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บทคัดยอ 

 
 บทความนี้นําเสนอกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรมขิงดองในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนลาง โดยไดวิเคราะหสายโซแหงคุณคา (Value Chain) และนําเสนอแผนการพัฒนาหวงโซคุณคาของขิงดอง
เพ่ือการสงออกดวยการหาทําเลสถานที่ต้ังโรงงานขิงดองที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว ความ
ปลอดภัยและการลดตนทุนในดานโลจิสติกสของอุตสาหกรรมขิงดอง   ในการหาทาํเลที่ต้ังที่เหมาะสมโดย
ประยุกตเทคนิควิธี Center of Gravity การคํานวณไดกําหนดคาน้ําหนักของปริมาณขิงออนที่แตละอําเภอที่
นําสงโรงงาน ปริมาณเกลือที่นํามาใชในการดองขิง และปริมาณขิงดองที่ถูกสงไปยังทาเรือแหลมฉบัง โดย
พิจารณาจากจํานวนเที่ยวของการขนสงขิงออน เกลือและขิงดองตามลําดับ  ในการอางอิงระบบพิกัดจุด จะอาศัย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (Graphic Information System : GIS) โปรแกรมแผนที่ MapMagic  ในการระบุ
ตําแหนง ซึ่งจะทําใหไดทําเลที่ต้ังโรงงานที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ 
 

คําหลัก :  ขิงดอง, ภาคเหนือตอนลาง, ทําเลที่ต้ัง, โลจิสติกส, หวงโซคุณคา, Center of Gravity 
 

1.บทนํา 
ขิงเปนพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีคุณคาทั้งในเชิงอาหารและเครื่องเทศที่สําคัญของโลก โดยมีปริมาณการผลิต

มูลคามากกวา 20,000 ลานบาทตอป ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเพ่ือการสงออกเปนมูลคา 1,000 ลาน
บาทตอป ปริมาณการผลิตขิงในประเทศรอยละ 65 ถูกผลิตเปนขิงออน โดยรอยละ 40 ผลิตเปนขิงดองและรอย
ละ 25 ใชบริโภคสด ผลผลิตอีกรอยละ 35 ผลิตเปนขิงแก โดยรอยละ 20 ใชบริโภคสด และรอยละ 15 ใชทําพันธุ 
จากสัดสวนของการใชประโยชนของผลผลิตขิงจะเห็นไดวาขิงออนมีสัดสวนการบริโภคที่สูง ดังนั้นอุตสาหกรรมที่
นําขิงออนไปใชประโยชนจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขิงดอง มีตลาดสําคัญคือประเทศญี่ปุน 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกขิงสวนใหญที่กลุมภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 71.713 ของผลผลิตรวมเฉล่ียทั้ง
ประเทศ  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนพบวากลุมดังกลาว มีปริมาณผลผลิตขิงรวมเฉล่ีย ดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่  1    แสดงปริมาณผลผลิตขิงรวมเฉล่ีย ในแตละภาคของประเทศไทยป 2545-2548 

ภาค ผลผลิตรวมเฉลี่ย (ตัน) คิดเปนรอยละ 

เหนือ 125,378.580 71.713 
อีสาน 46977.265 26.870 
ออก 6.375 0.003 

ใต 2470.873 1.413 
รวม 174,833.093 100.000 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรป 2545-2548 
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ปจจุบันการสงออกขิงมีปริมาณที่ลดลงเนื่องจาก  ประเทศคูแขงเชน  จีน มีการปลูกขิงเปนจํานวนมาก 
ซึ่งมีอัตราผลผลิตมากกวาประเทศไทย อีกทั้งตนทุนคาแรงงานถูกกวาทําใหจีนเปนคูแขงการคาของไทยอยาง
หลีกเล่ียงไมได โดยตลาดสงออกที่สําคัญคือ ประเทศญี่ปุน ทําใหจีนสามารถขายขิงใหกับประเทญี่ปุนในราคาที่
ถูกกวาประเทศไทย   สงผลใหประเทศญี่ปุนลดปริมาณการสั่งซื้อขิงจากประเทศไทย  และมีแนวโนมที่จะลด
ปริมาณการสั่งซื้อลง ดังภาพที่  1 ทําใหอุตสาหกรรมขิงของไทยตองปรับตัว โดยเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันและลดตนทุนดวยการสรางกลยุทธในการพัฒนาหวงโซคุณคาและลดตนทุนโลจิสติกส จากการหาทําเล
ที่ต้ังที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 1  ปริมาณการสงออกขิงของประเทศไทย 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร 

