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บทคัดยอ 

 
จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดหนึ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยกลาง

การขนสงสินคาและผูโดยสารของภูมิภาค เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร ที่ต้ังอยูในบริเวณศูนยกลางของกลุม
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region) โดยทางทิศเหนือนั้น มีเสนทางเชื่อมตอจากจีนตอนใต 
และพมาตอนบน ผานลงมายังจังหวัดพิษณุโลก และเชื่อมโยงลงไปยังกรุงเทพฯ ทาเรือแหลมฉบัง หรือลงไปทาง
ภาคใต สวนทางทิศตะวันตก สามารถเชื่อมโยงจากชายฝงประเทศพมาตอไปจนถึงประเทศลาว และเวียดนาม 
ซึ่งจากศักยภาพดังกลาว ทางจังหวัดพิษณุโลกจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยมีเปาหมายที่
ตองการจะผลักดันใหจังหวัดพิษณุโลกพัฒนาไปเปน “เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน ” โดยขั้นตอนการแปลง
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตินั้น จังหวัดพิษณุโลกไดจัดทําโครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งและ
ออกแบบศูนยกระจายสินคา เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ส่ีแยกอินโดจีน   

จากการวิเคราะหดวยวิธีหาคาถวงน้ําหนักของแตละพ้ืนที่ จะเห็นวาพ้ืนที่บริเวณตําบลบึงพระมีคา
น้ําหนักรวม 75.2% มากกวาบริเวณตําบลหัวรอที่มีคาน้ําหนักรวม 67.8% โดยพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 
ของทางหลวงหมายเลข 12 เปนบริเวณท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาของจังหวัดพิษณุโลก 
เนื่องจากมีความไดเปรียบทางปจจัยดานกายภาพถึง 38.3% ขณะที่บริเวณตําบลหัวรอมี 29.1% และเปนพ้ืนที่ที่
มีความสามารถในการเขาถึงไดทั้ง 3 โหมดการขนสงทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ  

 
1. บทนํา 
 จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดที่ต้ังอยูใจกลางของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมที่ยาวนาน มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาของฝากและที่ระลึก ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากการเกษตร และสินคา OTOP มีกิจกรรมการทองเที่ยวหลายรูปแบบไมวาจะเปนการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม หรือจะเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หรือตามธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลกเปน
จังหวัดที่ไดเปรียบในดานทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดตั้งอยูบนศูนยกลางของภูมิภาคอิน
โดจีน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาของ ADB และเปนจุดยุทธศาสตรในการแขงขันเรื่อง 
Logistics Cost ซึ่งรัฐบาลไดสนับสนุนและจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรของชาติ จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดที่มี
โครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายการคมนาคมที่สะดวก โดยมีครบทุกโหมดของการขนสงทั้งการคมนาคมทางบก 
ทางน้ําและทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ ทางรถไฟ และเสนทางถนนสี่ชองทางซึ่งเหมาะอยางยิ่งในการจัดตั้ง
ศูนยกระจายสินคา เพ่ือกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ สวนประกอบที่สําคัญในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา
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ไดแก การจัดหาพื้นที่สําหรับรองรับการดําเนินงานของศูนยฯ ซึ่งมีจุดประสงคหลักในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม
และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหชุมชน เกษตรกร และภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ 
 
2.แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกทําเลท่ีต้ังและวิธีประเมิน 

การตัดสินใจเลือกทําเลและสถานที่ต้ัง หมายถึง การหาตําแหนงที่ต้ังของการผลิต การจัดเก็บ และ ส่ิง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่สัมพันธกับการขนสงและการจดัสรรอัตรากําลัง และนอกจากนั้นอาจหมายรวมไปถึง
การตัดสินใจในการออกแบบเครือขายของโซอุปทาน ซึ่งการตัดสินใจในการออกแบบจะมีผลตอสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของโครงสรางในโซอุปทาน เพ่ือชวยใหเกิดการลดตนทุนและเพ่ิมการตอบสนองความตองการ
ใหกับผูบริโภค ซึ่งเวเบอรไดสรุปปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกทําเลที่ต้ังประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก ตนทุน
ขนสง (Transportation Cost) ตนทุนแรงงาน (Labor Cost) และตนทุนวัตถุดิบและน้ํามันเชื้อเพลิง (Raw 
Materials and Fuel Cost) และเวเบอรยังใหความสนใจกับ “แรงผลักดันเพ่ือการรวมตัวของอุตสาหกรรม” 
(Agglomerating Forces) ซึ่งเปนปจจัยอีกชนิดหนึ่งที่มีอิทธิพลในการกําหนดแหลงที่ต้ังอุตสาหกรรม ซึ่งในสวน
นี้การเลือกทําเลที่ต้ังจะตองพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

 
o อุตสาหกรรมที่ต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบ (Material-Oriented Industry)  จะเปนลักษณะของ

