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บทคัดยอ
 ฿นการศึกษาครัๅงนีๅก้าหนดวัตถุประสงคຏของการศึกษา พืไอวิคราะหຏศักยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสง
ขຌาวปลือกเปยังรงสีขຌาวดຌวยกระบวนการล้าดับชัๅนชิงวิคราะหຏบบฟຑซซีไ (FAHP) รวมกับระบบสารสนทศ
ภูมิศาสตรຏ (GIS) ดยมีปຑจจัยทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏขຌอมูล เดຌก ปຑจจัยระยะหางจากรงสี ปຑจจัยระยะหางจาก
ถนนสายหลัก ปຑจจัยระยะหางจากถนนสายรอง ปຑจจัยปริมาณผลผลิต ฿นการก้าหนดฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิก
ของปຑจจัยดยท้าการบงขຌอมูลออกปຓน 4 ระดับตามความหมาะสม เดຌก ศักยภาพสูง (S1) ศักยภาพ
ปานกลาง (S2) ศักยภาพนຌอย (S3) ละศักยภาพนຌอยทีไสุด(N) จากการสอบถามผูຌชีไยวชาญพืไอพิจารณา
ปรียบทียบความส้าคัญของระดับความหมาะสมของปຑจจัยดຌวยการวิคราะหຏปรียบทียบรายคู (Pair wise 
comparison) ละท้าการก้าหนดคาความปຓนสมาชิกดຌวยฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิกบบสามหลีไยม 
(Triangular membership function) จากนัๅนท้าการสรຌางผนทีไศกัยภาพของทีไดนิดยวธิกีารซຌอนทับชัๅนขຌอมลู 
(Overlay) บบ Weight Overlay ระหวางปຑจจัยการขຌาถึงกับปຑจจัยผลผลิต฿นปรกรมระบบสารสนทศ
ภมูศิาสตรຏ (GIS) ผลการศึกษาพืๅนทีไ 8 อา้ภอตอนบนของจังหวดันครราชสีมา ฿นภาพรวมพบวา พืๅนทีไทีไมศีกัยภาพ
สูงพบมากทีไสุด฿นขตอ้าภอคง คิดปຓนรຌอยละ 48.57 ของพืๅนทีไศักยภาพสูงทัๅงหมด รองลงมา เดຌก อ้าภอ
บัว฿หญ คิดปຓนรຌอยละ 20.68 ละอ้าภอนนดง คิดปຓนรຌอยละ 16.70 ตามล้าดับ ดยผลการศึกษา
ทีไเดຌสามารถน้าเป฿ชຌปຓนขຌอมูล฿นการวางผนพัฒนาดຌานการบริหารจัดการลจิสติกสຏระบบการขนสงขຌาวปลือก
฿นจังหวัดนครราชสีมาพืไอรองรับการปຓนศูนยຏกลางลจิสติกสຏ฿นอนาคตตอเป
ค้าส้าคัญ : ขຌาว, กระบวนการล้าดับชัๅนชิงวิคราะหຏบบฟຑซซีไ, ระบบสารสนทศภูมิศาสตรຏ, การขนสง
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ABSTRACT
 In this study, the objective is to analyze spatial potential of paddy logistics to 
a rice mill with Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and Geographic Information System 
(GIS). There were 4 factors adopted for this analysis: distance from a rice mill, distance from 
a main road, distance from a minor road and yield. In term of specifying membership 
function of factors, data was divided into 4 levels of factor suitability as follows: highly 
potential (S1), moderately potential (S2), low potential (S3) and lowest potential (N). 
Referring to experts, Pairwise comparison was applied to compare importance of level 
of factor suitability. Later, membership function was specified as Triangular Membership 
Function. Afterwards, the map of potential surface was created by the method of Weight 
Overlay between access factor and product factor of Geographic Information System (GIS). 
According to the study of 8 districts (Amphoe) in northern part of Nakhon Ratchasima 
Province, the result demonstrated that high-level potential surface was mostly found 
in Amphoe Khong accounting for 48.57%, then Amphoe Bua Yai 20.68%, and Amphoe 
Non Daeng 16.70% respectively. Consequently, the outcome of this study could be 
adopted as data for planning and developing logistics management of paddy in 
Nakhon Ratchasima Province in order to be preparatory for a logistics hub in the future.
Keywords : Rice, FAHP, GIS, Transportation