 
  บทความนี้จึงไดนําเสนอระบบโลจิสติกสผลิตภัณฑขิงดองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางตอนลาง ทํา
การวิเคราะหสายโซแหงคุณคาใชในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสภาพแวดลอมภายในองคกร และการ
หาทําเลสถานที่ต้ังโรงงานขิงดองที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว ความปลอดภัยและการลด
ตนทุนในดานโลจิสติกสของอุตสาหกรรมขิงดอง โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว ความปลอดภัยและการลดตนทุนใน
ดานโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศตอไป 
 
2. การดําเนินการศึกษา 

2.1. ทําแผนกลยุทธการพัฒนาหวงโซคุณคาขิงดอง 
 2.2. หาทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมสําหรับโรงงงานขิงดองเพื่อการสงออก 
 
3. กลยุทธการพัฒนาหวงโซคุณคาขิง 

3.1 หวงโซคุณคา (Value chain) 
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาใชในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสภาพแวดลอมภายในองคกร 

โดยมีความมุงหมายทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานขององคกรคือ การสราง คุณคา (วัดจากรายไดรวมของกิจการ) ซึ่งการ
สรางคุณคา แบงออกไดเปน กิจกรรมพ้ืนฐาน และกิจกรรมสนับสนุน ต้ังแตกิจกรรมตนน้ําถึงกิจกรรมปลายน้ํา 

กิจกรรมพ้ืนฐานไดแก การขนสงขาเขา การปฏิบัติการ การขนสง ขาออก การตลาดและการขาย และ
การบริการ  
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กิจกรรมพ้ืนฐานกิจกรรมสนับสนุน ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย   การพัฒนาเทคโนโลยี การ
จัดหาวัตถุดิบ โครงสรางพ้ืนฐานของกิจการ 

 

กิจกรรมตนน้ํา ไดแก การพัฒนาดานการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ เชน การจัดการพื้นที่
เพาะปลูก การสงเสริมการเกษตร การปรับปรุงและพัฒนาดินและชลประทาน การปรับปรุงพัฒนาการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ซึ่งตองมีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตใหมีคุณภาพ 

กิจกรรมกลางน้ํา ไดแก การพัฒนาดานอุตสาหกรรม เชน การแปรรูปและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณคาใหกับ
ผลิตภัณฑ การตรวจสอบผลิตภัณฑ การพัฒนาคุณภาพเพื่อการสงออก การพัฒนาระบบโลจิสติกสดวยการหา
ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมเพื่อการลดตนทุนในการนําเขาวัตถุดิบหรือการสงออกผลิตภัณฑ 

กิจกรรมปลายน้ํา ไดแก การพัฒนาดานการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การสงเสริม
ดานการตลาด 

 

 
 

ภาพที่ 2   กระบวนการหลักในการพัฒนาหวงโซคุณคาขิง 
 

3.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
 ในปจจุบันโรงงานขิงที่ทําการแปรรูปเปนขิงดองในปจจุบันมีการกระจายตัวไปตามพื้นที่ตางตามแหลง
ผลิต เมื่อพิจารณาถึงดานการขนสงไปยังทาเรือเพ่ือทําการสงออกไปยังตางประเทศ การมีโรงงานที่มีสถานที่ต้ัง
ไมเหมาะสมนั้นจะมีตนทุนดานการขนสงคอนขางสูง ทั้งการขนสงในการนําเขาวัตถุดิบและตนทุนในการสงออก
วัตถุดิบ ดังนั้นแผนการพัฒนาหวงโซคุณคาขิงดองเพื่อการสงออกจึงใชแนวทางการพัฒนาระบบขนสงขิงดอง 
โดยการหาทําเลที่ต้ังโรงงานขิงดองที่เหมาะสมเปนแผนการพัฒนาหวงโซคุณคาของขิงดอง 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3  กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

