก ก 

กกกก ก ก  

ก 2   3.5  ก 1  

 กกกก  3 

 กกก ก ก ก

กก ก กก ก

ก ก ( 4.10) กกกก

 7  ก ก 12  กกก

ก ( 4.11) กก  กก

 กกกกก 20  ก

กกกก กก

กกกกก กก กก

 กกกกกกก

กก กก ก

 ก กก กก 

กกก กกกก กกก

กกกกก ( 4.12) ก 

ก กก กกก  

กก 

 



 
 100 

 
 

 4.10  กก กก 

 

 
 

 4.11  กก  

 

 
 

 4.12   กกกกก 



 
 101 

    กกก 

ก   ก  

    ก ก กก

 กก กกก

กก  ก กก

กก ก

 10  

      (2)  ก 

  กก กก

ก   ก

ก ก 

 ก ก กก 

กก ก กก 

กก 

ก ก ก

 กก กกก

ก กก 

 ก ( 100) กกก

 กก ( 22.62) ก 

กกก กกก

กกกกก ก

กก 

5)   (Product) 

          กกก ก   

ก กกก   

กก กก 

ก 50 ก ก

กก  23  

ก กก  ก ( 

95.00)  ก 



 
 102 

กกกกก ก

กก ก

 ก ก

กกก 300  

กก (100)  กกก

 ก ( 75.00)  

ก 500  ก

กก กกกก กก

 ( 100)  กกก

กก กกกกก  ก 

ก กก ก  

6)  ก (Impact) 

     (1)  ก 

     กก กก

  8 ก ก () ก 

กก  ก ก กก 

กก ก    

 กก 

กกกก 10 

 ก ก   

 กกกก 

 

     (2)   

     กกกกก ก

 กกก  กกก

ก กกก 

กกก ก 

กก ก กก

ก  กกก กก 

กก ( 90.00)  กก



 
 103 

 กกก 

กกก กกกก ก

กกก ก ก

กก 

     (3)  กก 

     กก  กกก

กก  ก

กกก  กก ก

ก ก 

กกก   กกก

กก ก 2552  กก

 กก ( 100)  

กกกก กกก

ก ( 55.00) ก

 กกก กกก

ก กก ก ก

  กกกกก

กกก  4.30  ก 5.00 

 กกกกกก  ก

ก ก   

     (4)  ก 

     กกก  ก

ก กก 

กกก   

 ก   กก

 กก 

 กก 

7)  กก 

  กก กก   

ก   กก 



 
 104 

ก  (ก) กก 

ก กก กกก

  กก 1015   

 กกก  

 ก กกก ก 

ก กก ก กก 

กกกก 

กก   ก  

ก กก 

กกกกก    

กกกกกก 

กก  

  /กก 

8)  กก 

          กก กกก

กก กกก

 กกกก กก

กกกก 

กกก กกก  

กก กก กกก

กกก กกกกก

ก กก 

 /  ก

 กกก   ก

  กกก   ก

กก  

 กกก 

กก 

กกกก กก

ก  กกกก



 
 105 

กก กกก

ก  4.13 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.13  กกกก 

Product 

 

 

กก ( 95) 

 

ก

 

  50  

 ก 

300  

กก ( 100) 

 ก



 

 กก 

ก 

ก 

กก (

 100)  ก

กก

กก 

 

Impact 

 ก

, 

ก

, 

, ก

ก 

 ก  

ก 

กก 

( 90)  



 

 กก

 

กก 

( 100) 

 

ก

 

 

Context 

 กก 

 ก ก 

 กกก,กก (.),    ก () 

กก 

  (ก) กก 

 ก กกกกกกก 

 ก กก 

 /กก 

   

  ก 

Input 

 

 กก

กก  

ก 

กก 

  

  ก 

 ก ( 95) 

 ก 

กกก

กก 

 ก

ก 

กก ( 52.63) 

ก ( 95) 

 กก

 

 

 กกก

  

Process 

กก

 

กก  

ก กก

 20  

กก

กก 

กก 

กก 

ก 12  

ก

ก  

ก 



ก 

ก 

ก ( 100) 

กก 

ก

 กก

ก ( 22.62) 



 
 106 

9)  กกกก 

      

     กกกก

กก กกกก

  กก

  

      (1)   

      ก ก 

ก   ก ก

ก กก กกก 

กก กกก

  กกกกก 

ก กกกกก

ก กก ก

  กกก กก 

ก กก กก

กกก กก 

  กก 

 กก

  

