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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ นร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคดักรองพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี โดย
ท่าเรือบกน้ีจะมีบทบาทเสมือนท่าเรือชายฝ่ัง มีการด าเนินการเป็นศูนยโ์ลจิสติกส์เพื่อรองรับการ
ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในระบบตูสิ้นคา้ และมีการเช่ือมโยงระบบการขนส่งทางรางเป็น
หลกั ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน 
โดยมีปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั ปัจจยัรอง 5 ปัจจยั และปัจจยัยอ่ย 7 ปัจจยั มีขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม ArcGIS 
ร่วมกบัการวเิคราะเชิงล าดบัชั้นเพื่อคดักรองพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี 

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ค่าความส าคญัของปัจจยั พบวา่มีค่าความส าคญัสูงสุดในปัจจยั
หลกัดา้นคมนาคมขนส่งเท่ากบั 0.49 ปัจจยัรองดา้นการเขา้ถึงโครงข่ายระบบขนส่งเท่ากบั 0.46 
และปัจจยัยอ่ยดา้นพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยัและประเภทการใชท่ี้ดินเท่ากบั 0.28 ส่วนพื้นท่ีเหมาะสมใน
การสร้างท่าเรือบก พบวา่พื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมีพื้นท่ี 2,720.34 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
23.92 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีค่าคะแนนรวมความเหมาะสมสูงสุด ไดน้ ามาพิจารณาเป็น
พื้นท่ีศกัยภาพ คือ อ าเภอเพญ็ อ าเภอกุมภวาปี และอ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม มีพื้นท่ี 302.56, 252.38 
และ89.73 ตารางกิโลเมตรตามล าดบั คดักรองพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก พิจารณาจาก
ต าบลท่ีติดถนนมิตรภาพและทางรถไฟร่วมกบัพื้นท่ีท่ีมีค่าความเหมาะสมสูงสุดอยู่ท่ีต  าบลเชียง
หวาง ต าบลผาสุก และต าบลห้วยสามพาด มีพื้นท่ี 108.134, 26.34  และ38.54 ตารางกิโลเมตร
ตามล าดบั จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของภูมิประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า
พื้นท่ีต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคมเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพื้นท่ีและสามารถ
สนบัสนุนงานของท่าเรือบกได ้ท าใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี 
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**ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 

Abstract 
The purposes of this research are the hierarchical analysis and the application of 

geographic information system in order to identify the potential areas for the construction of a dry 
port in Udon Thani, Thailand. The land port is expected to function similar to a harbor which 
performs logistics operations to support international delivery via containers and primarily connects 
railway transportation. This is a qualitative research where the survey was conduct on four experts 
regarding three primary factors, five secondary factors and seven sub-factors. Research tools 
consist of tertiary data obtained from different organizations and geographic information. Data 
analysis is conducted by using ArcGIS application and hierarchical analysis. 

Study results revealed that regarding the priority value the primary factor with the 
highest priority value was transportation at 0.49, the secondary factor was the access to 
transportation system network at 0.46 and the sub-factor flood risk and land usage at 0.28. The area 
most appropriate for the construction of a dry port is 2,720.34 km2 accounting for 23.92 percent of 
the total areas. The potential areas consist of Amphoe Phen, Amphoe Kum Phawa Pi and Amphoe 
Prajak Silapakhom each with the area of 302.56, 252.38, and 89.73 km2 respectively. Identification 
of the potential areas for the construction of a dry port considers Tambon adjacent to Mittraphap 
Road and railways alongside the areas with highest total priority value. These potential areas consist 
of Tambon Chiang Wang, Tambon Pha Suk, and Tambon Huay Sam Phard each with the area of 
108.134, 26.34, and 38.54 km2 respectively. The analysis results of physical traits of the terrain 
through the observation of satellite images revealed that Tambon Huay Sam Phard, Amphoe Prajak 
Silakhom is the beneficial area for development and is capable of supporting the operations of a 
dry port. hence its appropriateness for the construction of a dry port in Udon Thani. 
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บทน า 
ในอดีตถึงปัจจุบนัเป็นการขนส่งทางถนนเป็นหลกัถึง 81% มีการขนส่งทางรางเพียง 2% 