การ 
       เก็บเกี่ยว 

ผลผลิต 

        การ 
      ตรวจสอบ  
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ผลผลิตและ
คุณภาพตนทุน 

การแปรรูปเพื่อ
เพิ่มคุณคา 

     การพัฒนา   
         การ  
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       การ 
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       การพัฒนา  
         คุณภาพ 
   เพื่อสงออก 
            

 
การพัฒนาระบบ
ตลาด 

   การเพิ่มขีด 
   ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

 

 

การสงเสริม 
การตลาด 

 

       การพัฒนา  
         ระบบ 
     โลจิสติกส 
            

 
หาทําเลที่ตัง้ของ
โรงงานที่เหมาะสม 

       การพัฒนา  
         ระบบ 
     โลจิสติกส 

 
การรวบรวมวัตถุดิบ 

 
การลดตนทุน 
โลจิสติกส 
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4. การหาทําเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมสําหรับโรงงงานขิงดองเพื่อการสงออก 
 การศึกษาพื้นที่เหมาะสมสําหรับโรงงานขิงดองเพ่ือการสงออก ใชวิธี Center of Gravity มีขั้นตอน
การศึกษาดังนี้ 
 

4.1 ขอมูลการผลิต 
การผลิตและการขนสงขิงออน เกลือ  และขิงดอง สามารถแสดงไดดังตารางที่2  

 
ตารางที่  2    แสดงขอมูลการผลิต 

ขอมูล 
ปริมาณ 

(ตัน) 
ประเภทการ
บรรทุก 

ขนาดของ
การบรรทุก 

(ตัน/คัน) 

จํานวน 
การขนสง 

( เท่ียว) 

คิดเปน 
% 

ขิงออน 111458.66 รถ 6 ลอ 8.00 13932.33 70.78 

เกลือ 11145.87 รถ 6 ลอ 8.00 1393.23 7.08 

สวนผสมอื่นๆ 5572.93 รถ 6 ลอ 8.00 696.62 3.54 

ขิงดอง 128177.46 
รถ 10 ลอ (รถ

พวง) 35.00 3662.21 18.60 

รวม 256354.91    19684.40 100.00 
 

4.2 การระบุพิกัดจุด 
 การระบุพิกัดจุดภูมิศาสตรของอําเภอแตละอําเภอของพื้นที่โดยโปรแกรม MapMagic รายงานนี้ไดระบุ
พิกัดจุของแตละอําเภอของจังหวัดในเขตภาคเหนือ จํานวน 7 จังหวัดประกอบดวย 48 อําเภอ ทั้งนี้ยังไดรวม
บางพื้นที่ของจังหวัดเลยซึ่งปริมาณขิงที่ผลิตไดมีมากถึงรอยละ 27 ของปริมาณขิงที่ผลิตไดทั้งประเทศ เขาไปใน
การทําการศึกษาครั้งนี้ดวย ประกอบดวยอําเภอดานซาย อําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ อําเภอภูหลวง และ กิ่ง
อําเภอหนองหิน  ดังแสดงในตารางที่ 
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ตารางที่  3    แสดงปริมาณผลผลิตขิงออนเฉล่ีย ตําแหนงพิกัดของแตละอําเภอ 

พิกัด พิกัด 
จังหวัด อําเภอ 

ปริมาณขิง
ออน 

(ตัน / ป) X Y 
จังหวัด อําเภอ 

ปริมาณ
ขิงออน 
(ตัน / ป) X Y 

เพชรบูรณ หลมสัก 359.13 101.24 16.78 เชียงราย แมสาย 1,859.02 99.88 20.43 
เพชรบูรณ หลมเกา 97.18 101.23 16.89 เชียงราย แมสรวย 7,137.98 99.54 19.65 
เพชรบูรณ น้ําหนาว 1,554.89 101.67 16.77 เชียงราย เวียงปาเปา 8,953.21 99.51 19.35 
เพชรบูรณ เขาคอ 12,388.67 101.02 16.65 เชียงราย พญาเม็งราย 814.67 100.15 19.85 
พิษณุโลก นครไทย 2,246.50 100.84 17.10 เชียงราย เวียงแกน 614.90 100.51 20.10 

พิษณุโลก 
ชาติ
ตระการ 3,147.88 100.60 17.27 เชียงราย ขุนตาล 2,823.17 100.25 19.83 