      (2)  กก (ก)  

      กกกก 

ก (ก) กก 

ก 

 ก กกกก

 กกกกกก

ก ก

 กก กกก ก

กก ก ก

กกกกก  ก   



 
 107 

 กกกก

ก กกก ก กกก

กกกกกก ก 

ก กกก

 ก ก  

/กก  

กกกก      

ก ( 4.13)  ก ก

กก (ก) กก

ก 3  2  ก ก ก กก

ก    4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 108 


































 
 

 

 4.14  กกกก 

         

 

4.1.3  ก   

กก   

 

 

 ก 

 กก

ก 

  กก

 

ก 

  

กก 

ก 

      กก 

      ก  

     กกก 

      ก 

     ก 

      

    กก  

   กก 

 

 

 ก 

 กก

กก 

 กกกก

ก 

 

 

 ก 

 

 

 กกกก

ก 

 ก 

 กก 



 
 109 

1)   

ก  8  ก

 5 กก 16 

ก กกกกกก 

 ก   ก

 9.1408 ก  5,713  กก 

กก กกก กก

ก ก กกก 8  

ก 3,400  ก 1,647  ก 1,753       

 1,043  ก 371.95 

ก (   2554) กกกก   

  กก กกกก  ก 

  กก ก (ก

, 2554) 

2)  ก (Context) 

  (1)  กก 

  กกก

 ก กก 

 กกก

 กกกก

  

 ก ก

 ก กกกกกก

กก   

ก   ก

ก ก

ก  

กก 

 

 



 
 110 

  (2)  ก  

      กกกกก 

  ก ก

ก กกก กก 

 ก ก กก

ก ก   

ก  ก

 ก

 กก ก

ก ก กก

กก      

  กก  

  (3)  ก 

     ก  

 กกกก กก ก

 กกกกก

 

3)   (Input) 

     (1)   

     กก 

กกก    กก 

กกกก  ก ก

 กก

ก ก  กกก   

ก    กก  กก กก

กก  ก 

  (2)  กก 

      กกก       

3  ก ก ก    

     



 
 111 

        (2.1)  /กกกกก 

           ก ก 

กกกกก ก   

กกกกก ก

กก 

 8   5 

กกกกก 

 กกกก ก

ก กกกก 

ก  กก

กกก 1  

กก กกก  ก    

 ( 85.00)  กกก

 กกก

 กกกกกก  7.80 

 ก 8.00    ก       

ก กก กก

 ก 

   ก

 

            (2.2)  กกกก 

 ก  

 กกก กก

กก     

( 4.15)  ก ( 4.16) กก

  2551 กก ก

ก กก

 กกก

 ก กก 

  ก 



 
 112 

2000  กกก  ก ( 100) 

 กกกก 

ก ก 

กกกก (57.14)  กกก

ก 

 

 
 

 4.15  กกก  

                     

 

 
 

 4.16  กกกก 

                     

 



 
 113 

         (2.3)   

            ก  

กก  

ก กก 

กก

 กก   กก

ก กก  

     (3)  (ก กก) 

  

      ก  

     

ก  ก ( 4.17) กกก

 กกก

 ก กก

กก กก 

ก   กกกก

 ( 4.18) กกก

 

 

 
 

 4.17   

 



 
 114 

 
 

 4.18   

 

4)  กก (Process) 

  (1)  กก 

     ก  กก

กก ก     

ก ก กก ก

 กก กก

ก 3,400  กก ก

 กกกก

ก กก 

กก  กก ก

ก        

7   กกก

กก  1  ( 4.19) 

กกก 

 กกก  

ก กกก ก 

กกก () กก  10 กก 

กกกก ก

กกก กก  

กกกก กก 



 
 115 

กก 3  ก  20 

กก  10 กก ก

ก กกกก  

 (Wood Vinegar) กก 

 

 

 
 

 4.19  กก กก 

 

  (2)  ก 

     ก  

 กก 

ก  ก กก ก

ก ก กกกก

 กกกก

 กก ก 

กก กก 

( 100) กกก ก

 ( 66.67) ก ก

 กก กก

  ก ก

  

 

ก



 
 116 

5)   (Product) 

          กกก ก

   กก 

กก  ก

 300  กก (100)      

 กกก ก

 ( 70.00)  ก

 5001,000 

ก กก (100)  

