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การประเมินพืน้ ที่ทเี่ หมาะสมต่ อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ
โดยการประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
กรณีศึกษาในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดสมุทรปราการ
SITE SUITABILITY EVALUATION FOR ECO INDUSTRIAL TOWN
USING GIS AND AHP TECHNIQUE: A CASE STUDY IN SAMUTPRAKARN PROVINCE
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาหาลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ ใช้ เป็ นตัวชี ้วัด และวิเคราะห์ หาพืน้ ที่ ที่เหมาะสมต่ อการพัฒนา
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ โดยเริ่ มจากศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องสาหรั บกาหนดปั จจัยที่ ใช้ เป็ นตัวชี ้วัดและเกณฑ์
การกาหนดในการวิเคราะห์ พืน้ ที่ เป้ าหมาย กาหนดได้ 7 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ปั จจั ย
ความหนาแน่ นของโรงงานอุตสาหกรรม ปั จจัยการเข้ าถึงพืน้ ที่ สวนสาธารณะและแหล่ งนันทนาการ ปั จจัยการได้ รับมาตรฐานด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม ปั จจั ยการคมนาคมในโซ่ อุปทาน ปั จจั ยพื น้ ที่ ที่มีข้อร้ องเรี ยน และปั จจั ยพืน้ ที่ เสี่ ยงต่ อภัยพิ บัติทางธรรมชาติ จากนั้น
ออกแบบแบบสอบถามตามวิธีของกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญในสาขาที่
เกี่ ยวข้ อง 6 คน ประเมินแบบสอบถาม แล้ วนาค่ าคะแนนที่ ได้ มาประมวลผลร่ วมกับการวิเคราะห์ เชิ งพืน้ ที่ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) จากผลการวิจัย พบว่ า ปั จจั ยตัวชี ้วัดที่ มีความสาคัญต่ อการพัฒนาเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศมากที่ สุด คื อ ปั จจัยการได้ รับมาตรฐานด้ านสิ่ งแวดล้ อม มีค่านา้ หนักคะแนนความสาคัญ 0.225 ได้ บริ เวณ
พืน้ ที่ ที่มีความเหมาะสมต่ อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ 4 ตาแหน่ ง โดยบริ เวณพืน้ ที่ ที่มีความเหมาะสมมากที่ สุด คื อ
พืน้ ที่ A2 ครอบคลุมบริ เวณตาบลท้ ายบ้ านในเขตอุตสาหกรรมที่ ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งมีขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 1,635.70
ไร่ คิดเป็ น 3.64% ของพืน้ ที่ ทั้งหมด ซึ่ งกรอบแนวคิ ดในการกาหนดปั จจัย เทคนิ คที่ ใช้ และวิธีการวิจัย นี ้ จะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่ง
ต่ อการนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการหาพืน้ ที่ ที่เหมาะสมต่ อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศในพืน้ ที่ อื่นๆ ต่ อไป
คาสาคัญ: การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม, เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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This research aims to set priorities of seven factors effecting the development of Eco-Industrial town areas. The best area based
on these factors would be shown. The seven factors analysed in this study include the degree of industrial cluster, industrial
density, accessing to green and recreation area, number of factory certified by environmental standards, accessing to main
roads, areas with degree of complaints, and areas with natural disasters risk. A municipality in Samutprakarn province was
selected as a case study. The questionnaire was established based on the Analytic Hierarchy Process (AHP) techniques and the
questions were answered by six environmental experts. As a multicriteria analysis in land suitability analysis, an integration of
Geographic Information System (GIS) and AHP was chosen and examined in this study. The results showed that the most
important factor is the number of factories certified by environmental standards, with weight 0.225. The results showed that the
municipality region could be classified into four sub-areas and the most suitable area for the initial development that met the
Eco-Industrial town's requirements is A2. A2 is a Taiban Sub-district covering 2,617,120 square meters or 3.64% of the total
area. We believe that our proposed framework for integrating of GIS to AHP can help decision makers determine which one will
best suit their goals.
KEYWORDS: Land Suitability, Eco Industrial Town, AHP, GIS
1.