พิษณุโลก วังทอง 48.39 100.43 16.82 เชียงราย แมฟาหลวง 3,200.71 99.65 20.25 
เลย ดานซาย 7,054.83 101.15 17.28 เชียงราย แมลาว 458.09 99.70 19.79 

เลย นาแหว 1,695.32 101.07 17.48 เชียงราย 
กิ่งอ.เวียงเชียง
รุง 571.35 100.04 20.00 

เลย ภูเรือ 19,607.65 101.36 17.45 นาน เมืองนาน 1,566.57 100.77 18.77 
เลย ภูหลวง 1,560.76 101.66 17.14 นาน แมจริม 323.71 101.00 18.71 

เลย 
กิ่งอ.หนอง
หิน 485.91 101.85 17.13 นาน ปว 774.50 100.91 19.12 

เชียงใหม เชียงดาว 1,378.81 98.96 19.36 นาน ทาวังผา 222.41 100.81 19.39 
เชียงใหม ฝาง 596.08 99.21 19.92 นาน ทุงชาง 209.27 100.88 19.39 
เชียงใหม พราว 99.94 99.20 19.36 นาน บอเกลือ 60.94 101.15 19.15 

เชียงใหม 
ไชย
ปราการ 1,502.96 99.14 19.73 นาน สองแคว 364.74 100.70 19.36 

เชียงราย 
เมือง
เชียงราย 4,721.09 99.83 19.91 พะเยา 

อําภอเมือง
พะเยา 2,402.47 99.88 19.19 

เชียงราย เวียงชัย 1,081.04 99.93 19.88 พะเยา อําภอเชียงคํา 1,011.24 100.30 19.52 

เชียงราย เชียงของ 496.97 100.41 20.25 พะเยา 
อําภอเชียง
มวน 2,511.84 100.30 18.88 

เชียงราย เทิง 1,295.67 100.19 19.68 พะเยา 
อําภอดอก
คําใต 2,197.78 99.99 19.16 

เชียงราย พาน 1,537.32 99.75 19.55 พะเยา อําภอปง 1,055.60 100.27 19.15 
เชียงราย ปาแดด 131.32 99.99 19.49 พะเยา อําภอแมใจ 218.95 99.81 19.34 
เชียงราย แมจัน 6,463.19 99.86 20.15 พะเยา กิ่งอ.ภูซาง 764.86 100.33 19.60 
เชียงราย เชียงแสน 698.75 100.09 20.26 ตาก กิ่ง อ.วังเจา 1,090.47 99.23 16.69 
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ภาพที่ 4   แสดงพื้นที่อําเภอตางๆที่ เปนแหลงผลิตขิงสด ในภาคเหนือ 
 

ตารางที่  4    แสดงตําแหนงพิกัดของแหลงเกลือที่จังหวัดสมุทรสาคร และ ทาเรือแหลมฉบัง 

พิกัด 
สถานที่ 

X Y 

แหลงผลิตเกลือ ( สมุทรสาคร ) 100.276 13.548 

ทาเรือแหลมฉบัง 100.898 13.071 
 

4.3    กําหนดคานํ้าหนักของพิกัดจุด 
  การคํานวณไดกําหนดคาน้ําหนักของปริมาณขิงออนที่แตละอําเภอนําสงที่โรงงาน ปริมาณ
เกลือที่นํามาใชในการดองขิงที่นํามาจาก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  สวนผสมอื่นๆ และ ปริมาณขิงดองที่ถูกสงไปยัง
ทาเรือแหลมฉบัง ในอัตราสวน  56.27  :  6.43 :  22.51 :14.79  โดยพิจารณาจากจํานวนเที่ยวของการขนสงขิง
ออน เกลือ  สวนผสมอื่นๆ และขิงดอง ตามลําดับ ดังนี้  ปริมาณขิงออนทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได เปน
จํานวน 111458.66  ตัน มีจํานวนเที่ยวการขนสงมายังโรงงานประมาณ 13,933 เที่ยว  ปริมาณเกลือที่นํามาดอง
ขิงจํานวน 11145.86 ตัน มีจํานวนเที่ยวการขนสงมาโรงงานประมาณ 1,593เที่ยว และ ปริมาณขิงดองที่ถูก
สงไปยังทาเรือ จํานวน 128177.46 ตัน  มีจํานวนเที่ยวจากโรงงานสงไปยังทาเรือประมาณ 3,663เที่ยว   
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 4.4  รูปแบบทางคณิตศาสตรของการกําหนดทําเลท่ีต้ัง  
 