แต่ละปีมีสินคา้เพื่อการขนส่งจ านวนมหาศาล การขนส่งทางรถบรรทุกรับสินคา้ไดเ้พียง 25 ตนัต่อ
เท่ียว ตอ้งใช้รถจ านวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรแออดัและอุบติัเหตุบนทอ้งถนนบ่อยคร้ัง มี
ตน้ทุนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัการขนส่งทางน ้ าและทางราง ขณะท่ีการขนส่งทางรางรับสินคา้ได้หลาย
พนัตนัต่อเท่ียว แต่กลบัใช้ประโยชน์น้อยมาก นบัเป็นอุปสรรคส าคญัต่อศกัยภาพทางการแข่งขนั
ของไทย ดงันั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพและลดตน้ทุนการขนส่ง จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาและยกระดบั
การขนส่งทางรางใหมี้ประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต 

การศึกษาพฒันาเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ในแนวเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น พบวา่เครือข่ายการผลิตของประเทศไทยยงัไม่เอ้ือให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีเพราะขาดการเช่ือมโยงทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
เครือข่ายการผลิตท่ีส าคัญ อีกทั้ งยงัต้องค านึงถึงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มี
ประสิทธิภาพดว้ยการศึกษาแนวคิดโซ่คุณค่า ประยกุตใ์นการปรับปรุงรูปแบบเครือข่ายการผลิตของ
ไทยให้เขา้กบัเครือข่ายการผลิตในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เป็นการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลและยกระดบัให้เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน จาก
เหตุผลดงักล่าวจึงท าให้เกิดแผนงานพฒันาท่าเรือบกและระบบโครงข่ายการคมนาคม ซ่ึงท่าเรือบก
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ท่ีส าคญัต่อการสนับสนุนการพฒันาระบบโลจิสติกส์ ท า
หน้าท่ีตอบสนองการเคล่ือนไหวของสินคา้ให้มีความรวดเร็วคล่องตวัมากยิ่งข้ึน เปรียบเสมือน
ท่าเรือขนส่งทางทะเลจะช่วยลดภาระงานของท่าเรือในการรองรับการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
เพื่อเช่ือมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้าและการลงทุนท่ีกระจายตวัอยู่ในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย เพราะมีจุดเด่นของภูมิศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นและประเทศใกลเ้คียง 

จากความส าคญัข้างต้น ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น
ร่วมกบัการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์พื้นท่ีศกัยภาพในการ
สร้างท่าเรือบกและตดัสินใจเลือกพื้นท่ีศกัยภาพจงัหวดัอุดรธานี เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดเขา้มา
ศึกษาจงัหวดัอุดรธานีอย่างจริงจงั ท าให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าจงัหวดัอุดรธานีเป็นศูนยก์ลางการคา้ใน
อีสานตอนบน สินคา้จากจีนยอ่มถูกขนส่งมาตามระบบราง และศกัยภาพในดา้นพื้นท่ีมีความพร้อม
ทั้งระบบราง ระบบการบิน และระบบขนส่งทางถนนสามารถเช่ือมโยงไดทุ้กระบบการขนส่ง อีก
ทั้ งอุดรธานีอยู่ใกล้กับปลายทางของรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่จากจีนท่ีส้ินสุดกรุง
เวยีงจนัทน์ และอยูห่่างจากนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเพียง 60 กม. ท าใหข้นส่งสินคา้ไปยงัประเทศ
จีนได ้โดยเฉพาะจีนตอนใตใ้ชเ้วลาเพียง 1 วนั ลดค่าขนส่งไดม้ากกวา่ 5 เท่า จากเดิมตอ้งขนส่งไปท่ี



 

 

ท่าเรือแหลมฉบงั ใช้เวลา 15-17 วนัไม่รวมการขนส่งจากอุดรธานีไปแหลมฉบงั และแล่นเรือจาก
อ่าวไทยออ้มเวียดนามไปยงัทะเลจีนใตเ้ขา้สู่ท่าเรือท่ีฮ่องกงหรือเมืองเซินเจ้ินทางชายฝ่ังตะวนัออก
ของจีน จากนั้นตอ้งใชเ้ส้นทางถนนไปสู่มณฑลยูนนานมีระยะทางกวา่ 1,700 กม. หากใชร้ถไฟทาง
คู่ขนส่งสินคา้จากเวียงจนัทน์ไปยงัมณฑลยูนนานจะมีระยะทางเพียง 850 กม. และยงักระจายไปยงั
มณฑลตอนใตไ้ดอี้กมาก อีกทั้งยงัมีการขยายสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี มีแผนใน
การพฒันาปรับปรุงดว้ยการเพิ่มรันเวย ์และสร้างอาคารผูโ้ดยสารเพิ่ม 1 อาคาร เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้
สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้7.4 ลา้นคน ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาหาค่าความส าคญัของปัจจยัดว้ยกระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้นในการสร้าง
ท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี 
 2. เพื่อวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นร่วมกบัการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหา
พื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี 
 3. เพื่อคัดกรองหาพื้นท่ีศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก จังหวดัอุดรธานี ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 1. สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการขนส่งให้ มี
ประสิทธิภาพมากข้นึ โดยการใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์  
 2. ท าให้ทราบเทคนิค  และวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการหาพื้นท่ีศกัยภาพ 
 