บทนา
จากสังคมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในยุคปั จจุบนั ได้มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต มุ่งแสวงหาผลกาไร โดยไม่คานึ งถึง
ผลกระทบที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ก่อเกิดผลกระทบตามมามากมาย ซึ่ งการพัฒนา
พื้นที่ เพื่อ มุ่ง สู่ การเป็ นเมื องอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศจึ งเป็ นอี กหนึ่ งแนวทางการพัฒ นาที่ เน้น การบู ร ณาการระหว่างแนวคิ ด เชิ ง
เศรษฐศาสตร์ที่ม่งุ แสวงหาผลกาไรกับแนวคิดเชิงนิเวศที่ม่งุ เน้นการอยูร่ ่ วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล
[1] “อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Industry)” คือ กลุ่มธุรกิจที่รวมตัวกัน มีการบริ หารจัดการทรัพยากรร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ส่งผลให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม [2], [3] โดยเริ่ มเกิดขึ้น
จากการพัฒนาโรงงานสี เขียว (Green Factory) คือ โรงงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยง่ั ยืน [4, 5] ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถ
อยูร่ ่ วมกับสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ และชุมชนได้อย่างมีความสุ ขและยัง่ ยืน สามารถต่อยอดไปสู่ การเป็ น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco
Industrial Town)” ที่มีความเชื่อมโยงของพื้นที่อุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบ [6] อันมี
ความจาเป็ นต้องสร้างความร่ วมมือในระดับกลุ่มโรงงาน เพื่อสร้างเครื อข่ายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมีความเหมาะสมทางด้าน
พื้นที่ โดยต้องไม่เป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนโครงข่ายการจราจร รวมทั้ง
เป็ นเมืองที่ส่งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ของคนในชุมชน [7] ดังนั้น จะเห็นได้วา่ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการวิเคราะห์พ้นื ที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ พื้นที่ดงั กล่าวนั้นจะมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาให้เกิด
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้
จุ ด ประสงค์ข องบทความนี้ คื อ การหาพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมต่ อ การพัฒ นาเป็ นเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ โดยใช้เ ทคนิ ค
กระบวนการวิเคราะห์เชิ งลาดับชั้น (Analysis Hierarchy Process: AHP) ในการเปรี ยบเที ยบน้ าหนักของปั จจัย เพื่อหาลาดับ
ความสาคัญของปั จจัย [8] เนื่องจากปั จจัยแต่ละปั จจัยมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมแตกต่างกันไป [9] จากนั้นใช้ระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็ นเครื่ องมือและดัดแปลงปั จจัยที่ใช้วิเคราะห์อา้ งอิงตามมาตรฐาน
เมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ ข้อมูลเชิ งพื้นที่มาตรฐานกรมโยธาธิ การ รวมถึงผังเมืองและเอกสารวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยมี
แนวคิดการกาหนดพื้นที่เป้ าหมายที่จะพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ชีฟ (SIEVE Analysis) คือ การ
นาข้อมูลปั จจัย (Factor) มาแปลงลงในรู ปแบบแผนที่ จากนั้นนาแผนที่ท้ งั หมดซ้อนกันตามหลักพีชคณิ ตบูลีน (Boolean Algebra)
บริ เวณที่มีการซ้อนทับกันของค่าคะแนนมากย่อมแสดงลงบนตาแหน่งแผนที่ และลดหลัน่ ค่าคะแนนลงตามข้อมูลการศึกษา ผลที่
ได้จากการวิเคราะห์จะแสดงในรู ปของแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องที่
จะสามารถนาไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป
2. ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” เป็ นความเชื่อมโยงของพื้นที่อุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน
องค์กร หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบ ที่มีความสมดุลของเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม [10] มีการเลือกพื้นที่โดยให้
ความสาคัญกับมิติเชิงสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาลักษณะเฉพาะของชุมชนในพื้นที่และระบบนิเวศโดยรอบ [11]
2.2 ทฤษฎีกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
กระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิเ คราะห์ (AHP) เป็ นหนึ่ ง ในวิธีก ารตัด สิ น ใจแบบหลายหลักเกณฑ์เ ป็ นกระบวนการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและมีความสะดวกในการจัดลาดับความสาคัญ [8] ช่วยทาให้เกิดการตัดสิ นใจที่ ดีในสถานการณ์ที่ตอ้ งมีการเลือก
[12,13] ใช้กบั การตัดสิ นใจที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนโดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบคู่ (Pairwise Comparison) และมีการตรวจสอบความ
สอดคล้องกันของเหตุผลในการให้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.3 แนวคิดด้ านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่จดั การข้อมูลให้อยูใ่ นระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial
Data) ข้อมูลมีลกั ษณะในรู ปของจุด เส้น และพื้นที่รูปปิ ด ควบคู่กบั ข้อมูลเชิงบรรยาย [14] GIS สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ต้ งั แต่
ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนได้ [15]
2.4 แนวคิดทีใ่ ช้ ในการกาหนดปัจจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปแนวคิดที่ใช้ในการกาหนดปัจจัย ดังตารางที่ 1 และกาหนดปัจจัยที่
ใช้เป็ นตัวชี้วดั ได้ 7 ปั จจัย
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ตารางที่ 1 แนวคิดที่ใช้ในการกาหนดปั จจัยที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั
ปั จจัยที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั
คาอธิบาย
1. การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม กลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันมารวมตัวกัน ดาเนิ นกิ จการในพื้นที่ใกล้เคียงกัน จะเกิ ดการ
ประเภทเดียวกัน
เชื่อมโยง การฝึ กอบรมวิจยั และพัฒนา [16]
2. ความหนาแน่นของโรงงาน
มีการสร้างเครื อข่ายหรื อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความสะดวก ประหยัดพลังงานมี
อุตสาหกรรม
ความร่ วมมือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน [16]
3. การเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะ เป็ นแนวกัน ชนที่ ช่ ว ยซึ ม ซับ มลพิ ษ และฝุ่ นละอองที่ ต กค้างในเขตอุ ต สาหกรรม และ
และแหล่งนันทนาการ
สามารถใช้เป็ นแหล่งนันทนาการในชุมชน [17]
4. การได้รับมาตรฐานด้าน
เป็ นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่สาคัญ โดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสามารถเป็ นต้นให้กบั
สิ่ งแวดล้อม
โรงงานอื่นในพื้นที่ [18]
5. การคมนาคมในโซ่อุปทาน
ระบบการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน มีการเข้าถึงถนนสายหลักได้อย่างสะดวกรวดเร็ วย่อม
แสดงถึงการคมนาคมในโซ่อุปทานที่มีประสิ ทธิภาพ [19]
6. พื้นที่ที่มีขอ้ ร้องเรี ยน
พื้นที่ที่มีขอ้ ร้องเรี ยนย่อมแสดงถึงความเสี่ ยงต่อระบบนิ เวศเมือง ควรจัดทาแนวทางแก้ไข
เพื่อลดผลกระทบร่ วมกัน [20]
7. พื้นที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิทาง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศควรตั้งอยูใ่ นพื้นที่เหมาะสม ไม่ควรเสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิ [21]
ธรรมชาติ
3.