สมการในการคํานวณหา 
  
กรณีที่1 เมื่อพิจารณาเฉพาะวัตถุดิบ(ขิงดอง) 
   

          พิกัดตามแนวแกน   X    
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                             xC   =  จุดศูนยถวงน้ําหนัก พิกัดตามแกน X 
     yC   =  จุดศูนยถวงน้ําหนัก พิกัดตามแกน Y 

     ixd  =   พิกัดตามแนวแกน X ของพ้ืนที่  i 

     iyd  =   พิกัดตามแนวแกน Y ของพ้ืนที่  i 

      iV   =   ปริมาณขิงออนของแตละ พ้ืนที่ i 
    jV   =  ปริมาณขิงออนของแตละ พ้ืนที่ j 

                           kV   =  ปริมาณขิงออนของแตละ พ้ืนที่ k 
    iW   =   คาน้ําหนักของการเคลื่อนที่ของปริมาณขนสงขิงออน 

      jW  =   คาน้ําหนักของการเคลื่อนที่ของปริมาณขนสงเกลือและอื่นๆ 

     zW  =   คาน้ําหนักของการเคลื่อนที่ของปริมาณขนสงขิงดอง 
 
  4.5 การคํานวณและผลลัพธ 

ใชขอมูลจาก ตารางที่  2 , 3 และ 4  ในการคํานวณ  จะโดย พิจารณาการหาทําเลที่ต้ัง เปน 3 กรณี ดังนี้  
 
กรณี 1   พิจารณาเฉพาะวัตถุดิบ (ขิงออน) 

การพิจารณาเฉพาะขิงออนนั้น คํานึงถึงเฉพาะการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ ดังนั้นการคํานวณคาน้ําหนัก
ใหกับแหลงผลิตวัตถุดิบ ซึ่งคํานวณจากจํานวนเที่ยวในการขนสง 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 50 - 

ตารางที่  5    แสดงขอมูลที่ใชคํานวณตัวอยาง 
 

พิกัด 
จังหวัด อําเภอ 

ปริมาณขิง
ออนเฉล่ีย 

( ตัน ) X Y 
คาน้ําหนัก 

เพชรบูรณ หลมสัก 359.125 101.24 16.77 0.322205 

เพชรบูรณ หลมเกา 97.175 101.22 16.88 0.087185 

ตาก กิ่ง อ.วังเจา 1,090.47 99.23 16.69 0.978365 
 

 
หาพิกัด ที่ต้ังโรงงาน  โดยประยุกตใชเทคนิค Center of Gravity 
 

739.100
)978.0)(47.1090(....)087.0)(175.97()322.0)(125.359(
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=

+++
+++
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935.17
)978.0)(47.1090(....)087.0)(175.97()322.0)(125.359(

)69.16)(978.0)(47.1090(....)88.16)(087.0)(75.97()77.16)(322.0)(125.359(
=

+++
+++

=yC

 
  

ผลลัพธ  พิกัดตามแนวแกน X  เทากับ  100.793 
   พิกัดตามแนวแกน Y  เทากับ    17.935 
 
 จากการคํานวณ ไดพิกัดตําแหนงของผลลัพธอยูที่  X= 100.793  และ Y=17.935 
 เมื่อไดจุดพิกัดจุดของผลลัพธแลว  นําไประบุตําแหนงลงในโปรแกรมแผนที่ MapMagic ใสคาพิกัด ใน
แบบเลขทศนิยม (Decimal Degree) เพ่ือระบุตําแหนงสําหรับโรงงานขิงดองเพ่ือการสงออก ไดผลลัพธ ดังแสดง
ในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5  แสดงจุดพิกัดตําแหนงในโปรแกรมแผนที่ MapMagic ที่คํานวณ ไดจากกรณี 1 
 
 
กรณี 2   พิจารณาเฉพาะวัตถุดิบท้ังหมดที่ใชในการผลิตขิงดอง ( ขิงออน เกลือ และ อ่ืนๆ) 

การพิจารณาเฉพาะวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชผลิตขิงดอง คํานึงถึงการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ(ขิงออน) และอยู
ใกลแหลงเกลือและอื่นๆ (เชน น้ํา) ดังนั้นการคํานวณคาน้ําหนักจึงมี 2 คาน้ําหนัก คือ 56.27 ซึ่งเปนคาน้ําหนัก
ของวัตถุดิบ แหลงเกลือและอื่นๆคาน้ําหนักเปน 6.43   ซึ่งคํานวณจากจํานวนเที่ยวในการขนสง 
 

ตารางที่  6    แสดงขอมูลที่ใชคํานวณตัวอยาง 
 

พิกัด 
จังหวัด อําเภอ 

ปริมาณขิง
ออนเฉล่ีย 

( ตัน ) X Y 
คาน้ําหนัก 

เพชรบูรณ หลมสัก 359.125 101.24 16.77 0.322205 

เพชรบูรณ หลมเกา 97.175 101.22 16.88 0.087185 

ตาก กิ่ง อ.วังเจา 1,090.47 99.23 16.69 0.978365 

แหลงเกลือ จ.สมุทรสาคร  11145.87 100.2764 13.5489 6.43 

 
หาพิกัด ที่ต้ังโรงงาน  โดยประยุกตใชเทคนิค Center of Gravity 
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 ผลลัพธ  พิกัดตามแนวแกน X  เทากับ  100.724 
   พิกัดตามแนวแกน Y  เทากับ    17.354 

 
จากการคํานวณ ไดพิกัดตําแหนงของผลลัพธอยูที่  X= 100.724  และ Y=17.354 
 
เมื่อไดจุดพิกัดจุดของผลลัพธแลว  นําไประบุตําแหนงลงในโปรแกรมแผนที่ MapMagic ใสคาพิกัด ใน

แบบเลขทศนิยม (Decimal Degree) เพ่ือระบุตําแหนงสําหรับโรงงานขิงดองเพ่ือการสงออก ไดผลลัพธ ดังแสดง
ในภาพที่ 6 
 

 
 
 

ภาพที่ 6  แสดงจุดพิกัดตําแหนงในโปรแกรมแผนที่ MapMagic ที่คํานวณ ไดจากกรณี 2 
 

กรณี 3   พิจารณาวัตถุดิบท้ังหมด ( ขิงออน เกลือ และ อ่ืนๆ) และ ผลิตภัณฑ (ขิงดอง) 
การพิจารณาวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชผลิตขิงดอง และผลิตภัณฑขิงดอง คํานึงถึงการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ

(ขิงออน) การอยูใกลแหลงเกลือและอื่นๆ (เชน น้ํา) และ คํานึงถึงผลิตภัณฑขิงดอง ดังนั้นการคาํนวณคาน้ําหนัก



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 53 - 

จึงมี 3 คาน้ําหนกั คือ 56.27 ซึ่งเปนคาน้ําหนักของวัตถุดิบ แหลงเกลือและอื่นๆคาน้ําหนักเปน 6.43   และคา
น้ําหนักของผลิตภัณฑขิงดอง เปน 14.79 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเที่ยวในการขนสง 
 

ตารางที่  7    แสดงขอมูลที่ใชคํานวณตัวอยาง 
 

พิกัด 
จังหวัด อําเภอ 

ปริมาณขิง
ออนเฉล่ีย 

( ตัน ) X Y 
คาน้ําหนัก 

เพชรบูรณ หลมสัก 359.125 101.24 16.77 0.322205 

เพชรบูรณ หลมเกา 97.175 101.22 16.88 0.087185 

แหลงเกลือ จ.สมุทรสาคร 11145.87 100.2764 13.5489 6.43 

ผลิตภัณฑขิงดอง (คิดที่พิกัดทาเรือ) 128177.46 100.8986 13.071 18.60 

 
หาพิกัด ที่ต้ังโรงงาน  โดยประยุกตใชเทคนิค Center of Gravity 
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 ผลลัพธ  พิกัดตามแนวแกน X  เทากับ  100.806 
   พิกัดตามแนวแกน Y  เทากับ    14.251 
 