กิจการที่ใชวัตถุดิบที่กินพ้ืนที่มาก และมีน้ําหนักมาก รวมถึงกระบวนการผลิตมีการทําใหน้ําหนัก
ของวัตถุดิบสูญหายไป 

o อุตสาหกรรมที่ต้ังอยูใกลตลาด (Market-Oriented Industry)  จะเปนลักษณะของ
อุตสาหกรรมที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่เปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกผลผลิต และในการขนสงสินคา
สําเร็จรูปสามารถทําไดยากกวาการขนสงวัตถุดิบ รวมถึงลักษณะของสินคาสําเร็จรูปมีการแตกหัก
เสียหายงายเมื่อเทียบกับวัตถุดิบ 

o อุตสาหกรรมที่ต้ังระหวางแหลงวัตถุดิบและตลาด โดยมากจะเปนการตั้งอยูในบริเวณท่ีเปน
ชุมทางการขนสง ซึ่งจะเปนจุดที่มีการขนสงไดงายและเสียคาใชจายที่คอนขางต่ํา 

 
งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดที่ 3 คือ การเลือกทําเลที่ต้ังระหวางแหลงวัตถุดิบและตลาด มาใชเนื่องจาก

เหมาะสมกับขอมูลและโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัด ซึ่งมีการขนสงครบทั้งสามโหมดไมวาจะเปนทางถนน ทาง
รางและทางอากาศ โดยเฉพาะทางรางซึ่งมีตนทุนการขนสงที่ตํ่า 

ในการประเมินเลือกทําเลที่ต้ัง มีวิธีการประเมินทางเลือกทําเลที่ต้ัง (Methods of Evaluation Location 
Alternatives) จากปจจัยที่เปนเชิงปรมิาณและขอมูลเชิงคุณภาพ การใชหลักเกณฑที่เหมาะสมและเปนระบบจะ
ทําใหสามารถประเมินทางเลือกทําเลที่ต้ังเปนปริมาณตัวเลขได ซึ่งจะทําใหการตัดสินใจเลือกทําเลที่ต้ังมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยแบบจําลองที่นิยมใชในการหาตําแหนงหรือทําเลที่ต้ัง มีอยู 4 รูปแบบ คือ วิธีประเมิน
ปจจัย (Factor Rating Method) วิธีการวิเคราะหจุดคุมทุน (Break Even Analysis Method) วิธีการหาจุด
ศูนยกลาง (Center of Gravity Method) และวิธีสรางแบบจําลองการขนสง (Transportation Model)  ผูวิจยัได
เลือกวิธีประเมินโดยใชปจจัย (Factor Rating Method) สําหรับใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากวิธีประเมินนี้มี
ความหลากหลาย ครอบคลุมและเหมาะสมกับแบบจําลองที่มีปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในเรื่องดาน
กายภาพ การขนสง ทําเลที่ต้ัง เศรษฐศาสตร สังคม และการลงทุน ซึ่งผลที่ไดจะเหมาะสมกวาวิธีอ่ืนๆ ที่
พิจารณาเพียงบางปจจัยเทานั้น  
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วิธีประเมินปจจัย เนื่องจากเปนวิธีหาแนวทางเพื่อประเมินคาการตัดสินใจของทําเลที่ต้ัง ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยนําเขาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แตเนื่องจากปจจัยในการเลือกที่ต้ังแตละปจจัยตางก็มี
น้ําหนักหรือความสําคัญที่แตกตางๆกันไป ดังนั้นจึงตองพิจารณาวาปจจัยใดมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของ
ธุรกิจมากที่สุด ซึ่งเปนวิธีที่ไดรับความนยิมมากที่สุด งานวิจัยนี้ไดพิจารณาและใหคาคะแนนน้ําหนักของปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยทางดานเทคนิคใหน้ําหนักคะแนนรอยละ 10 ปจจัยทางดานกายภาพใหน้ําหนักคะแนนรอยละ 
50 ปจจัยทางดานเศรษฐศาสตรใหน้ําหนักคะแนนรอยละ 30 และ ปจจัยทางดานสังคมใหน้ําหนักคะแนนรอยละ 
10 
 