บทน้า
 ขຌาวปຓนอาหารหลักของคนเทยซึไงมีการพาะปลูกอยางพรหลาย฿นทัไวทุกภาคของประทศ ละ
ปຓนผลิตภัณฑຏทางการกษตรทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับกษตรกร ซึไง฿นป 2556 มีพืๅนทีไกใบกีไยวขຌาวรวมทัๅงประทศ 
65.00 ลຌานเร อยู฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ 39.43 ลຌานเร ปຓนรຌอยละ 60.70 ของประทศ (ส้านักงาน
สถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2558) ฿นพืๅนทีไบริวณตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 8 อ้าภอ เดຌก 
อ้าภอคง บຌานหลืไอม บัว฿หญ ประทาย นนดง กຌงสนามนาง บัวลาย ละอ้าภอสีดา ทีไมีพืๅนทีไขนาด 
2,697.49 ตารางกิลมตร หรือ 1,685,931.25 เร ลักษณะภูมิประทศปຓนทีไราบ อาชีพสวน฿หญของประชากร
฿นพืๅนทีไคือ อาชีพท้านา ฿นป พ.ศ. 2557 ผลผลิตขຌาวนาปของพืๅนทีไ 8 อ้าภอ มีปริมาณ 298,265 ตัน 
จากผลผลิตขຌาวรวมทัๅงจังหวัด 1,086,735 ตัน ดยคิดปຓนรຌอยละ 27.44 ของทัๅงจังหวัด (ส้านักงานจังหวัด
นครราชสีมา, 2557) พืๅนทีไบริวณนีๅจึงถือเดຌวาปຓนหลงผลิตขຌาวทีไส้าคัญอีกหลงหนึไงของจังหวัดนครราชสีมา 
 ฿นการวิคราะหຏศักยภาพของพืๅนทีไส้าหรับการปลูกละผลิตขຌาว ทีไมีวัตถุประสงคຏพืไอน้าขຌาวปลือก
เปจ้าหนาย฿หຌกับรงสีทีไรับซืๅอขຌาว฿นพืๅนทีไ นอกจากการวิคราะหຏปຑจจัยดຌานกายภาพของพืๅนทีไลຌวการทีไ
สามารถทราบถึงศักยภาพดຌานศรษฐกิจกใส้าคัญมากชนกัน ดยฉพาะอยางยิไงศักยภาพดຌานการขนสง
ซึไงปຓนกิจกรรมหนึไง฿นงานดຌานลจิสติกสຏ จากการวิคราะหຏตຌนทุนลจิสติกสຏดຌวยวิธีน้าตຌนทุนฐานกิจกรรม
มาวัดประสิทธิภาพการจัดการลจิสตกิสຏละซอปุทานขຌาว ซึไงตຌนทนุลจิสติกสຏทีไกิด฿นตละกลุมของซอปุทาน
ขຌาวมีความตกตางกันตตຌนทุนลจิสติกสຏทีไมีมูลคามากของกือบทุกกลุมคือ ตຌนทุนการขนสง (สนัไน ถาชารี 
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ละ ระพีพันธຏ ปຂตาคะส, 2555) ดังนัๅนการทีไทราบถึงศักยภาพของพืๅนทีไ฿นดຌานการขนสงจึงปຓนประยชนຏ
อยางยิไง฿นการวางผนพืไอลดตຌนทุนละพิไมประสิทธิภาพ฿นการจ้าหนายสินคຌาการกษตร ดยฉพาะ
พืชศรษฐกิจทีไส้าคัญ ชน ขຌาว
 ขຌอมูลกวารຌอยละ 80 ทีไถูกน้ามา฿ชຌชวย฿นการตัดสิน฿จหรือจัดการบางอยาง มักมีความสัมพันธຏ
กับภูมิศาสตรຏดยขຌอมูลจะถูกน้ามาผานกระบวนการตัดสิน฿จ พืไอ฿หຌปຓนสารสนทศกีไยวกับสถานการณຏ
฿นการตัดสิน฿จตอเป ซึไงการตัดสนิ฿จมักจะพาดพิงถึงขຌอมูลทางภูมศิาสตรຏ ฿นการอຌางอิงขຌอมูลชิงพืๅนทีไทีไสามารถ
ระบุต้าหนงบนพืๅนลกเดຌ ชนดียวกับการขนสงสินคຌา ขຌอมูลสารสนทศภูมิศาสตรຏปຓนขຌอมูลทีไสามารถ
น้ามาชวยสนับสนุนการวางผนกีไยวกับสຌนทางรวมถึงการค้านวณระยะทางทีไสัๅนทีไสุดเดຌ ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ
ผูຌวิจัยเดຌประยุกตຏ฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตรຏ (GIS) รวมกับกระบวนการล้าดับชัๅนชิงวิคราะหຏบบฟຑซซีไ 
(FAHP) ฿นการวิคราะหຏศักยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือก฿นพืๅนทีไ 8 อ้าภอตอนบนของจังหวัด
นครราชสีมา ซึไงการน้าทคนลยีระบบสารสนทศภูมิศาสตรຏมาประยุกตຏ฿ชຌนีๅจะชวย฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมูลชิงพืๅนทีไ 
฿นการสนบัสนุนการวางผนกีไยวกับการจัดการดຌานลจิสติกสຏขຌาว฿นบืๅองตຌนเดຌปຓนอยางดี

 