 จากการคํานวณ ไดพิกัดตําแหนงของผลลัพธอยูที่  X= 100.806  และ Y=14.251 
  

เมื่อไดจุดพิกัดจุดของผลลัพธแลว  นําไประบุตําแหนงลงในโปรแกรมแผนที่ MapMagic ใสคาพิกัด ใน
แบบเลขทศนิยม (Decimal Degree) เพ่ือระบุตําแหนงสําหรับโรงงานขิงดองเพ่ือการสงออก ไดผลลัพธ ดังแสดง
ในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7  แสดงจุดพิกัดตําแหนงในโปรแกรมแผนที่ MapMagic ที่คํานวณ ไดจากกรณี 3 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาขอมูลจากแหลงปลูกขิง 48 อําเภอ การหาตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับโรงงานขิงดองเพ่ือ
การสงออก โดยประยุกตใชเทคนิค Center of Gravity  ไดผลการคํานวณแยกเปนกรณีดังนี้ 
 
กรณีท่ี 1  พิจารณาเฉพาะวัตถุดิบ (ขิงออน) 

การพิจารณาเฉพาะขิงออนนั้น คํานึงถึงเฉพาะการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ ซึ่งจากการคํานวณหาพิกัดจุด
โรงงานบริเวณท่ีเหมาะสม คือ บริเวณอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งสามารถแสดงตารางปจจัยดังตารางที่ 
 

ตารางที่ 8  ตารางแสดงปจจัยของพ้ืนที่บริเวณอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ (กรณีที่1) 
 

ปจจัย ขอมูล 

การขนสง 
ระยะหางจากทางหลวงหมายเลข 1047 อ.น้ําปาด - อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ 
ประมาณ 5 กม.   
ระยะหางจากทางหลวงหมายเลข 1339  ประมาณ18 กม.  

แหลงชุมชนเมือง 
ระยะหางจาก อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ระยะทางประมาณ 11 กม. 
ระยะหางจาก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ระยะทางประมาณ 26 กม. 
ระยะหางจากจังหวัดจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ ระยะทางประมาณ 100 กม. 

 
กรณี 2   พิจารณาเฉพาะวัตถุดิบท้ังหมดที่ใชในการผลิตขิงดอง ( ขิงออน เกลือ และ อ่ืนๆ) 

การพิจารณาเฉพาะวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชผลิตขิงดอง คํานึงถึงการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ(ขิงออน) และอยู
ใกลแหลงเกลือและอื่นๆ (เชน น้ํา) ซึ่งจากการคํานวณหาพิกัดจุดโรงงานบริเวณที่เหมาะสม คือ อําเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถแสดงตารางปจจัยดังตารางที่ 
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ตารางที่ 9   ตารางแสดงปจจัยของพ้ืนที่บริเวณ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (กรณีที่2) 
 

ปจจัย ขอมูล 

การขนสง ติดถนนทางหลวงหมายเลข 1237  อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก - อ.นาแหว จ.เลย 

แหลงชุมชนเมือง 
ระยะหางจาก อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 17 กม. 
ระยะหางจาก อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 22 กม. 
ระยะหางจากจังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 80 กม. 

 
กรณี 3   พิจารณาวัตถุดิบท้ังหมด ( ขิงออน เกลือ และ อ่ืนๆ) และ ผลิตภัณฑ (ขิงดอง) 

การพิจารณาวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชผลิตขิงดอง และผลิตภัณฑขิงดอง คํานึงถึงการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ
(ขิงออน) การอยูใกลแหลงเกลือและอื่นๆ (เชน น้ํา) และ คํานึงถึงผลิตภัณฑขิงดองซึ่งจากการคํานวณหาพิกัดจุด
โรงงานบริเวณท่ีเหมาะสม คือ บริเวณอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถแสดงตารางปจจัยดัง
ตารางที่ 
 

ตารางที่ 10   ตารางแสดงปจจัยของพ้ืนที่บริเวณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปจจัย ขอมูล 

การขนสง 

ระยะหางจากทางหลวงหมายเลข 1 อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา - อ.หนองแค     
จ.สระบุรี ประมาณ 2.5 กม.   
ระยะหางจากทางหลวงหมายเลข 3261 อ.หนองแค จ.สะรบุรี – อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี ประมาณ 1.7  กม.  