ก กกกก

  ก ก กกก

 กก ก 

กก  ก

ก  ก

กก ก

ก กก

 ก

กก กก ( 100)  ก

กกกก 

6)  ก (Impact) 

     (1)  ก 

     กก กก

  5  ก 

ก กกก

กกกก 

  (2)   

 กก กกก

ก  กก กก

ก ก

 ก กกกก



 
 117 

กก กก

 กกก  ก ( 100) 

 กก 

  (3)  กก 

     ก  ก

กก กก

  

กก ก ( 100)  ก

กกก กกกก

 ( 55.00)  กกก 

กกกกกก  

4.60  ก 5    ก

 กกกก 2551 

ก ก

 ก  

  (4)  ก 

     ก  

 กกก 

ก ก ก

   

กก ก

ก 6,000  

7)  กก 

          ก   

กก ก ก

กก กกก

 กก   

กกกก

 ก

กก กกก



 
 118 

  ก   ก

  ก

    

ก  

กก 

8)  กก 

           ก  ก

กก  ก

ก  ก

กกก  กก

 กก  

ก กกก

 กก กกก 

ก ก  ก

ก 

กกก  

กกกกกก

 กกกก

  4.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 119 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.20  กกกก 

                     

Product 

 

  

กก 

( 100)  



ก

 

  

 ก 

300  

กก 

( 70)  ก





 

 กก 

กก 

( 100)  ก

ก

กก

ก 

Impact 

 ก

, ก

, 



, กก

 

 ก

กก 

( 100)  



 

 กก



กก 

( 100) 

 ก

 

 

Context 

 กก 

 ก ก 

 กกก 

กก 

 กกก 

   

  (ก)  ก 

 

Input 

 

 กก

กก ก 

 

 

กก 

   

 ก 

 ก ( 85) 

 ก

 ก

กกกก

 

 ก 

 ก

กก

 ก

  

( 100)  (

 57.14) 

 

 ก

  

 

Process 

กก

 

กก 

 ก

  

ก

กก 

 ก 

 

ก 



ก 

 ก 

กก

 ก

 ( 100) 

กก 

ก ( 

66.67) 

ก 

 



 
 120 

9)  กกกก 

      

     กกกก

กก กกก

ก  กก

  

      (1)   

        

 กก ก  

  กก  

กกกก  ก 

  ก กกก

 กก 2551  

ก  กก

กก กก  

      (2) กก (ก ก 

ก)  

      กกกก      

 กกกก

 กกก  

กกก

ก กกกก

ก  ก

 กก กก 

 ก  

กกกกก

 ( 4.20)  ก ก

กก (ก กก) 

กกก 3  2  ก ก 

ก กกก    4.21 



 
 121 


































 

 

 4.21  กกกก 

                     

 

4.1.4  ก ก   

           

กก   

 

 

 ก ก

 

 

 ก  กก

ก

ก 

 

 

 ก 

 

 

 กก

 

 กกกก    

 ก 

 กก 

 

 

 

 กกกก

ก ก

 

 

 

ก 

        กก (ก )  

      กก 

       กก  

      ก  

         

      กก 

       



 
 122 

1)   

ก  5            

  กกกก

ก ก 3 ก ก 11  

กก 6  กก 9  ก

กกกก

 กกก ก 

 ก  ก

ก ก

 ก 788  ก 388  

ก 400  (   20  2553) (ก, 

2553) 

2)  ก (Context) 

  (1)  กก 

  ก 

กกก  ก

กกกก 

   ก

ก  กกกก

กก   กก

ก กกก 

 กกก 

กก  ก กกกกก

กกก กก ก

  กกกก

 

  (2)  ก 

     กกกกก 

  ก ก ก

 กกก



 
 123 

ก กกกกก 

 5   

ก ก

  

กกก กก 

 กกกกก 

กกกกก  

ก 

  (3)  ก 

     ก   

กกก ก

กก กก 

 ก กกก 

กกกก ก 

 กกก กกก

กก กกกกก

 (ก.) กกกกก ก.ก  

ก 

3)   (Input) 

     (1)   

      

กกก   ก  

 กก กกก 

 6,000  ก

กก  กก

กก ก

กกกก กกก กก

กก กกก กก

ก กกก 

 