3. การเก็บขอมูลภาคสนาม 

จากแนวความคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนซึ่งเปน
ขอมูลที่มาจากแหลงทุติยภูมิของจังหวัดพิษณุโลก และแหลงตางๆที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงคมนาคม ธนาคาร
แหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน 
สามารถวิเคราะหผลเบ้ืองตนไดวา จังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาใหเปนศูนยกลางโลจิสติกส
และการขนสงสําหรับรองรับเศรษฐกิจของส่ีแยกอินโดจีนได นอกจากนั้นคณะผูวิจัยไดเขาไปสงัเกตและสํารวจ
พ้ืนที่ เพ่ือใหทราบสภาพของโครงขายระบบขนสง ประกอบดวยทางถนน ทางราง ทางน้ําและทางอากาศ 
ตลอดจนพื้นที่ต้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยูอาศัยและพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานโลจิสติกส รวมท้ัง
ทําการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเชิงลึก จัดประชุมระดมความคิด และ
สํารวจความคิดเห็น รวมท้ังการออกแบบสอบถาม โดยมีตัวแทนผูประกอบการที่มาจากภาคเกษตรจํานวน 6 
ราย และกลุมอุตสาหกรรมและบริการจํานวน 25 ราย รวมท้ังตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง
จํานวน 15 ราย โดยเปนการศึกษาสภาพการไหลเวียนของวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูปใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือใหทราบถึงปริมาณการไหลของสินคา ชนิดของการขนสงสินคา จุดเริ่มตนและจุด
ปลายทางของสินคา การขนสง และ กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. สัมภาษณกลุมเปาหมาย ทําใหทราบถึงปริมาณและเสนทางการขนสงสินคาและบริการ จุดเริ่มตน
และจุดปลายทางของสินคาและบริการ 

2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูบริหารที่เกี่ยวของในจังหวัดพิษณุโลก ทําใหทราบถึงสภาพปญหาและ
แนวโนมเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนความตองการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางดานโล
จิสติกส และแนวโนมของอุตสาหกรรมตางๆที่เกี่ยวของ 

3. จัดประชุมระดมความคิด เพ่ือทําใหทราบขอมูลและปญหาของผูประกอบการในการจัดการดานโลจิ
สติกส 

ผลการศึกษาที่ไดจะแยกสรุปเปนแตละดานที่สําคัญ ดังแสดงดังตารางขางลาง ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะ
นําไปวิเคราะหและสรุปผล เพ่ือนําเสนอแนวทางการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของจังหวัดฯ แสดงขอมูลดังตาราง
ที่ 1 

 
 

 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 128 - 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

1. เปนที่ต้ังทางยุทธศาสตรในการเชื่อมตอประเทศ
ตางๆในกลุมลุมแมนํ้าโขง 

2. การขนสงผูโดยสารทางอากาศมีปริมาณนอย 
สวนระบบการขนสงมีปริมาณ 150,000 กิโลกรัม
ตอป ทําใหสามารถพัฒนาเปนศูนยการของการ
ขนสงสินคาในภาคเหนือตอนลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนได 

 
3. ระบบรถไฟลาสมัยขาดมาตรฐาน และมีไม

เพียงพอ โดยเฉพาะระบบรถไฟรางคู  ระบบ
รถไฟไมเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานทั้ง
ทางดานเทคโนโลยีและขนาดราง 

 
 
 
 
 
4. การขนสงแบบตอเนื่องหลายรปูแบบไมสามารถ

กระทําไดเนื่องจากระบบการเชื่อมโยงไมมี
ประสิทธิภาพ เชน การขนสงสินคาจากรถไฟขึ้น
เรือไมสามารถดําเนินการได 

5. ไมสามารถใชการขนสงทางน้ําใหเกิดประโยชนได
อยางเต็มที่ 

6. หลายเสนทางอยูในระหวางการกอสรางป พ.ศ. 
2551 เปนถนน 4 เลนทุกเสนทางในจังหวัด
พิษณุโลก 

7. จุดศูนยกลางการเชื่อมตอระหวางสถานีรถ
โดยสาร คลังสินคา (Air Cargo) สถานีรถไฟ 
สนามบิน ควรจะอยูในบริเวณใกลเคียงกัน และ
เชื่อมโยงเครือขายซึ่งกันและกันเพ่ือทําใหเกิด
ระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานีพักผูโดยสารทั้งรถไฟและรถโดยสารใน
ปจจุบันแออัด ทําใหการจราจรในจังหวัด
พิษณุโลกติดขัดเนื่องจากการเจริญเติบโตของตัว
เมืองและขาดการวางผังเมืองที่เหมาะสม 

1. รัฐบาลกําหนดใหจังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองบริการ ส่ี
แยกอินโดจีน 