ขอบเขตการวจิัย 
 1. ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ท าการศึกษาพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี 
 2. ขอบเขตดา้นปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ย ประกอบดว้ยดงัน้ี    
  2.1 ปัจจยัหลกั ประกอบดว้ย ดา้นกายภาพ ดา้นคมนาคมขนส่งและ ดา้นผงัเมือง  
  2.2 ปัจจยัรอง ประกอบด้วย จุดตน้ทาง-ปลายทางสินคา้ สภาพภูมิประเทศ การ
เขา้ถึงโครงข่ายระบบขนส่ง สภาพการจราจร และลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  



 

 

  2.3 ปัจจยัยอ่ย ประกอบดว้ย ระยะห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม ความลาดชนัของ
พื้นท่ี ระยะห่างจากถนนสายหลกั ระยะห่างจากทางรถไฟ การเดินทางผ่านย่านศูนยก์ลางธุรกิจ 
ประเภทการใชท่ี้ดิน และพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั  
 3. ขอบเขตในการวิเคราะห์พื้นท่ีศกัยภาพ วิเคราะห์พื้นท่ีศกัยภาพโดยใช้ปัจจยัดา้นขนาด
ของพื้นท่ี ราคาท่ีดิน ขนาดประชากร และการขยายตวัของพื้นท่ีรอบขา้ง 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี  
  1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลจากการก าหนดค่าความส าคัญของปัจจัยด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น โดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานเอกชน 
  1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

   1.2.1 ขอ้มูลจากส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขอ้มูล
จากกรมธนารักษ ์ขอ้มูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต    
  
   1.2.2 ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ขอ้มูลท่ีมีการศึกษาคน้ควา้และไดจ้ดัการขอ้มูล
ให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ ท าเป็นฐานขอ้มูล เป็นขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมไวโ้ดยหน่วยงานรัฐและ
เอกชน  
 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลภูมิสารสนเทศท่ีใชใ้นการศึกษา 

ล าดับ ข้อมูลสารสนเทศ รวบรวมโดย 

1 ท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2 สภาพภูมิประเทศ กรมทรัพยากรธรณี 

3 ถนน กรมแผนท่ีทหาร 

4 ทางรถไฟ กรมแผนท่ีทหาร 

5 การใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 

6 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั กรมพฒันาท่ีดิน 



 

 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

  2.1 ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ยปัจจยัทั้งหมด 15 ปัจจยั โดยแบ่งออกเป็น
ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี   
  

ตารางท่ี 2 ปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ปัจจัยหลกั  ปัจจัยรอง  ปัจจัยย่อย  

ดา้นกายภาพ   

จุดตน้ทาง-จุดปลายทาง 

สินคา้  
ระยะห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม   

สภาพภูมิประเทศ  ความลาดชนัของพื้นท่ี  

ดา้นคมนาคมขนส่ง  

การ เข้า ถึ งโครงข่ ายระบบ

ขนส่ง  

ระยะห่างจากถนนสายหลกั  

ระยะห่างจากทางรถไฟ  

สภาพการจราจร  การเดินทางผา่นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ  

ดา้นผงัเมือง   
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ 

ท่ีดิน  

ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั  

 
 ท่ีมา : นายชยัวฒัน์ แกว้วจิิตร์, 2554 
 
  2.2 เปรียบเทียบค่าความส าคัญ โดยการน าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญเปรียบเทียบค่าความส าคัญ เพื่อค านวณค่าความส าคัญของปัจจยัตามกระบวนการ
วเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น โดยใชค้่าคะแนน 1-9 ตามรูปแบบการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นของ (Thomas L. 
Saaty, 1980) 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 3 มาตราส่วนเปรียบเทียบความส าคญั 