ภาพทีไ 1 พืๅนทีไศึกษา
ทีไมา : ภาพผนทีไวาดดຌวยปรกรม Arcgis มืไอวันทีไ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หຌองปฏิบัติการภูมิสารสนทศ   
 คณะวิทยาศาสตรຏละทคนลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วัตถุประสงคการวิจัย
 พืไอประยุกตຏ฿ชຌระบบสารสนทศภูมิศาสตรຏ (GIS) รวมกับกระบวนการล้าดับชัๅนชิงวิคราะหຏบบฟຑซซีไ 
(FAHP) วิคราะหຏหาศักยภาพของพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือกเปยังรงสีขຌาว ฿นบริวณ 8 อ้าภอตอนบน
ของจังหวัดนครราชสีมา
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วิธีการด้านินการวิจัย
 1. อุปกรณละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย
  ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยประกอบดຌวยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลพืไอสรຌางฐานขຌอมูล
ชิงพืๅนทีไ ละวิคราะหຏขຌอมูล เดຌก ครืไองก้าหนดพิกัดต้าหนงพืๅนผิวลก (Global positioning system : 
GPS) ฿ชຌสา้หรับส้ารวจขຌอมูลภาคสนามพืไอตรวจสอบความถกูตຌองของขຌอมลูละบบจา้ลอง ปรกรมทางดຌาน
ระบบสารสนทศภูมิศาสตรຏ ฿ชຌส้าหรับการจัดการขຌอมูลชิงพืๅนทีไ การสรຌางบบจ้าลองพืไอวิคราะหຏศักยภาพ
ของพืๅนทีไ
 2. การกใบรวบรวมขຌอมูล 
  การวิจัยครัๅงนีๅเดຌท้าการรวบรวมขຌอมูลส้าหรับ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏขຌอมูลประกอบดຌวย ขຌอมูลผนทีไ 
รายงานอกสาร ละขຌอมูลสถิติดຌานการกษตร จากหนวยงานทีไกีไยวขຌองดังตอเปนีๅ
  2.1 ต้าหนงทีไตัๅงของรงสี จ้านวน 12 รงสี ฿นพืๅนทีไศึกษา จากนัๅนสรຌางชัๅน ขຌอมูลระยะหาง
จากรงสีละสถานทีไรับซืๅอขຌาว ดຌวยค้าสัไง Euclidean ฿นปรกรม ArcGIS พืไอก้าหนดขตรัศมีจากออกจาก
พืๅนทีไชุมชนซึไงสรຌางขึๅนจากผนทีไการ฿ชຌประยชนຏทีไดินป 2554 จากกรมสงสริมการกษตร จากนัๅนท้าการ
จัดชวงขຌอมูลดย฿ชຌกณฑຏการบงชวงบบ Natural Breaks (Jenks) ออกปຓน 4 ชวงจากนัๅนปลงปຓน
ครงสรຌางรูปบบ กริดซลลຏขนาด 30 x 30 มตร พืไอจะ฿ชຌปຓนปຑจจัย฿นบบจ้าลอง
  2.2 ระยะหางจากถนนสายหลัก สรຌางชัๅนขຌอมูลระยะหางจากถนนสายหลัก ซึไงถนนสายหลัก 
เดຌก ทางหลวงผนดินละทางหลวงชนบท ซึไงปຓนสຌนทางการสัญจรหลักระหวางจังหวัดละระหวางอ้าภอ 
ดຌวยค้าสัไง Euclidean ฿นปรกรม Arc GIS พืไอก้าหนดขตรัศมีจากสຌนถนน จากนัๅนท้าการจัดชวงขຌอมูล
ดย฿ชຌกณฑຏการบงชวงบบ Natural Breaks (Jenks) ออกปຓน 4 ชวง จากนัๅนปลงปຓนครงสรຌางรูปบบ
กริดซลลຏขนาด 30 x 30 มตร พืไอจะ฿ชຌปຓนปຑจจัย฿นบบจ้าลอง
  2.3 ระยะหางจากถนนสายรอง สรຌางชัๅนขຌอมูลระยะหางจากถนนสายรอง ซึไงถนนสายรอง เดຌก 
ถนนลาดยางละถนนลูกรัง ทีไ฿ชຌสัญจรภาย฿นอ้าภอละสัญจรตามพืๅนทีไพาะปลูก ดຌวยค้าสัไง Euclidean 
฿นปรกรม Arc GIS พืไอก้าหนดขตรัศมีจากสຌนถนน จากนัๅนท้าการจัดชวงขຌอมูลดย฿ชຌกณฑຏการบงชวง
บบ Natural Breaks (Jenks) ออกปຓน 4 ชวง จากนัๅนปลงปຓนครงสรຌางรูปบบกริดซลลຏขนาด 
30 x 30 มตร พืไอจะ฿ชຌปຓนปຑจจัย฿นบบจ้าลอง
  2.4 ปริมาณผลผลิต (กิลกรัม/เร) สรຌางชัๅนขຌอมูลพืๅนทีไรูปปຂด (Polygon) ฿นมาตราสวน 
1 ตอ 50,000 สดงขอบขตพืๅนทีไระดับอ้าภอ จากนัๅนท้าการชืไอมยงขຌอมูลชิงบรรยายปริมาณผลผลิต 
(กิลกรัม/เร) ฿นระดับอ้าภอ ซึไงปຓนขຌอมูลปริมาณผลผลิตปการผลิต 2557/2558 
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ภาพทีไ 2 ชัๅนขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา
ทีไมา : ภาพผนทีไวาดดຌวยปรกรม Arcgis มืไอวันทีไ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หຌองปฏิบัติการภูมิสารสนทศ   
 คณะวิทยาศาสตรຏละทคนลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 3. กระบวนการวิคราะหปจจัยดຌวยตรรกศาสตรฟซซีไ (FAHP)
  3.1 การก้าหนดฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิก (Membership function) ปຓนการปลงขຌอมูลปຑจจัย
ทัไวเปปຓนคาฟຑซซีไ กลาวคือปຓนขัๅนตอนการสรຌางระดับความปຓนสมาชิก (Fuzzy membership) ทีไสามารถ
ปຓนเปเดຌซึไงฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิก (Membership function) ปຓนฟຑงกຏชันทีไมีการก้าหนดระดับความปຓน
สมาชิกของตัวปรทีไตຌองการ฿ชຌงาน ซึไงรูปรางของฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิกมีความส้าคัญตอกระบวนการคิด
ละกຌเขปຑญหา ดยฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิกจะเมสมมาตรกันหรือสมมาตรกันทุกประการกใเดຌ อนุรักษຏ 
สวางศຏ (2552) จากนัๅน฿นขัๅนตอนนีๅปຓนการก้าหนดคาความปຓนสมาชิกดຌวยฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิก
บบสามหลีไยม (Triangular membership function) ซึไงมีตัวลขความปຓนสมาชิกบบสามหลีไยม 
มีพารามิตอรຏคือ {a, b, c} ดังสมการทีไ (1) ละสดงคาตัวลขดังตารางทีไ 1
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Triangular (χ: a, b, c)  
0 ;