แหลงชุมชนเมือง 

ระยะหางจาก อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ระยะทางประมาณ 14.48 กม. 
ระยะหางจาก อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 12 กม. 
ระยะหางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 30 กม. 
ระยะหางจากจังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ 45 กม. 

   
จากผลการศึกษาการหาทําเลที่ต้ังโรงงานขิงดองทั้ง 3 กรณีนั้นพบวา  
 
กรณีที่ 1 บริเวณอําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ เปนพ้ืนที่คอนขางหางไกล ถึงแมวาอยูใกลกับถนน 

แตมีเพียงเสนทางเดียวที่สามารถไปถึงไดคือเสนทางหมายเลข 1047 ซึ่งถือเปนขอดอยของพ้ืนที่แหงนี้ ดังนั้น
หากพิจารณาเพียงการอยูใกลแหลงผลิต บริเวณที่เหมาะสมสําหรับจัดตั้งโรงงานคือ บริเวณอําเภอฟากทา 
จังหวัดอุตรดิตถ  

กรณีที่ 2 บริเวณจัดตั้งโรงงานอยูในบริเวณอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
ปจจัยแวดลอมพบวาคอนขางหางไกลจากถนนหลวงสายหลักคือ เสนทางหลวงสาย 11 ซึ่งเปนเสนทางสาย
พิษณุโลก-เดนชัย-ลําปาง และมีถนนหลวงสายเดียวที่ผานคือทางหลวงหมายเลข 1237 แตขอดีของพ้ืนที่แหงนี้
คืออยูใกลแหลงผลิตทางภาคเหนือตอนลางและจังหวัดเลย เมื่อพิจารณาถึงการอยูใกลแหลงวัตถุดิบ และแหลง
เกลือแลว บริเวณที่เหมาะสมสําหรับจัดตั้งโรงงาน คือ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
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สวนในกรณีที่ 3 พบวาบริเวณจัดตั้งโรงงานนั้นอยูติดทางหลวงหมายเลข 1 และหางจากทางหลวง
หมายเลข 3261 ไมมากนัก การคมนาคมสะดวกเพราะมีเสนทางเชื่อมตอไปไดหลายจังหวัด ดังนั้นพิจารณา
วัตถุดิบทั้งหมดที่ใชผลิตขิงดอง และผลิตภัณฑขิงดองที่จะถูกสงไปยังทาเรือแลว อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เหมาะสมอยางยิ่งในการจัดตั้งโรงงานขิงดอง 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําแผนกลยุทธการพัฒนาหวงโซคุณคาขิงดอง และพัฒนาหวงโซคุณคาขิงดอง
เพ่ือการสงออกโดยใชแนวทางการพัฒนาระบบขนสงขิงดอง โดยการหาทําเลที่ต้ังโรงงานขิงดองที่เหมาะสมเปน
แผนการพัฒนาหวงโซคุณคาของขิงดอง   หาตําแหนงที่ต้ังโรงงาน ดวยเทคนิค Center of Gravity โดยใชขอมูล
ปริมาณผลผลิตขิงออนเฉล่ีย ในการคํานวณรวมกับขอมูลดานแผนที่ของโปรแกรม Map Magic ผลที่ไดรับเมื่อ
พิจารณาเพียงการอยูใกลแหลงผลิต บริเวณที่เหมาะสมสําหรับจัดตั้งโรงงานคือ บริเวณอําเภอฟากทา จังหวัด
อุตรดิตถ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปจจัยอยูใกลแหลงวัตถุดิบ และแหลงเกลือ ตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับโรงงานขิง
ดองเพ่ือการสงออก คือ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกและเมื่อพิจารณาครอบคลุมปจจัยวัตถุดิบ(ขิงออน) 
และผลิตภัณฑ(ขิงดอง)ที่จะถูกสงไปยังทาเรือ ตําแหนงที่เหมาะสมสําหรับโรงงานขิงดองเพื่อการสงออก คือ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
* ขอเสนอแนะ ระยะทางที่ไดจากแผนที่เปนระบบพิกัดฉาก ไมใชระยะทางจริงตามระบบขนสง หากคํานวณ
จากระยะทางจริงจากเครือขายเสนทางขนสง ผลลัพธที่ไดอาจแตกตางออกไป 
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