ระดับ 

ความส าคัญ  
ความหมาย  ค าอธิบาย  

1  ส าคญัเท่ากนั  ปัจจยัทั้งสองท่ีพิจารณาเปรียบเทียบมีความส าคญัเท่ากนั  

3  
ส า คั ญ ก ว่ า ป า น

กลาง  

ปัจจัยตัวหน่ึงมีความส าคัญมากว่าอีกปัจจัยระดับปาน

กลาง  

5  ส าคญักวา่มาก  ปัจจยัตวัหน่ึงมีความส าคญัมากวา่อีกปัจจยัมาก  

7  ส าคญักวา่มากท่ีสุด  ปัจจยัตวัหน่ึงมีความส าคญัมากวา่อีกปัจจยัมากท่ีสุด  

9  ส าคญักวา่สูงสุด  ปัจจยัตวัหน่ึงมีความส าคญัมากวา่อีกปัจจยัปัจจยัสูงสุด  

2,4,6,8  

ค่ า ค ว า ม ส า คั ญ 

ระหว่างกลางของ

ค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

ค่าความส าคญัของการเปรียบเทียบปัจจยัถูกพิจารณาว่า

ควรเป็นค่าระหวา่งกลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  

 
 ตารางตารางเมตริกซ์ท่ีใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัต่างๆ เป็นคู่ๆ (จกัราพงศ์ หาญหิตว
รางคก์ูล. 2557) ซ่ึงสามารถจดัอยูใ่นรูปของเมตริกซ์ดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยั 

เกณฑ์หรือปัจจัย  ปัจจัย 1  ปัจจัย 2  ปัจจัย ...  ปัจจัย n  น า้หนักของปัจจัย  

ปัจจยั 1  1  a12  …  a1n  w10  

ปัจจยั 2  a21  1  …  a2n  w20  

ปัจจยั ...  …  …  …  …  …  

ปัจจยั n  an1  an2  …  1  wn0  

 
 



 

 

  2.3 หาสัดส่วนความสอดคลอ้งในการก าหนดคะแนน เป็นการหาสัดส่วนความ
สอดคลอ้งเพื่อตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลโดยค่าสัดส่วนความสอดคลอ้งท่ีไดต้อ้งไม่เกิน 0.1 จึง
สามารถน าไปใชไ้ด ้(Thomas L. Saaty, 2008) สามารถค านวณไดจ้ากสมการ   
CR = CI / RI  
       เม่ือ  CR  คือ สัดส่วนความสอดคลอ้ง      
    CI   คือ ดชันีความสอดคลอ้ง  
    RI   คือ ดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง  
     โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง สามารถค านวณไดจ้ากสมการ  
     CI = ( max – n) / (n-1)  
   เม่ือ  CI     คือ ดชันีความสอดคลอ้ง         
    max  คือ ค่าไอเกนสูงสุด         
    n       คือ จ านวนปัจจยั  
      

  2.4 ก าหนดค่าความส าคญัของปัจจยั โดยตอ้งค านวณหาค่าความส าคญัระหว่าง
ปัจจยัเชิงเปรียบเทียบของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน เพื่อไดผ้ลเป็นค่าความส าคญัของแต่ละปัจจยั    
  
 3. กระบวนการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
  3.1 แบ่งช่วงชั้นขอ้มูลภูมิสารสนเทศ เป็นการก าหนดกลุ่มของขอ้มูลท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัท่ีมีความแตกต่างกนัออกเป็นช่วงชั้น เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 5 ช่วงชั้นขอ้มูลและค่าคะแนนของชั้นขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  

ปัจจัย  ช่วงช้ันข้อมูล 
ร ะ ดั บ ค ว า ม
เหมาะสม 

ค่าคะแนน  

1. ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก
โรงงานอุตสาหกรรม  

นอ้ยกวา่ 20 กิโลเมตร  เหมาะสมมากท่ีสุด 5  

20 - 25 กิโลเมตร  เหมาะสมมาก 4  

25 - 50 กิโลเมตร  เหมาะสมปานกลาง 3  

50 - 75 กิโลเมตร  เหมาะสมนอ้ย 2  

มากกวา่ 75 เมตร  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  



 

 