;

;

x a

x a
a x b

b a

c x
b x c

c b

                                                         (1) 

ตารางทีไ 1 สดงตัวลขความปຓนสมาชิกบบสามหลีไยม
Fuzzy Number Triangular Membership Number

1 (1,1,1)

2 (1,2,3)

3 (2,3,4)

4 (3,4,5)

5 (4,5,6)

6 (5,6,7)

7 (6,7,8)

8 (7,8,9)

9 (8,9,10)

   การสังคราะหຏผลลัพธຏฟຑซซีไ ปຓนการวิคราะหຏผลรวมจากตารางมททริกซຏของขຌอมูลสมาชิก
พืไอก้าหนดตัวปรผลลัพธຏ ดย฿ชຌสมการทีไ (2) ฿นการวิคราะหຏผล ก้าหนด฿หຌ  = { 1, ,……, }  ปຓนซต
ของปຑจจัย ดย  คือจ้านวนของปຑจจัย ละ฿หຌ , ,…,   ปຓนคาของขอบขตการวิคราะหຏของ
ปຑจจัยตัวทีไ   ส้าหรับทางลือกการตัดสิน฿จของ m ดย I = 1,2,…,n ละ   (j=1,2,...,m) ละ Si 
ปຓนตัวลขฟຑซซีไรูปสามหลีไยม (Triangular fuzzy numbers)

i =  (2)

  3.2 การหา Degree of Possibility 
   ก้าหนด฿หຌ degree of possibility ของ  ดังสมการทีไ (3)

sup [max(   (3)

   กา้หนด฿หຌ   ปຓนจุดตัดกันระหวางรปูสามหลีไยม   ละ   มืไอ  
ละ   ดังสมการทีไ (4)
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 (4)

ภาพทีไ 3 สดงคา Degree of Possibility ของ   กับ  

  3.3 การหา Degree of Possibility ส้าหรับ Convex Fuzzy Number 
   การหา Degree of possibility ส้าหรับ Convex Fuzzy Number จ้านวน   หาเดຌ ดังนีๅ 

  (5)

   สมมติวา

  (6)

   ส้าหรับ   ท้า฿หຌเดຌคาน้ๅาหนักดังนีๅ

  (7)

   ละท้าการ Normalization คาน้ๅาหนักตามสมการดังนีๅ

  (8)

  3.4 การตรวจสอบความสอดคลຌองของขຌอมูล (Consistency)
   การค้านวณอัตราสวนความสอดคลຌองกันของหตุผล (CR) ดຌวยการหาอัตราสวนระหวางดชันี
ความสอดคลຌองกันของหตุผล (CI) ละดัชนีความสอดคลຌองกันจากการสุมตัวอยาง (RI) 
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   3.4.1 สัดสวนความสอดคลຌอง (Consistency Ratio)