 
 124 

  (2)  กก 

      กกก 3 

 ก ก ก    

            (2.1)  /กกกกก 

           ก  กก

กกก

 ก ก 

กก  14  ( 4.22) ก 

 กกกกก กก

ก ก ก กก

กก กกก  ก

กกก ( 55.00)  กก

ก กกกกก กกก    

กก กก

 กกกก

ก  7.75  ก 8.00  

 

 
 

 4.22  กกก 

 

        (2.2)  กกกก 

            ก  

 กกกกก



 
 125 

 กกก ( 

4.23) กก ( 4.24) ก

  กก

ก กกก

 กกก ก ( 4.25) 

กก  

 กก กกก

กก  100  กก 50, 25   

ก กก

 ก 

ก ก กก ( 

100)  กกกก 

กกกก ( 55.00)  กกก

ก ก ( 80) 

 กก 

 

 
 

 4.23  กกกก 

 



 
 126 

 
 

 4.24  กกกก 

 

 

 

 

 

 

 

    

 4.25  ก 

 

        (2.3)   

       ก  

 กกก กก

กกก กกกกก

 (ก.) กกกกก

กกก

 กก ก     

  ก

ก 

 

 



 
 127 

  (3)   ()   

    ก   

   กกก

 ก ก       

( 4.26) กก          

กก 

 10  กก  ก

  

 

 
 

 4.26   

 

4)  กก (Process) 

  (1)  กก 

  ก  กก

กกกก

ก กกกกก

 กก กก 

ก กกกก

 กก ก 

กก กก

 100 ก กก

กก ก   กก



 
 128 

ก  ก 

 10  กก ก 

ก กกก กกก

กกก (Transesterification) ก

กก 60  90  กกกกก 

ก 50  

 กก กก 

 ก 

กก ( 4.27) 

กก 

 

 
 

 4.27  ก 

 

  (2)  ก 

                          ก  

   ก

 กกก

 ก กก ( 75.00) 

กกก ก

ก ( 32.61) กก ( 32.61) 

  

กกก  กกก



 
 129 

ก ก 12  

   ก ก  ก

 กก 3  กกกก

  กก ก

 ก 

ก  

5)   (Product) 

          กกก ก

   กกก

กกก กก

 1,000  กก ( 90.00) 

 กกก ก

กกก ( 55.60)  ก

 5001,000  ก ก

 กก (100)  ก

กกกก 

ก ก ก

กก กก

 กกก กก

ก กกกก ก      

 กก ก 

 กก  2   

ก   10   7      

กกกก ก กก 

กกกกก ก กกกก 

( 55.00)  ก

  

 

 

 



 
 130 

6)  ก (Impact) 

      (1)  ก 

     กกกกก

 กก ( 4.28) 

กกกกกก ก ก  

 ก กกกก 

กก ก ก ก 

กก  ก ก ก

ก ก ก ก กก

ก ก กก            

  ก  กก

กก 

 


 

 4.28  ก กก 

 

  (2)   

     ก ก

กก  ก  

 กกกก ก

 กก

กก กกก กก

กก กกกก

 ( 4.29) กกกก



 
 131 

 กก ก

 กก ( 95.00)  ก

ก  

 

 
 

 4.29  กกกก 

 

  (3)  กก 

      ก  ก

ก กก 2548 

 ก ก

กก ก 

 กก กก ( 100)  

กกกก

 ก  กก 

( 50.00) กก

 ( 50.00) กกกกก

ก  4.50  ก 5.00  กก

กกกก   

 

  (4)  ก 

  ก  ก

กก กกก



 
 132 

 ก 5  ก

ก กก 

 (20 ) 150  กก 10   

  

ก 10   ก 

7)  กก 

           ก    

กก กก   () ก

ก ก

กก ก 

ก กก ก  

 กกก ก  

ก ก 150  

 400  

ก  

8)  กก 

          ก  ก 

กก กก

 กก กก

กก  กก ก

 ก  ก 

กก ก ก

ก  กก

  กก ก

ก 

กกก  

กกกกกก

 กกกก

  4.30 

 



 
 133 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 4.30  กกกก  

                   

 

Product 

 



กกก 

( 55)  



ก

 

 

 1,000 

ก

ก ( 90) 

 ก



     

 

 ก 

กก 

( 100)  ก

ก

ก

กก 

 

Impact 

 ก

,         

ก, 

,     

กก

 

  

 กก

 ( 95)  

  



 

 กก

 

กก

( 100) 

 ก

 

 

Context 

 กก 

 ก กก 

 กกก,  ก,กกก

, ก, กกกกก (ก.) 