2. ความลาดชันของ
พื้นท่ี  

ไม่มีความลาดชนั เหมาะสมมากท่ีสุด 5  

ร้อยละ 1-5 เหมาะสมมาก 4  

ร้อยละ 5-10  เหมาะสมปานกลาง 3  

ร้อยละ 10-15 เหมาะสมนอ้ย 2  

มากกวา่ร้อยละ 15 เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  

3. ระยะห่างจากถนน  

นอ้ยกวา่ 1 กิโลเมตร  เหมาะสมมากท่ีสุด 5  

1 - 1.5 กิโลเมตร  เหมาะสมมาก 4  

1.5 - 2 กิโลเมตร  เหมาะสมปานกลาง 3  

2 - 2.5 กิโลเมตร  เหมาะสมนอ้ย 2  

มากกวา่ 2.5 กิโลเมตร  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  

ปัจจัย  ช่วงช้ันข้อมูล ร ะ ดั บ ค ว า ม
เหมาะสม 

ค่าคะแนน  

4. ระยะห่างจากทาง
รถไฟ  

นอ้ยกวา่ 1 กิโลเมตร  เหมาะสมมากท่ีสุด 5  

1 - 1.5 กิโลเมตร  เหมาะสมมาก 4  

1.5 - 2 กิโลเมตร  เหมาะสมปานกลาง 3  

2 - 2.5 กิโลเมตร  เหมาะสมนอ้ย 2  

มากกวา่ 2.5 กิโลเมตร  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  

5. การเดินทางผา่นย่าน
ศูนยก์ลางธุรกิจ  

นอ้ยกวา่ 5 กิโลเมตร  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  

5 - 10 กิโลเมตร  เหมาะสมนอ้ย 2  

10 - 15 กิโลเมตร  เหมาะสมปานกลาง 3  

15 - 20 กิโลเมตร  เหมาะสมมาก 4  

มากกวา่ 20 กิโลเมตร  เหมาะสมมากท่ีสุด 5  



 

 

6. ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ท่ีดิน  

พื้นท่ีเบด็เตล็ด  เหมาะสมมากท่ีสุด 5  

พื้นท่ีเกษตรกรรม  เหมาะสมมาก 4  

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  

พื้นท่ีป่าไม ้  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  

พื้นท่ีน ้า   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 1  

7. พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั  
ไม่ใช่พื้นท่ีน ้าท่วมซ ้ าซาก  เหมาะสมมากท่ีสุด 5  

น ้าท่วมขงัไม่เกิน 3 คร้ังใน 10 ปี  เหมาะสมมาก 4  

 
  
  3.2 น าค่าความส าคญัของปัจจยัท่ีค  านวณได้จากการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น เขา้สู่
กระบวนการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกบัค่าความเหมาะสมของแต่ละชั้นขอ้มูลภูมิ
สารสนเทศ และท าการซอ้นทบัของแต่ละปัจจยั จะไดเ้ป็นขอ้มูลพื้นท่ีท่ีจะมีคะแนนความเหมาะสม
ท่ีแตกต่างกนั สามารถค านวณไดต้ามสมการ ดงัต่อไปน้ี (นายชยัวฒัน์ แกว้วจิิตร์, 2554) 
 ค าอธิบายสัญลกัษณ์ M      คือ ปัจจยัหลกั  
    Mi     คือ ค่าความส าคญัปัจจยัหลกัท่ี i โดยท่ี 

  1 ; ค่าความส าคญัของดา้นกายภาพ    
   i  =  2 ; ค่าความส าคญัของดา้นคมนาคมขนส่ง  
  3 ; ค่าความส าคญัของดา้นผงัเมือง  

     N      คือ ปัจจยัรอง  
    Ni     คือ ค่าความส าคญัปัจจยัรองท่ี i โดยท่ี 

  1 ; ค่าความส าคญัของจุดตน้ทาง-ปลายทางสินคา้     
  2 ; ค่าความส าคญัของสภาพภูมิประเทศ    

 i  =  3 ; ค่าความส าคญัของการเขา้ถึงโครงข่ายระบบขนส่ง  
  4 ; ค่าความส าคญัของสภาพการจราจร  

  5 ; ค่าความส าคญัของลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
    

 

 



 

 

    S     คือ ปัจจยัยอ่ย  
    Si     คือ ค่าความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ี i โดยท่ี 
   1 ; ค่าความส าคญัของระยะห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   2 ; ค่าความส าคญัของความลาดชนัของพื้นท่ี     
   3 ; ค่าความส าคญัของระยะห่างจากถนนสายหลกั    
  i  =  4 ; ค่าความส าคญัของระยะห่างจากทางรถไฟ     
   5 ; ค่าความส าคญัของการเดินทางผา่นยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ  
   6 ; ค่าความส าคญัของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
   7 ; ค่าความส าคญัของพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั  
  