  (9)

    ก้าหนด฿หຌ CR = คาสัดสวนความสอดคลຌอง (Consistency Ratio)
     CI = ดัชนีความสอดคลຌอง (Consistency Index)
     RI = ดัชนีจากการสุมตัวอยาง (Random Index)
   3.4.2 ดัชนีความสอดคลຌอง (Consistency Index)

 (10)

   3.4.3 ดัชนีจากการสุมตัวอยาง (Random Index, RI)
    RI ปຓนคาทีไเดຌจากการสุมตัวอยาง ซึไงดัชนีการสุมตัวอยางของปຑจจัยสามารถทียบ
คาดัชนีจากการสุมตัวอยางของปຑจจัยเดຌจากตาราทีไ 2

ตารางทีไ 2 สดงคาดัชนีจากการสุมตัวอยาง (Random index)

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

ทีไมา: Thomas & Luis, 2001. 

   ฿นการตรวจสอบคาความสอดคลຌองดยทีไ CR<0.1สดงวาขຌอมูลทีไ฿ชຌมีความสอดคลຌองกัน 
หาก CR>0.1 จะตຌองมกีารยຌอนกลบัเปตรวจสอบคาคะนนความสา้คญัของตละปຑจจยัละ฿หຌผูຌชีไยวชาญปรบั
การคาคะนน ความส้าคัญอีกครัๅง ลຌวจึงน้าขຌอมูลมาค้านวณ฿หมจนผานกณฑຏทีไยอมรับเดຌ
  3.5 การวิคราะหຏศักยภาพของพืๅนทีไดຌวยสมการชิงสຌนถวงน้ๅาหนัก (Weighted linear combi-
nation : WLC) หลังจากทีไเดຌคาน้ๅาหนัก (Weight) ปຑจจัยจากการวิคราะหຏดຌวยตรรกศาสตรຏฟຑซซีไรวมกับการ
วิคราะหຏบบล้าดับชัๅนชิงวิคราะหຏ จากนัๅนท้าการสรຌางผนทีไศักยภาพของทีไดินดยวิธีการซຌอนทับชัๅนขຌอมูล 
(Overlay) บบ Weight Overlay ระหวางปຑจจัยการขຌาถึงกับปຑจจัยผลผลิต฿นปรกรมระบบสารสนทศ
ภูมิศาสตรຏ (GIS) ดຌวย สมการ

 (11)

   Wi  คือ คาน้ๅาหนักของชัๅนขຌอมูล i 
   Xi   คือ คาทีไคะนนของระดับความหมาะสมของปຑจจัยทีไเดຌจากการวิคราะหຏดຌวย 
    ตรรกศาสตรຏฟຑซซีไ
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ผลการวิจัย
 1. ผลการกา้หนดฟงกชนัความปนสมาชกิตามระดบัความหมาะสมของปจจยัทางดຌานการขนสง
  การก้าหนดฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิกตามระดับความหมาะสมของปຑจจัยทางดຌานการขนสง
ดยการบงขຌอมูลออกปຓน 4 ระดับ ตามความหมาะสมของปຑจจัย เดຌก หมาะสมมาก (S1) หมาะสม
ปานกลาง (S2) หมาะสมนຌอย (S3) ละเมหมาะสม (N) จากนัๅนทา้บบสอบถาม฿หຌผูຌชีไยวชาญละนักวิชาการ
เดຌท้าการพิจารณาปรียบทียบความส้าคัญของระดับความหมาะสมของปຑจจัยดຌวยการวิคราะหຏปรียบทียบ
รายคู (Pair wise comparison) ละท้าการก้าหนดคาความปຓนสมาชิกดຌวยฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิก
บบสามหลีไยม (Triangular membership function) ของปຑจจยัสามารถสดงผลการคา้นวณการหาคาน้ๅาหนกั
ความส้าคัญ ดังตอเปนีๅ
  1.1 ปຑจจัยระยะหางจากรงสีขຌาว

ตารางทีไ 3 สดงผลการวินิจฉัยปรียบทียบปຑจจัยระยะหางจากรงสีขຌาว
S1 S2 S3 S4

S1 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.8882 2.5508 1.7411 2.4082 3.0314 2.5508 3.5652 4.5731

S2 0.3920 0.5296 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.7411 2.4082 1.1487 2.1689 3.1777

S3 0.3299 0.4152 0.5743 0.4152 0.5743 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457

N 0.2187 0.2805 0.3920 0.3147 0.4611 0.8706 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

n=4      R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
max =4.1113   C.I.=0.0371 C.R.=0.0412 <0.09 ok