กก 

  () ก 

  กกก 

 ก ก 

 

Input 

 

  

กก

  

ก



 

กก 

   

 ก 

 ก ( 55) 

 ก

 ก

กกก

ก 

 ก

 ก 

 ( 100) 

 ( 80) 

 

 

  

กก  

 

Process 

กก

 

กก

ก 

 

กก

 

 กก

 

 

กก 

ก 



ก 

  

กก

 

ก ( 100) 

ก

ก 

ก 

กกก     

( 32.61)



 
 134 

9)  กกกก 

      

     กกกก

กก กกก

ก  กก

  

      (1)   

      ก  

  กก

 กก ก  กก 

  กก

 กกกก ก 

กกกก    

กกก 

กก ก 

กก  

      (2)  กก ()  

      กกกก

 ก () 

ก กกกก 

กก กก       

ก ก

 กกกก 

กกก ก

  

กกกกก

 ( 4.30)  ก ก

กก () 

กกก 3  2  ก ก ก

 กกก    4.31 



 
 135 

 






























 

 

 

 4.31  กกกก  

                     

 

4.1.5     

ก กก       

ก ก    

 

 

 

 กกกกก

 กก 

 กก

ก (First in First out) 

 ก/กก

 

 

 

 ก

ก 

  

กก 

 ก 

ก กก

ก 



 

ก 

           

         กก 

          

          ก  

         ก

 

 ก 

 

 

 กกกก

ก 

 ก 

 กก 



 
 136 

1)   

            ก

ก  179 ก ก ก

กกก ก

 15 ก ก 2 

ก 

 16.95 ก ก 

ก  ก กก

 กก กก 4 

 ก ก   

 กกก 27  ก 

57,876  ก 29,491  ก 28,385  ก

 3,271 ก  30,637  (   29 

 2554) กก  กก 

(, 2555) 

2)   (Context) 

  (1)  กก 

  กกก

  กก  

กกก กกก

กกก 

ก ก ก กก

   กก 

 กกก กก

 กก 

กกก  กก

 ก  กกก

  กก   

ก กกก  ก

กก กกกก 



 
 137 

  กก  ก

ก  กก ก  

  (2)  ก  

      กกกกก 

   กก 

กกก ก

กก กก 

  18  ก 22  ก

 กกก 

ก ก กกก 

ก ก  

   ก กก

ก กก 

กก กก 

กกก  

  (3)  ก 

       กก    

ก  กกก ก

กกกกกกก

 ก ก 

กกกกกกก 

 15  กก

  

3)   (Input) 

      (1)   

       ก 

3,271 ก กก ก

ก ก  ก กก กก ก 

ก ก 419,741  กก

ก 38  (, 2554) กก



 
 138 

ก กก ก 

 90  100  ก  45  

 23   19  ก 10   3 

  กกกก 

ก  

  (2)  กก 

      กกก  3 

 ก ก ก    

             (2.1)  /กกกกก 

              ก

กกกก กกก

ก ก  3R ก

ก กกก

กก กกกกก   

กก กกก

ก กก 

  กก  

 ก กกก   

ก  กกก 

 ก ก 9  ก    

3   6   3  กก ก 

() ก 3  กก ก

กกก ก    

กก กกก  ก

กกก ( 60.00)  กกก

 กกกกก  

7.00  ก 8.00  

         (2.2)  กกกก 

         กก     

ก   กกก



 
 139 

 กก ( 4.32) 

กก ก 6  ก

กกกก กกก

ก ( 4.33) ก

  กก 

 กกกกก 

ก 3  ก ก  

ก กกก  ก

 กกกก      

( 70.00) ก ( 75.00)  

 

 
 

 4.32  กกก 

 

 
 

 4.33  กกก 

 



 
 140 

        (2.3)   

         กก

ก   42.8  

กก 35   5   2.8  

กก 65  ก

กกก 15  

กก 15  กก

  7080  ก 

กก ก
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 กกกกก ก

  

  2)  กกก 

  กก ก

กกกก 

  3)  กกก

ก กกกก 

 

  4)  กกก

 กกกกก 

 

  1)  กกกก

 กก 

  2)  กกก 

ก ก ก

กก 

ก 

  1)  กก กก

ก กก กกก ก

 กก กกกก

 

  2)  ก ก  

  3)  กกก

 กกกก 

ก กก 

กกก 

 

 



 
166 

 

  1)  กก กก 
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