วิธีการดาเนินงาน
การหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังรู ปที่ 1 ดังนี้
- 




-












(AHP)








(Overlay analysis)
(SIEVE Analysis)




รู ปที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการดาเนินงานหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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3.1 การคัดเลือกพืน้ ทีศ่ ึกษาและทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การคัดเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้น ได้เลือกเขตพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็ นพื้นที่ศึกษา ดัง
รู ปที่ 2 เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเขตเทศบาลตาบลบางปู ถือเป็ นเขตเศรษฐกิจที่สาคัญของ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นพื้นที่ที่น่าสนใจ เหมาะสาหรับการวิเคราะห์ศกั ยภาพของพื้นที่ เนื่ องจากมีโรงงานและชุมชนอยูร่ ่ วมกัน
และมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งจะทาให้การพัฒนาพื้นที่สามารถทาได้ค่อนข้างชัดเจน

รู ปที่ 2 ผังที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์เขตเทศบาลตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ ละไม่ ใช่ เชิงพืน้ ที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และไม่ใช่เชิงพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ น้ นั มีขอ้ มูลมาจากหลายแหล่งที่มา ได้แก่ ข้อมูลหลักที่
ได้จากการสารวจภาคสนามที่ที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการสัมภาษณ์ ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารประเภทอุตสาหกรรม การใช้
ประโยชน์อาคารประเภทที่พกั อาศัย การใช้ประโยชน์อาคารประเภทแหล่งนันทนาการ พื้นที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิ แผนที่ ถนน มาตรา
ส่ วน 1:4,000 ของกรมโยธาธิ การและผังเมื อง และแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้งข้อมูลสถิ ติ
(Global Positioning System: GPS) ข้อมูลการสารวจภาคสนาม และชุดข้อมูล GIS อื่น ๆ รวมทั้งวิเคราะห์การใช้ที่ดินจาก Google
Map โดยนาข้อมูลทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3.3 จัดทาฐานข้ อมูล
เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จดั ทาฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลจะอยูใ่ นรู ปของ shapefile (.shp) จะประกอบด้วยไฟล์อย่าง
น้อย 3 ไฟล์ที่มีการอ้างอิงถึงกัน ได้แก่ .dbf ใช้อา้ งอิงพิกดั ข้อมูลตารางของแต่ละเวคเตอร์ .shx ใช้ผสานไฟล์ .shp และ .dbf เข้า
ด้วยกัน เรี ยกใช้ผา่ นโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานวิจยั นี้ได้ใช้โปรแกรม ArcView GIS 3.3
3.4 การกาหนดเกณฑ์ การประเมินผลและกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
สาหรับการกาหนดปั จจัยที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั ความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ดังรู ปที่ 3 ซึ่ ง
อธิบายแนวคิดที่ใช้ในการกาหนดปั จจัยแล้วในหัวข้อที่ 2.4