  1.2 ปຑจจัยระยะหางจากถนนสายหลัก

ตารางทีไ 4 สดงผลการวินิจฉัยปรียบทียบปຑจจัยระยะหางจากถนนสายหลัก
S1 S2 S3 S4

S1 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.6438 2.0477 1.7411 2.4082 3.0314 1.6438 2.7019 3.7279

S2 0.4884 0.6084 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.3195 1.5518 1.0000 1.1487 1.2457

S3 0.3299 0.4152 0.5743 0.6444 0.7579 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457

N 0.2682 0.3701 0.6084 0.8027 0.8706 1.0000 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

n=4      R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
max =4.0655   C.I.=0.0218 C.R.=0.0243 < 0.09 ok
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  1.3 ปຑจจัยระยะหางจากถนนสายรอง

ตารางทีไ 5 สดงผลการวินิจฉัยปรียบทียบปຑจจัยระยะหางจากถนนสายรอง
S1 S2 S3 S4

S1 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.6438 2.0477 1.5157 2.2206 2.8619 1.5157 2.5508 3.5652

S2 0.4884 0.6084 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457 1.0000 1.1487 1.2457

S3 0.3494 0.4503 0.6598 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.1487 1.2457

N 0.2805 0.3920 0.6598 0.8027 0.8706 1.0000 0.8027 0.8706 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

n=4      R.I.=0.89 จากตารางของ Saaty
max =4.0613   C.I.=0.0204 C.R.=0.0227< 0.09
หมายหตุ : ผลการค้านวณจากมดลมีทศนิยมมากกวา 2 ต้าหนง

 

ภาพทีไ 4 ผนทีไผลการก้าหนดฟຑงกຏชันความปຓนสมาชิกของฟຑซซีไ
ทีไมา : ภาพผนทีไวาดดຌวยปรกรม Arcgis มืไอวันทีไ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หຌองปฏิบัติการภูมิสารสนทศ   
 คณะวิทยาศาสตรຏละทคนลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 2. ผลการก้าหนดคาน้ๅาหนักของปจจัยจากการวิคราะหดຌวยวิธ ีFAHP
  น้าผลการวิคราะหຏความปຓนสมาชิกบบสามหลีไยม (TMF) ระหวางปຑจจัยเปท้า การสังคราะหຏ
ผลลัพธຏฟຑซซีไ ดยน้าผลลัพธຏทีไเดຌนัๅนมาวิคราะหຏหา Degree of Possibility ละหา Degree of Possibility 
ส้าหรับ Convex Fuzzy Number จากนัๅนท้าการ Normalization คาน้ๅาหนักพืไอ฿หຌเดຌคาคะนน฿นตระดับ
ระดับความหมาะสมของปຑจจัย เดຌผลการศึกษาดังตารางทีไ 6
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ตารางทีไ 6 สดงคาน้ๅาหนักของปຑจจัยการขนสงทีไเดຌจากการวิคราะหຏดຌวยวิธ ีFAHP

ปຑจจัยบงชีๅ
Fuzzy Number

Normalized weights
lower middle Upper

ระยะหางจากรงสีขຌาว 0.2445 0.4601 0.8094 0.5040

ระยะหางจากถนนสายหลัก 0.2051 0.3770 0.6875 0.4240

ระยะหางจากถนนสายรอง 0.1088 0.1629 0.2938 0.0720

หมายหตุ : การวิคราะหຏดຌวยวิธ ีFAHP สดงทศนิยมมากกวา 2 ต้าหนง

  หลังจากทีไเดຌ฿หຌคาน้ๅาหนัก (Weight) ปຑจจัยจากการวิคราะหຏดຌวยตรรกศาสตรຏฟຑซซีไรวมกับ
การวิคราะหຏบบลา้ดบัชัๅนชงิวิคราะหຏ จากนัๅนท้าการสรຌางผนทีไศกัยภาพของทีไดนิดยวธิกีารซຌอนทบัชัๅนขຌอมลู 
(Overlay) บบ Weight Overlay ระหวางปຑจจัยการขຌาถึงกับปຑจจัยผลผลิต฿นปรกรมระบบสารสนทศ
ภมูศิาสตรຏ (GIS) ดยมีคาคะนนความหมาะสมรวมของตละหนวยทีไดนิจะมีคาอยู฿นชวง 0-1 ละน้ามาสรຌาง
ผนทีไศักยภาพทีไดินดยจัดล้าดับคาคะนนดังนีๅ

  ศักยภาพสูง คะนน 0.000607628 - 0.096929513
  ศักยภาพปานกลาง คะนน 0.096929513 - 0.173260063
  ศักยภาพนຌอย คะนน 0.173260063 - 0.273216735
  ศักยภาพนຌอยทีไสุด คะนน 0.273216735 - 0.464043111