2. ป 2546 การขนสงทางอากาศ (Cargo) ผานสนามบิน
จํานวน 156,789 กิโลกรัม  ในขณะที่จํานวน
ผูโดยสารขาเขาและออกจํานวน 208,751 คน และใน
ป 2547 (ม.ค.- ส.ค.) มีการขนสงทางอากาศจํานวน 
175,874 กิโลกรัม ผูโดยสารขาเขาและขาออกจํานวน 
155,401 คน  

3. ทางทิศเหนือเสนทางรถไฟสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม
ทําใหขาดการลําเลียงสินคาเขาและออกจากประเทศ
จีน และขนาดของรางรถไฟในประเทศไทยความ
กวางโดยประมาณ 1.0 เมตร ในขณะที่ประเทศจีน 
ความกวางโดยประมาณ 1.436 เมตร ทางทิศ
ตะวันตก ขาดการเชื่อมโยงทางรถไฟกับประเทศพมา 
สวนทางทิศตะวันออก ตองขนถายสินคาทางรถไฟ
ผานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหใชเวลาในการ
เดินทางมากขึ้น 

4. การขนสงทางน้ําโดยสวนใหญเปนการคมนาคมของ
ประชาชนในทองถ่ิน โดยใชเรือขนาดเล็กเปนหลัก ดังนั้น
จึงไมเหมาะในแงการขนสงทางน้ํา 
 
5. เหมือนขอ 4 
 
6. เปนไปตามแผนการกอสรางของแขวงการทางจังหวัด
พิษณุโลก 
 
7. ขณะนี้สถานีรถยนต สถานีขนสงผูโดยสาร สถานี

รถไฟ สนามบิน ขาดการเชื่อมตอซึ่งกันและกัน 
 
 
 
8. จากจํานวนผูมาเยือน จํานวนนักทองเท่ียวและจํานวน

นักทัศนาจร ประมาณ 2 ลานคนตอปโดยเฉล่ีย หรือ  
5,480 คนตอวัน ทําใหสถานที่พักผูโดยสารโดยรวม
แออัดและสรางปญหาการจราจรในตัวจังหวัด 
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2. ดานอุตสาหกรรม 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

1. อุตสาหกรรมในจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญเปน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชน โรงสีขาว 
โรงงานน้ําตาล โรงงานผลไมกระปอง 

 
2. อุตสาหกรรมที่มีความตองการใชตูคอนเทนเนอร 
ไดแกอุตสาหกรรมทําสายไฟ และอุตสาหกรรม
การขนสงขาว 

3.มีศูนยกลางในการกระจายสินคาของเอกชน เชน 
สหฟารม กระทิงแดง อาหารทะเล 

 
4. ปริมาณการสงขาวออกนอกจังหวัดพิษณุโลก
ประมาณรอยละ 70 ของการผลิตขาวทั้งหมด 

5.  ขาดการเชื่อมโยงสารสนเทศและการจัดการที่ดี
ในระบบ ทําใหตองเสียคาขนสงทางดาน
อุตสาหกรรมอยางมาก เชน บรรทุกรถเพียง
เที่ยวเดียวจากพิษณุโลกมากรุงเทพ หรือ
บรรทุกขาวเพียงเที่ยวเดียวจากพิษณุโลกไป
จังหวัดตางๆ 

6. ไมมีการเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมใน 
จังหวัดพิจิตร 

1. รอยละ 59.45 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดเปน
อุตสาหกรรมการเกษตรมีเงินลงทุนประมาณ 8,153.1 
ลานบาท อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของจังหวัด
พิษณุโลกไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร 

2. มีเพียงอุตสาหกรรมทําชุดสายไฟภายในรถยนตที่เปน
การใชตูคอนเทนเนอรขนสงสินคาไปยังประเทศญี่ปุน 

 
3. ไมพบวามีศูนยกระจายสินคา แตมีเปาหมายของ

จังหวัดพิษณุโลกในการเปนศูนยกลางดานการขนสง
สินคา 

4. ขาวเปลือก ขาวสาร ขาวโพด ถ่ัวเขียว เปนสินคา
สงออกของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีตลาดรองรับ 

5. ไมมีการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ แตมีแผนการจัดตั้ง
ศูนย ICT ของจังหวัด 

 
 
 
 
6. ไมมีฐานขอมูลเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด

พิจิตร 
 
3. ดานเกษตรกรรม 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

1. ราคาสินคาเกษตรเปนราคาสินคาที่รวมคาขนสง
และคาดําเนินการอื่นๆแลว ทําใหเกษตรกรได
กําไรสุทธินอยกวาที่ควรเปนจริง 