  SRi  คือ ค่าคะแนนชั้นขอ้มูลภูมิสารสนเทศของปัจจยัยอ่ยท่ี i โดยมีค่าตั้งแต่ 1 - 5  
 
  พืน้ทีเ่หมาะสม  =  ผลรวมคะแนนปัจจยัดา้นกายภาพ + ผลรวมคะแนนปัจจยั 
       ดา้นคมนาคมขนส่ง + ผลรวมคะแนนปัจจยัดา้นผงัเมือง  
 
  โดยท่ี ผลรวมคะแนนปัจจยัดา้นกายภาพ  = M1 [(N1 x (S1SR1)] + [N2 x (S2SR2)]   
  ผลรวมคะแนนปัจจยัดา้นคมนาคมขนส่ง   = M2 [(N3 x (S3SR3) + (S4SR4)] + [N4 x 
(S5SR5)]   
  ผลรวมคะแนนปัจจยัดา้นผงัเมือง          = M3 [N5 x (S6SR6 + S7SR7)]   
  
  3.3 คดักรองพื้นท่ีศกัยภาพ เม่ือได้พื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดั
อุดรธานีแลว้ ท าการคดักรองพื้นท่ีศกัยภาพดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขนาดของพื้นท่ี ราคาท่ีดิน 
ขนาดประชากร การขยายตวัของพื้นท่ีรอบขา้งในอนาคต จากนั้นวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของ
ภูมิประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และแสดงผลต าแหน่งพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดั
อุดรธานี 
 
 
 
 
 

 



 

 

ผลการวจิัย 
 1. ค่าความส าคัญของปัจจัย มีค่าความส าคัญสูงสุดในกลุ่มปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้าน
คมนาคมขนส่งเท่ากบั 0.49 ในกลุ่มปัจจยัรอง คือ ปัจจยัการเขา้ถึงโครงข่ายระบบขนส่งซ่ึงมีค่า
ความส าคญัเท่ากบั 0.46 และในกลุ่มปัจจยัยอ่ย คือ ปัจจยัพื้นท่ีเส่ียงอุทกภยัและประเภทการใชท่ี้ดิน
เท่ากบั 0.28 พบวา่ค่าความส าคญัสูงสุดกลุ่มปัจจยัหลกัและปัจจยัรองนั้น อยูใ่นดา้นคมนาคมขนส่ง 
เน่ืองจากภาพรวมของการพฒันาสร้างท่าเรือบก มีความเก่ียวข้องกับการคมนาคมขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐานท าให้ค่าคะแนนของปัจจยัในดา้นคมนาคมขนส่งมีค่าความส าคญัสูงกว่าปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆ ต่างจากการพิจารณาในกลุ่มของปัจจยัยอ่ยท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ค่าคะแนนของปัจจยัในดา้นผงั
เมืองมีค่าความส าคญัสูงกวา่ดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีศกัยภาพในการพฒันาสร้างท่าเรือบก  
 
ตารางท่ี 6 ค่าความส าคญัของปัจจยัท่ีศึกษา 

ปัจจัยหลกั  
ค่า 
คว าม
ส าคัญ  

ปัจจัยรอง  
ค่า 
ค ว า ม
ส าคัญ  

ปัจจัยย่อย  
ค่า 
ค ว า ม
ส าคัญ  

ดา้นกายภาพ  0.25 

จุ ด ต้ น ท า ง แ ล ะ
ปลายทางสินคา้  

0.43 
ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก โ ร ง ง า น 
อุตสาหกรรม  

0.05 

สภาพภูมิประเทศ  0.11 ความลาดชนั  0.14 

ด้านคมนาคม
ขนส่ง  

0.49 

การเข้าถึงโครงข่าย 
ระบบขนส่ง  

0.46 

ระยะห่างจากถนนสายหลกั  0.05 

ระยะห่างจากทางรถไฟ  0.05 

สภาพการจราจร  0.27 
ก า ร เ ดิ น ท า ง ผ่ า น ย่ า น 
ศูนยก์ลางธุรกิจ  

0.17 

ดา้นผงัเมือง  0.26 
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ท่ีดิน  0.14 

ประเภทการใชท่ี้ดิน  0.28 

พื้นท่ีเส่ียงอุทกภยั  0.28 

 
  



 

 