 2. ผลการวิคราะหศกัยภาพของพืๅนทีไดຌานการขนสง฿นขต 8 อา้ภอตอนบนของจังหวัดนครราชสีมา
  พืๅนทีไศักยภาพสูง ปຓนบริวณพืๅนทีไทีไมีศักยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือกอยู฿นระดับสูง 
พบวามีพืๅนทีไรวมทัๅง 8 อ้าภอประมาณ 451.84 ตารางกิลมตร คิดปຓนรຌอยละ 16.44 ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
มืไอพิจารณาฉพาะพืๅนทีไทีไมีศักยภาพสูงพบวาพืๅนทีไสวน฿หญอยู ฿นขตอ้าภอคง คิดปຓนรຌอยละ 48.57 
ของพืๅนทีไศักยภาพสูงทัๅงหมด รองลงมา เดຌก อ้าภอบัว฿หญ คิดปຓนรຌอยละ 20.68 ละอ้าภอนนดง คิดปຓน
รຌอยละ 16.70 ตามล้าดับ ดยอ้าภอทีไเมมีศักยภาพ฿นระดับสูงลยคือ อ้าภอประทาย
  พืๅนทีไศกัยภาพปานกลาง ปຓนบริวณพืๅนทีไทีไมศีกัยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือกอยู฿นระดับ
ปานกลาง พบวา มีพืๅนทีไรวมทัๅง 8 อ้าภอประมาณ 697.47 ตารางกิลมตร คิดปຓนรຌอยละ 25.38 มืไอพิจารณา
ฉพาะพืๅนทีไทีไมีศักยภาพปานกลาง พบวาพืๅนทีไสวน฿หญอยู฿นขตอ้าภอคง คิดปຓนรຌอยละ 25.77 ของพืๅนทีไ
ศักยภาพปานกลางทัๅงหมด รองลงมา เดຌก อ้าภอประทาย คิดปຓนรຌอยละ 19.02 ละอ้าภอบຌานหลืไอม 
คิดปຓนรຌอยละ 12.25 ตามล้าดับ
  พืๅนทีไศกัยภาพนຌอย ปຓนบริวณพืๅนทีไทีไมศีกัยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือกอยู฿นระดับนຌอย 
พบวามีพืๅนทีไรวมทัๅง 8 อา้ภอประมาณ 910.28 ตารางกิลมตร คดิปຓนรຌอยละ 33.13 มืไอพจิารณาฉพาะพืๅนทีไ
ทีไมีศักยภาพนຌอยสวน฿หญอยู฿นขตอ้าภอบัว฿หญ คิดปຓนรຌอยละ 24.65 ของพืๅนทีไศักยภาพนຌอยทัๅงหมด 
รองลงมา เดຌก อ้าภอคง คิดปຓนรຌอยละ 16.32 ละอ้าภอประทาย คิดปຓนรຌอยละ 13.56 ตามล้าดับ
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  พืๅนทีไศกัยภาพนຌอยทีไสดุ ปຓนบริวณพืๅนทีไทีไมศีกัยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือกอยู฿นระดับ
นຌอยทีไสุด พบวามีพืๅนทีไรวมทัๅง 8 อ้าภอประมาณ 688.34 ตารางกิลมตร คิดปຓนรຌอยละ 25.05 มืไอพิจารณา
ฉพาะพืๅนทีไ ทีไมีศักยภาพนຌอยทีไสุดสวน฿หญอยู฿นขต อ้าภอประทาย คิดปຓนรຌอยละ 40.50 รองลงมา เดຌก 
อ้าภอกຌงสนามนาง คิดปຓนรຌอยละ 16.94 ละอ้าภอบัว฿หญ คิดปຓนรຌอยละ 14.70  ดังสดง฿นตารางทีไ 7-8 
ละสดงการกระจายชิงพืๅนทีไของระดับศักยภาพดังภาพทีไ 5

ตารางทีไ 7 ผลการวิคราะหຏศักยภาพของพืๅนทีไ
ระดับศักยภาพ นืๅอทีไ (ตารางกิลมตร) รຌอยละ

ศักยภาพสูง 451.84 16.44

ศักยภาพปานกลาง 697.47 25.38

ศักยภาพนຌอย 910.28 33.13

ศักยภาพนຌอยทีไสุด 688.33 25.05

รวม 2,747.94 100

ตารางทีไ 8 ผลการวิคราะหຏศักยภาพของพืๅนทีไ฿นดຌานการขนสงปรียบทียบระหวาง 8 อ้าภอ

อ้าภอ
ศักยภาพของพืๅนทีไ (รຌอยละ)