2. ผลผลิตกลวยตากสําหรับสินคา OTOP มีไม
เพียงพอกับความตองการ 

3. มีตลาดนัดขนาดใหญสําหรับซื้อขายวัวใน จ.
สุโขทัย ซึ่งตองมีการขนสงผานสี่แยกอินโดจีนใน
จังหวัดพิษณุโลก 

1. – 
 
 
2. – 
 
3. – 
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4. ดานการขนสงสินคา 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

1. มีตนทุนคาขนสงสูญเปลาจากการบรรทุกรถ
เที่ยวเปลา 

2. ขาดการเชื่อมโยงของขอมูลระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภค 

3. มีการจํากัดน้ําหนักรถบรรทุกทุกประเภทสินคา 
ยกเวนออย 

 
 
 
 
 
 
 
4. มีเฉพาะโกดังเอกชน 

1. – 
 
2. มีแผนกลยุทธในการพัฒนาการบริหารจัดการผลิต

สินคาเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและการแปรรูป 
3. กฎหมายไดกําหนดน้ําหนักรถบรรทุก ตาม พ.ร.บ. 

ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 ดงันี้ 
- รถประเภทสามเพลาชนิดเพลาคูยางคู น้ําหนักตัว

รถรวมน้ําหนักบรรทุก (gross weight) ตองไมเกิน 
21 ตัน หรือน้ําหนักลงเพลาสูงสุดไมเกิน 8.2 ตัน 

- รถประเภทหาเพลาชนิดเพลาหนายางเดี่ยวและส่ี
เพลาหลังยางคู น้ําหนักตัวรถรวมน้ําหนักบรรทุก 
(Gross Weight) ตองไมเกิน 37.4 ตัน หรือน้ําหนัก
ลงเพลาสูงสุดไมเกิน 8.2 ตัน 

4. มีโกดังที่เก็บเฉพาะพืชผลทางการเกษตร 
 

5. ดานสังคม 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

1. ขาดแคลนบุคคลากรทางดานโลจิสติกส 
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
3. ประชาชนในพื้นที่ยังไมเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

จังหวัดพิษณุโลกใหเปนส่ีแยกอินโดจีน 

1. ขาดแผนพัฒนากําลังคนทางดานโลจิสติกส 
2. มีเปาหมายของจัดหวัดที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
3. มีมติคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2540 เรื่องการกําหนด

ยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกใหเปน
เมืองบริการส่ีแยกอินโดจีน 

 

6. ดานทองเท่ียวและบริการ 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

1. มีการสนับสนุนดานการทองเที่ยวจากทางราชการ 
เพ่ือสงเสริมใหจังหวัดพิษณุโลกเปนแหลง
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เชน มีการ
บูรณปฏิสังขรณพระพุทธชินราช พระราชวัง
จันทร และสถานที่สําคัญเกี่ยวกับเหตุการณ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 

2. มีแผนการสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับจังหวัด
ใกลเคียง 

3. มีสถานที่พักที่ราคาถูกและสะดวกสบาย รวมทั้งมี
สินคาพ้ืนเมืองที่เหมาะแกการจบัจาย 

1. มีแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสราง
การทองเท่ียวและการบริการที่ชัดเจน 

 
 
 
 
2. เหมือนขอ 1 
 
3. ภาครัฐและเอกชนมีการบริการที่ไดมาตรฐานและได

คุณภาพดานโรงแรม และ รานอาหาร ตามโครงการ
พัฒนาจังหวัด 
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7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

1. ขาดการเชื่อมโยงของขอมูลระหวางผูผลิตและ
ลูกคา 

2. ขาดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ขาดบุคลากรที่มีความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีแผนยุทธศาสตรสําหรับการเปนศูนยกลางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีแผนการวางโครงขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

3. มีแผนพัฒนาบุคลากรของภาครัฐและเอกชน 

 
นอกจากการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมระดมความคิดแลว ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อใชใน