 2. วิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นร่วมกบัการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาพื้น
เหมาะสม พบว่าพื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมีพื้นท่ี 2,720.34 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเหมาะสมมากมี
พื้นท่ี 2,408.02  ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีเหมาะสมปานกลางมีพื้นท่ี 4,166.35 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ี
เหมาะสมน้อยมีพื้นท่ี 1,261.30 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีเหมาะสมน้อยท่ีสุดมีพื้นท่ี 1,194.29 
ตารางกิโลเมตร 
 
ภาพท่ี 1 พื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี 
 

 3. คดักรองพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก ท าการพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีมีค่าคะแนนรวม
ของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ไดแ้ก่ อ าเภอเพญ็ อ าเภอกุมภวาปี และอ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม ปัจจยัท่ี
น ามาพิจารณา คือ ขนาดของพื้นท่ี ราคาท่ีดิน และการขยายตวัของพื้นท่ีรอบขา้ง 

 



 

 

ตารางท่ี 7 ปัจจยัในการพิจารณาพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือกบก จงัหวดัอุดรธานี 

อ าเภอ  ขนาดพื้นท่ี (ตร.

กม) 

ราคาท่ีดิน (ไร่/บาท) ประชากร (คน) 

เพญ็ 908.089 1,200,000 111,956 

กุมภวาปี 672.568 1,800,000 125,095 

ประจกัษศิ์ลปาคม 144.845 1,800,000 24,955 

 
  ปัจจยัขนาดของพื้นท่ี แนวคิดในการวางผงัและออกแบบท่าเรือบก ได้ก าหนด
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 500 – 700 ไร่ (ส านกันโยบายแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคม) จาก
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ี พบว่ามีพื้นท่ีบริเวณอ าเภอกุมภวาปี และอ าเภอประจกัษ์
ศิลปาคม มีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาเป็นท่าเรือบกได ้เนื่องจากอยูใ่กลก้บัถนนสายหลกั อยูใ่กลก้บั
ทางรถไฟ และมีขนาดพื้นท่ีวา่งเพียงพอในการก่อสร้างท่าเรือบก สามารถก าหนดประเภทและวาง
ต าแหน่งของอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในท่าเรือบกให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน และ
มุ่งเนน้ใหท้่าเรือบกตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนและ
ประหยดัเวลาของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด  ส่วนปัจจยัราคาท่ีดิน ท าการประเมินราคาท่ีดินจาก
กรมธนารักษ ์พบวา่บริเวณพื้นท่ีอ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอประจกัษศิ์ลปาคมนั้นมีราคาท่ีดินสูงกวา่
อ าเภอเพ็ญ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตามถนนสายหลักท่ี
เช่ือมต่อกบัจงัหวดัหนองคายและจงัหวดัขอนแก่น ท าใหท่ี้ดินพื้นท่ีดงักล่าวมีราคาสูงกวา่อ าเภอเพ็ญ 
ส่วนการขยายตวัของพื้นท่ีรอบข้าง วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของภูมิประเทศจากภาพถ่าย
ดาวเทียม พบวา่การขยายตวัของพื้นท่ีรอบขา้งบริเวณอ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม มี
ความสามารถในการขยายตวัของพื้นท่ีได้มากกว่าอ าเภอเพ็ญ เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมีเน้ือท่ีขนาดใหญ่ ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพื้นท่ีและ
สามารถสนบัสนุนงานของท่าเรือบกไดเ้ป็นอยา่งดี   
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการศึกษา 
  การคดักรองพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก ตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายอย่าง
พร้อมกนั ทั้งปัจจยัเชิงคุณภาพ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการขนส่งสินคา้ ชุมชนโดยรอบ และ
ปัจจยัเชิงปริมาณ เช่น ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนการก่อสร้าง เพ่ือให้ไดต้  าแหน่งท่ีมีความเหมาะสมมาก



 

 