สูง ปานกลาง นຌอย นຌอยทีไสุด
คง 48.57 25.77 16.32 14.53

บຌานหลืไอม 0.49 12.25 5.69 11.86

บัว฿หญ 20.68 11.90 24.65 14.70

ประทาย 0.00 19.02 13.56 40.50

กຌงสนามนาง 4.56 8.66 13.23 16.94

นนดง 16.70 5.79 5.47 0.03

บัวลาย 4.63 4.63 12.99 0.62

สีดา 4.36 11.98 8.09 0.81

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00
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ภาพทีไ 5 ผนทีไสดงระดับศักยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือก
ทีไมา : ภาพผนทีไวาดดຌวยปรกรม Arcgis มืไอวันทีไ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หຌองปฏิบัติการภูมิสารสนทศ   
 คณะวิทยาศาสตรຏละทคนลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อภิปรายผล
 จากการศึกษาศักยภาพชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวปลือกเปยังรงสีขຌาว฿นขต 8 อ้าภอตอนบนของ
จงัหวัดนครราชสีมา ดຌวยกระบวนการล้าดับชัๅนชิงวิคราะหຏบบฟຑซซีไ (FAHP) รวมกับระบบสารสนทศภูมศิาสตรຏ (GIS) 
พบวา ปຑจจัยทีไมคีาน้ๅาหนักมากทีไสดุ คอื ปຑจจยัระยะหางจากรงสีขຌาว ซึไงหมายถึงปຑจจัยนัๅนมคีวามสา้คัญมากทีไสดุ
฿นการศกึษาศกัยภาพชงิพืๅนทีไดຌานการขนสง พราะระยะหางจากรงสขีຌาวมผีลดยตรงตอตຌนทนุคาขนสงละระยะ
วลา฿นการขนสงสินคຌา กลาวคือ หากมีระยะหางมากยิไงท้า฿หຌมตีຌนทุนคาขนสงสงูขึๅน ดงัทีไ สนัไน ถาชารี ละ ระพพีนัธຏ 
ปຂตาคะส (2555) เดຌวิคราะหຏตຌนทุนลจิสตกิสຏดຌวยวธิตีຌนทุนฐานกจิกรรม มาวดัประสทิธิภาพการจัดการลจิสตกิสຏ
ละซอปุทานขຌาว ซึไงตຌนทนุลจสิติกสຏทีไกิด฿นตละกลุมของซอปุทานขຌาวมคีวามตกตางกนัตตຌนทนุลจสิตกิสຏ
ทีไมมีลูคามากของกือบทุกกลุมคอื ตຌนทนุการขนสง ดงันัๅนจงึควรมุงนຌนการบริหารจัดการการขนสง พืไอพิไมประสิทธภิาพ
ดยรวมของระบบลจสิติกสຏละซอปุทานขຌาว จากผลการศกึษาพืๅนทีไ 8 อา้ภอ พบวาพืๅนทีไทีไมศีกัยภาพดຌานการขนสง
อยู฿นระดบัสูง คดิปຓนรຌอยละ 16.44 ดยพืๅนทีไทีไมศีกัยภาพสูง สวน฿หญอยู฿นขตอ้าภอคง บวั฿หญละนนดง 
นืไองจากอ้าภอคง บัว฿หญละนนดง มีจ้านวนรงสีหลายหง฿นพืๅนทีไละต้าหนงทีไตัๅงของรงสีตัๅงอยูติด
ถนนสายหลัก การทีไมีรงสีซึไงคอื หลงรบัซืๅอขຌาวหลายหงตัๅงอยู฿นพืๅนทีไสงผล฿หຌระยะหางระหวางจากรงสีขຌาว
กับพืๅนทีไพาะปลูกอยูเมเกลกันมากนัก สวนพืๅนทีไศักยภาพนຌอยทีไสุด สวน฿หญปຓนพืๅนทีไตอนบนของอ้าภอ
ประทายละบางสวนของอา้ภอกຌงสนามนาง ทีไมรีะยะหางจากรงสมีากละมรีะยะทางเกลจากถนนสายหลกั 
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ขຌอสนอนะ
 พืไอยกระดับศักยภาพดຌานการขนสงขຌาว฿หຌพิไมมากขึๅน ควรพิจารณาพิไมรงสีหรือสถานทีไรับซืๅอ
ขຌาวปลือก฿นขตพืๅนทีไตอนบนของอ้าภอประทายละบางสวนของอ้าภอกຌงสนามนาง พืไอรองรับผลผลิต
฿นพืๅนทีไละพิไมความสะดวก฿หຌกบักษตรกร฿นพืๅนทีไดงักลาว อกีทัๅงยงัสามารถนา้นวทางการวิคราะหຏศกัยภาพ
ชิงพืๅนทีไดຌานการขนสงขຌาวมาประยุกตຏ฿ชຌกับสินคຌากษตรอืไนทีไส้าคัญของจังหวัด ชน มันส้าปะหลังละอຌอย 
ผนทีไตาง โ ทีไเดຌจากฐานขຌอมูลสารสนทศภูมิศาสตรຏระดับอ้าภอรวมถึงผนทีไระดับศักยภาพของพืๅนทีไ 
สามารถน้าเป฿ชຌปຓนสืไอพืๅนฐานทีไอธิบายถึงบริบทชุมชน฿นดຌานกายภาพ ศรษฐกิจละสงัคมเดຌ
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