การสํารวจปริมาณการขนสงและรวบรวมความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ และสงแบบสอบถามไปยังกลุม
อุตสาหกรรม บริการ กลุมเกษตรกรรม และ ผูที่เกี่ยวของ โดยรูปแบบของแบบสอบถามประกอบดวย การ
รวบรวมขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การจัดซื้อวัตถุดิบ/สินคากึ่งสําเร็จรูป และนําเขาสูสถาน
ประกอบการ การจัดเก็บวัตถุดิบ/สินคากึ่งสําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูปในคลังสินคา การจัดสงสินคากึ่งสําเร็จรูป/
สินคาสําเร็จรูปออกจากสถานประกอบการ ปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการโลจิสติกส โดยไดสงแบบสอบถามไป
ยังกลุมตัวอยางจํานวน 225 ตัวอยาง แบงกลุมธุรกิจเปน 5 ธุรกิจ คือ (1) เกษตรกรรม/เกษตรแปรรูป (2) 
อุตสาหกรรม (3) คาสงและคาปลีก (4) ขนสงและคลังสินคา และ (5) บริการ ทองเที่ยว OTOP และอ่ืนๆ โดย
ไดรับแบบสอบถามกลับมา 184 ชุด เมื่อนํามาพิจารณาความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามแลว พบวามี
แบบสอบถามเพียง 150 ชุดที่มีขอมูลสมบูรณนํามาใชวิเคราะหไดโดยมีสัดสวนของกลุมตัวอยาง มีดังนี้  กลุม
ธุรกิจเกษตรกรรม /เกษตรแปรรูป จํานวน 47 ตัวอยาง หรือคิดเปนรอยละ 31.0  กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 
19 ตัวอยาง หรือคิดเปนรอยละ 13.0  กลุมธรุกิจคาสงและคาปลีก จํานวน 37 ตัวอยาง หรือคิดเปนรอยละ 25.0  
กลุมธุรกิจขนสงและคลังสินคา จํานวน 18 ตัวอยาง หรือคิดเปนรอยละ 12.0  กลุมธุรกิจบริการ/ทองเที่ยว/OTOP 
และอ่ืนๆ จํานวน 29 ตัวอยาง หรือคิดเปนรอยละ 19.0 โดยแตละกลุมมีกิจกรรมดานการจัดหา จัดเก็บ จัดสง
สินคาสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป/วัตถุดิบ รวมท้ังการขนสงและกระจายสินคา/บริการ สรุปไดดังนี้  
 กลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด มีกิจกรรมดานการจัดเก็บ จัดสงสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบของทุก
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการใชการขนสงทางถนนเปนหลัก โดยท่ีพาหนะที่ใชสวนใหญ 60-80% เปนของเจาของ
กิจการเอง อีก 30-35 % เปนพาหนะที่ผูจัดสงสินคาเปนผูใหบริการ และ ที่เหลือประมาณ 5 -10% มาจากการ
เชา  
 สวนในดานการใชบริการคลังสินคาของผูประกอบการ การจัดเก็บสินคาวัตถุดิบตลอดจนสินคากึ่ง
สําเร็จรูปประมาณ 90 – 100% เปนคลังสินคาของผูประกอบการเอง และอีก 5-10% เปนการเชาคลังสินคา 
 โดยที่ตนทุนของกิจกรรมดานการกระจายสินคาและบริการทั้งหมด (Total Logistics cost) มี
คาประมาณ 15-30% ของยอดขาย 
 
4. พื้นท่ีท่ีเหมาะสม สําหรับการสรางศูนยกระจายสินคา 

จากขอมูลพ้ืนฐานทางดานโลจิสติกสที่เก็บ จังหวัดพิษณุโลกศักยภาพในการตั้งศูนยกระจายสินคาได 
ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวกับที่ต้ังโครงการ  และราคาทีด่ิน ณ พ้ืนที่เปาหมาย ผูวิจัยไดเขา
สังเกตการณในพ้ืนที่ และสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูที่มีสวนไดสวนเสีย ของจังหวัดฯ ใน
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  
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o สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง  
o ประเภทธุรกิจที่ใชศูนยกระจายสินคาพิษณุโลก และจังหวัดใกลเคียง  
o สภาพพื้นที่ซึ่งคาดวาจะใชเปนสถานที่กอสรางโครงการศูนยกระจายสินคา 
o ปริมาณการคา การขนสง และการขยายตัวของจังหวัดพิษณุโลก  
o ความคิดเห็นผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในภาครัฐ ของจังหวัดพิษณุโลก 
o แผนพัฒนาโครงสรางการคมนาคมขนสงในอนาคต 
o นโยบายการพัฒนาทางดานโลจิสติกสในอนาคต 
 
โดยไดตําแหนงที่ต้ังที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะกอสรางเปนศูนยกระจายสินคาของจังหวัด

พิษณุโลก จากการสํารวจ พบวามี 3 แหง คือ พ้ืนที่บริเวณตําบลบึงพระ พ้ืนที่บริเวณตําบลหัวรอ และ พ้ืนที่
บริเวณตําบลทาทอง โดยพื้นที่ทั้ง 3 แหง สามารถแสดงดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1  พ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อการกอสรางศูนยกระจายสินคา 
 
จากขอมูลที่ผูวิจัยไดพิจารณาขอมูลเบ้ืองตนจากการลงพื้นที่ และสอบถามชาวบาน เพ่ือทําการ