ท่ีสุดและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เนิ่ืองจากวจิยัเล่มน้ี ผูว้จิยัไดพ้ิจารณาเพียงปัจจยัเชิงคุณภาพ โดย
ใชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นเป็นการก าหนดค่าความส าคญัของปัจจยัท่ีเป็นประโยชน์ใน
การตดัสินใจ เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบแต่ละปัจจยัดว้ยตวัเลข โดย
ก าหนดค่าความส าคญัของแต่ละปัจจยัอยา่งมีความสัมพนัธ์และแบบมีเหตุผล น ามาวเิคราะห์ร่วมกบั
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีสามารถจดัการวิเคราะห์และแสดงผลขอ้มูลออกมาเป็นขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
ในรูปแบบแผนท่ี เน่ืองจากไดว้เิคราะห์พื้นท่ีศกัยภาพตามต าบลเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากต าบลท่ีติด
ถนนมิตรภาพและทางรถไฟร่วมกบัพื้นท่ีท่ีมีค่าความเหมาะสมมากท่ีสุดเป็นหลกั พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีค่า
ความเหมาะสมมากท่ีสุดอยูท่ี่ต  าบลห้วยสามพาด จากการส ารวจโดยวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ
ของภูมิประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลห้วยสามพาดท่ีติดกบัถนนสายหลกั
จะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดกวา้งขวาง มีท่ีตั้งโรงงานฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ จ านวน 
2 แห่ง ไดแ้ก่ ฟาร์มมิตรไทย (1994) จ ากดั และฟาร์มเอ็มที 9999 จ ากดั มีสถานีห้วยสามพาดอยูท่าง
ตอนใตข้องต าบล และอยูใ่กลก้บัสถานีหนองตะไกท่ี้อนาคตจะมีการพฒันาระบบการเดินรถไฟจาก
สถานีหนองตะไกเ้ขา้ไปยงันิคมอุตสาหกรรมในต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาพื้นท่ีและสามารถสนบัสนุนงานของท่าเรือบกไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้พื้นท่ี
ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคมเหมาะสมกบัการพฒันาสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี 
ซ่ึงการวิเคราะห์หาพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานีคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเสนอพื้นท่ี



 

 

ศกัยภาพดงักล่าว โดยอา้งอิงจากภาพถ่ายดาวเทียมในต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม 
จงัหวดัอุดรธานี 
 ภาพท่ี 2 พื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม  
 
 5.2 ขอ้เสนอแนะ 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูว้ิจ ัยคัดกรองพื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก จังหวดั
อุดรธานี โดยพิจารณาเพียงปัจจยัเชิงคุณภาพทางดา้นกายภาพเท่านั้น ซ่ึงในการศึกษาวิจยัขั้นต่อไป
ควรน าเอาปัจจยัทางด้านอ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ปัจจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ ตน้ทุนท่ีดิน 
ตน้ทุนการก่อสร้าง และปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงพื้นท่ีศกัยภาพ เพ่ือให้ไดต้  าแหน่งท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้ริง ผลการศึกษาวิจยัท่ีไดค้วรมีการ



 

 

น าไปใช้จริงในการวิเคราะห์พื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก จงัหวดัอุดรธานี หรือน าไปเป็น
แนวทางในการวเิคราะห์หาพื้นท่ีศกัยภาพอ่ืนๆ มิใช่เป็นเพียงผลงานวจิยัทางวชิาการเท่านั้น 

เอกสารอ้างองิ 
เทเวศวร์ ปัญญาแก้ว. (2561). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย. 

วิทยา นิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ .  ก รุง เทพ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

กอบการ สมณะ และสิริณี เพ็งม่วง. (2557). การประยกุต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
ก าหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิอ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก. ภาคนิพนธ์วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาภูมิศาสตร์. พิษณุโลก: 
มหาวทิยาลยันเรศวร.  

จกัราพงศ ์หาญหิตวรางคก์ูล. (2557). การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการ
วเิคราะห์ตามล าดบัชั้นเพื่อวิเคราะห์หาพื้นท่ีศกัยภาพในการจดัตั้งศูนยไ์ปรษณียด่์วนพิเศษ 
กรณศึกษาพื้นท่ีส านักงานไปรษณีย์เขต2. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

ชยัวฒัน์ แกว้วจิิตร์ . (2558). การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกบัการ วเิคราะห์เชิงล าดบั
ชั้นเพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีศกัยภาพในการสร้างท่าเรือบก (Dry Port) จงัหวดันครราชสีมา. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ . กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ปรัชญา ทารักษ์. (2552). การเลือกท าเลท่ีตั้ งโรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง. วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทางวศิวกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

วนัเพ็ญ จินดารัตน์. (2552). การประยุกต์ใช็ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานท่ีปรึกษาทาง
วิชาการ.  สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ.  เ ชียงใหม่ : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กองยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์. 
2562. https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9646. คน้เม่ือ 20 พฤษภาคม, 2564. 

 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9646

