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55405316 : สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 

คาํสาํคญั : ศูนยก์ระจายสินคา้เกษตร / แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง /  

   ผูป้ระกอบการส่งออกสินคา้เกษตร 
    เยาวลกัษณ์ เกิดปัน : การกาํหนดศูนยก์ระจายสินคา้เกษตรตามแนวระเบียงเศรษฐกิจใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง สาํหรับผูป้ระกอบการส่งออกสินคา้เกษตร. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 

ผศ. ดร. ประจวบ กล่อมจิตร. 138 หนา้. 
 

 การวิจยันีทาํการศึกษาสภาพปัจจุบนัของโครงสร้างพืนฐานด้านโลจิสติกส์ ศึกษาและ
วิเคราะห์ผลผลิต และปริมาณสินคา้เกษตร 3 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วสาร แป้งมนัสําปะหลงั และนาํตาล
ทราย ตลอดจนการกระจายสินคา้เกษตรสู่ประเทศคู่คา้ทงั 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กมัพูชา 
เวยีดนาม และจีนตอนใต ้โดยพิจารณาเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขง
ทงัสิน 3 แนวดงัต่อไปนี แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก 

และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และทาํการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์คือ วิธีจุด
ศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง และเทคนิคการหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง จากนนัจึงทาํการทวนสอบผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การทวนสอบโดยใชห้ลกัการการตดัสินใจดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชนั 

ดงันนัตาํแหน่งทีตงัทีเหมาะสมของศูนยก์ลางการกระจายสินคา้เกษตรตามแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํโขงคือ สินคา้เกษตรประเภทขา้วสาร คือ พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค ์

สินคา้เกษตรประเภทแป้งมนัสําปะหลงั คือ นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา และสินคา้เกษตร
ประเภทนาํตาลทราย คือ พระนครศรีอยธุยา และขอนแก่น ในลาํดบัสุดทา้ยจึงสร้างแบบจาํลองโดย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมจาํลองสถานการณ์ ProModel เพือเป็นแนวทางแก่ผูที้สนใจในการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพืนฐานดา้นโลจิสติกส์ทีมีอยูใ่นดา้นการคา้ การลงทุน และเพือเป็นแนว
ทางการตดัสินใจจดัตงัศูนยก์ลางการกระจายสินคา้เกษตรตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นาํโขง สาํหรับผูป้ระกอบการส่งออกสินคา้เกษตร 
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This research studies current condition of the logistics infrastructure, study and analysis 

productivity and quantities of agricultural 3 kinds of products such as rice, cassava, and sugar. As 

well as distribution of agricultural products to domestic partners  countries, including Myanmar, 

Laos, Cambodia, Vietnam, and Southern China. By considering the routes to the Greater Mekong 

Subregion Economic Corridor, all 3 routes as follows, North-South Economic Corridor, East-

West Economic Corridor, and Southern Economic Corridor. Analyzed with mathematical 

methods to the center of gravity model and load-distance technique. And then verify the results of 

the data analysis to the analytic hierarchical process. Therefore, the appropriate location of the 

distribution center of rice situated at  Phra Nakhon Si Ayutthaya, and Nakhon Sawan, the 

distribution center of cassava  situated at Nakhon Ratchasima, and Phra Nakhon Si Ayutthaya, 

and the distribution center of sugar situated at Phra Nakhon Si Ayutthaya, and Khon Kaen. In the 

final sequence, thus creating a model by application programs ProModel simulation to guide who 

is interested in utilization of logistics infrastructure in the field of trade and investment. The 

results of the study can guide the establishment of distribution center for agricultural products for 

the export of agricultural product. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ผูว้ิจยัจึง
ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประจวบ กล่อมจิตร อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอยา่ง
สูงทีกรุณาใหค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัเป็นอยา่งยิง อีก
ทงัท่านยงัคอยติดตามความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาในการทาํวิจยั และยงัเสียสละเวลาในการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ด้วยความตังใจและเต็มใจอย่างยิงตลอดมา รวมทังขอขอบพระคุณ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านทีกรุณาให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะทีมีประโยชน์ยิงต่อ
การปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์ฉบบันีใหส้มบูรณ์ยงิขึน 

ขอขอบคุณท่านผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ทีให้ขอ้มูลในการทาํวิทยานิพนธ์   อีกทงั
ความร่วมมือต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ยงิสาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี 

สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณพ่อและแม่ รวมถึงทุกคนในครอบครัวทีเป็นกาํลงัใจ 

และใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จเสร็จสินลงไดด้ว้ยดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