ประเมินเบ้ืองตนจากขอมูลทางกายภาพทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในรอบแรก พบวา พ้ืนที่บริเวณบึงพระนั้น 
เปนพ้ืนที่เหมาะสมอันดับที่ 1 เนื่องจากมีผลทางดานปจจัยตางๆ สนับสนุนโดยเฉพาะโครงสรางทางดาน
กายภาพซึ่งถือวาไดเปรียบพ้ืนที่อ่ืนๆ มากที่สุด รองลงมาเปนพ้ืนที่ตําบลหัวรอ และบริเวณระหวางบานวัดจัน
และตําบลทาทอง ตามลําดับ ทางทีมที่ปรึกษาจึงเลือกพ้ืนที่อันดับที่ 1 และท่ีอันดับที่ 2 เปนพ้ืนที่เปาหมาย เพ่ือ
ทําการวิเคราะหเชิงลึกในบริเวณดังกลาววาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาจริงๆคือบริเวณใด 
โดยวิเคราะหปจจัยตางๆทั้งหมด 46 ปจจัย ซึง่มุงเนนวิเคราะหที่ปจจัยดานกายภาพในเรื่องของลักษณะ การใช 
และราคาของที่ดิน ระบบโครงขายการคมนาคม การเขาถึงในโหมดตางๆของการขนสง รวมถึงแผนในการ
พัฒนาในอนาคต  

ผูวิจัยไดสํารวจพื้นที่เปาหมายหลักทั้ง 2 ตําบล ในตําบลบึงพระ ไดลงพ้ืนที่เก็บขอมูลบริเวณแนว
เสนทางรถไฟตั้งแต ทางเขาสนามบินจนถึงสถานีรถไฟบึงพระ ไดพ้ืนที่ที่เปนเปาหมายคือบริเวณ หลักกิโลเมตร

ตําบลหัวรอ 

ตําบลบึง

ตําบลทา
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ที่ 12 ของทางหลวงหมายเลข 12 โดยพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพดังนี้ เปนพ้ืนที่โลงกวาง มีการใชที่ดินทํา
การเกษตร มีบานเรือนเปนที่อยูอาศัยในพ้ืนที่นอยมาก มีผลกระทบตอการเวนคืนและชุมชนนอยมาก ทาง
ดานหลังของพ้ืนที่มีพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของศูนยกระจายสินคาในอนาคต ดานหนาพ้ืนที่สามารถเขาถึงได 2 
ทางคือทางถนนและทางราง โดยมีถนนประสบสารทและมีทางรถไฟในพื้นที่ มีถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตัด
ผานบริเวณดานขางซึ่งปจจุบันมีการขนสงดวยรถบรรทุกจํานวนมากและตัดกับทางหลวงหมายเลข 117 ทาง
ตอนใตของพ้ืนที่ ซึ่งไมไกลจากพื้นที่มีสถานีรถไฟบึงพระและสนามบินนานาชาติอยูในพ้ืนที่  

พ้ืนที่ที่ 2 คือบริเวณบานเต็งหนาม ตําบลหัวรอ คณะที่ปรึกษาไดสํารวจและเก็บขอมูลตามแนว
เสนทางรถไฟ ต้ังแตสถานีรถไฟบานเต็งหนามจนถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ทางตอนเหนือ โดยในพื้นที่มี
สถานีรถไฟบานเต็งหนามซึ่งเปนสถานีขนาดเล็กและมีระบบสับรางเพียง 2 ชอง โดยบริเวณใกลพ้ืนที่มีชุมชนอยู
หนาแนนตลอดแนวเสนทางรถไฟ ซึ่งยากลําบากตอการเวนคืน ทางตอนเหนือของพ้ืนที่มีบริเวณโลงกวางซึ่งมี
การใชที่ดินทําการเกษตร การเขาถึงทางถนนคอนขางยาก มีเพียงถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตัดผานพ้ืนที่ 
พ้ืนผิวถนนในพ้ืนที่สามารถบรรทุกได 

จากขอมูลรายละเอียดของพ้ืนที่ทั้งหมดและปจจัยทางดานตางๆของพื้นที่สามารถแสดงเกณฑ
น้ําหนักและคะแนนของแตละพ้ืนที่อยางละเอียด ไดดังตารางที่ 2 
 

5. สรุป 
 จากการวิเคราะหดวยวิธีหาคาถวงน้ําหนักของแตละพ้ืนที่ จะเหน็วาพ้ืนที่บริเวณตําบลบึงพระมีคา
น้ําหนักรวม 75.2% มากกวาบริเวณตําบลหัวรอที่มีคาน้ําหนักรวม 67.8% โดยพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 
ของทางหลวงหมายเลข 12 เปนบริเวณที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาของจังหวัดพิษณุโลก 
เนื่องจากมีความไดเปรียบทางปจจัยดานกายภาพถึง 38.3% ขณะที่บริเวณตําบลหัวรอมี 29.1% และเปนพ้ืนที่ที่
มีความสามารถในการเขาถึงไดทั้ง 3 โหมดการขนสงทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ มีผลกระทบตอชุมชน
นอยมากเนื่องจากบริเวณท่ีเลือกมีชมุชนอยูไมถึง 15 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ไมมีอุปสรรคในการกอสรางศูนยกระจาย
สินคาของจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเปนพ้ืนที่โลงกวางถูกใชในการทําการเกษตรเทานั้น โดยรอบพื้นที่ไมมี
สถาบันการศึกษาและสถานที่บําเพ็ญศาสนา ทําใหไมมีผลกระทบเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโครงการเกิด  

ดังนั้น บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 12 ของทางหลวงหมายเลข 12 ของตําบลบึงพระ มคีวามเหมาะสม
เปนอยางยิ่งตอการสรางศูนยกระจายสินคาของจังหวัดพิษณุโลก ดวยความเหมาะสมของทั้ง 4 ปจจัยหลัก ซึ่ง
สามารถเชื่อมตอการขนสงในรูปแบบของการขนสงทางถนน-รถไฟ-ถนน(Road-Rail-Road) หรือ ทางอากาศ-
ทางถนน(Air-Truck) ซึ่งเปนการขนสงทางรถบรรทุกสนับสนุนการขนสงทางอากาศ ทางจังหวัดฯตองมีการ
วางแผนจัดการดานเสนทางการเดินทางและที่ต้ังสําหรับการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงที่เหมาะสม 
รวมท้ังตองมีการนําระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใชสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรูปแบบการ
ขนสงแตละระบบเปนไปไดดวยดีและถูกตอง ซึ่งภาครัฐ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และจังหวัดพิษณุโลก 
ควรดําเนินการสรางความพรอมของระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหมีตนทุนในการดําเนินการและการ
ขนสงที่ตํ่า  
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   ตารางที่ 2 แสดงเกณฑน้ําหนักและคะแนนของแตละพ้ืนที่อยางละเอียด 
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   ตารางที่ 2 แสดงเกณฑน้ําหนักและคะแนนของแตละพ้ืนที่อยางละเอียด (ตอ) 
 

 
 

6. เอกสารอางอิง 
[1]. Benjamin S. B. (2004). Logistics Engineering and Management. Upper Saddle River: Pearson 

Education Inc. 
[2]. Kasilingam, R. G. (1998). Logistics and Transportation Design and Planning, Norwell, MA: 

Kluwer Academic Publishers. 
[3]. คณะกรรมการ กรอ. กลุมจังหวัดภาคเหนือ กลุมที่ 3 (2545) รายงานการศึกษาขั้นสุดทาย: การศึกษา

และจัดทํายุทธศาสตรรวมเพื่อพัฒนา กรอ. กลุมจังหวัดภาคเหนือ กลุมท่ี 3 ตุลาคม 2545 
[4]. ณัฐพล เชียรเพริศ และคณะ (2542) ขอมูลท่ัวไป จังหวัดพิษณุโลก [อินเทอรเนต: http://www.mof.go.th] 
[5]. ฝายขอมูลและติดตามประเมินผล สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก (2545) ขอมูลสถิติสําคัญ จังหวัดพิษณุโลก 
[6]. สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก (2546) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด  

อ. เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
[7]. สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก (2547) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ: โครงการศึกษาความเหมาะสม

ของระบบกระจายสินคาและบริการ (Logistics) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีสี่
แยกอินโดจีน พฤศจิกายน 2547 (รับทุนศึกษาวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก) 

[8]. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม (2547) เอกสารประกอบการสัมนา 
คร้ัง 1, การศึกษาจัดทําแผนพัฒนาดานการขนสงและจราจรในเชิงบูรณาการ 

[9]  ธนิต โสรัตน (2547) การจัดการหวงโซอุปทานในยุคโลกาภิวัฒน, สํานักพิมพ V-Serve Group 
[10] วิทยา สุหฤทดํารง (2546) ลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน อธิบาย…งายนิดเดียว, ISBN: 974-534-
757-4, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 
[11]  สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก (2548) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ: โครงการศึกษาและออกแบบระบบการ
บริหารจัดการศูนยกระจายสินคาส่ีแยกอินโดจีน พฤศจิกายน 2548 (รับทุนศึกษาวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก) 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 136 - 

 
 
 