Duangdao Modwatthana1 Jarotwan Koiwanit2 Chumpol Yuangyai3 Somluk Bunnarong4 Suphattra Ketsarapong5 39

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 3 July-September 2017

รู ปที่ 3 แผนภูมิลาดับชั้นของปัจจัยตามโครงสร้างกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
เมื่อกาหนดปั จจัยและเกณฑ์แล้วทาการสร้างแบบสอบถาม AHP ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความสามารถ จานวน 6 คน เป็ นผู ้
พิจารณาประเมินแบบสอบถาม โดยการคานวณหาค่าน้ าหนักของปั จจัยที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั เป็ นการให้คะแนนแบบ Weighting ตามวิธี
ของ AHP ส่วนเกณฑ์การกาหนดประเมินให้คะแนนแบบ Rating
สาหรับการประเมินความเหมาะสมค่าน้ าหนักของปั จจัยที่ ใช้เป็ นตัวชี้วดั ซึ่ งมีการตรวจสอบความไม่สอดคล้องกันของการ
ตัดสิ นใจทางคณิ ตศาสตร์ แสดงเป็ นดัชนี อตั ราส่ วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)
โดยหาก CR < 0.15 จะแสดงถึงระดับของความสอดคล้องกันในการประเมิน แต่หาก CR > 0.15 จะแสดงถึงความไม่สอดคล้องกัน
ในขั้นตอนการประเมิน [13]
𝐶𝐼

𝐶𝑅 = 𝑅𝐼

(1)

ในขั้นตอนนี้ จะใช้ผลการประเมิ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในการคานวณความสาคัญของปั จจัย ที่ ใช้เป็ นตัวชี้ วดั โดยการคานวณ
เมตริ กซ์การเปรี ยบเทียบเชิงคู่ และการคานวณอัตราส่วนความสอดคล้อง ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ทั้งนี้ เป็ นการแสดงตัวอย่าง
การประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
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ตารางที่ 2 เมตริ กซ์เปรี ยบเทียบความสาคัญของปั จจัยของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
ปัจจัย
การได้รับมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม (C1)

C1
1.000

C2
0.333

C3
3.000

C4
0.333

C5
0.333

C6
0.200

C7
0.333

การเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการ (C2)

3.000

1.000

3.000

0.333

3.000

0.333

3.000

พื้นที่ที่มีขอ้ ร้องเรี ยน (C3)

0.333

0.333

1.000

0.333

3.000

0.200

0.200

การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (C4)

3.000

3.000

3.000

1.000

3.000

1.000

3.000

การคมนาคมในโซ่อุปทาน (C5)

3.000

0.333

0.333

0.333

1.000

0.200

0.333

ความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม (C6)

5.000

3.000

5.000

1.000

5.000

1.000

3.000

พื้นที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (C7)

3.000

0.333

5.000

0.333

3.000

0.333

1.000

ผลรวมแต่ละคอลัมน์

18.333

8.333

20.333

3.667

18.333

3.267

10.867

ตารางที่ 3 การคานวณน้ าหนักของปั จจัยและประมาณการของอัตราส่วนความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1
ปัจจัย
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
ผลรวม

C1
0.055
0.164
0.018
0.164
0.164
0.273
0.164
1.000

C2
0.040
0.120
0.040
0.360
0.040
0.360
0.040
1.000

C3
0.148
0.148
0.049
0.148
0.016
0.246
0.246
1.000

C4
0.091
0.091
0.091
0.273
0.091
0.273
0.091
1.000

C5
0.018
0.164
0.164
0.164
0.055
0.273
0.164
1.000

C6
0.061
0.102
0.061
0.306
0.061
0.306
0.102
1.000

C7
0.031
0.276
0.018
0.276
0.031
0.276
0.092
1.000

ผลรวม
0.443
1.064
0.442
1.690
0.457
2.006
0.898

น้ าหนัก
0.063
0.152
0.063
0.241
0.065
0.287
0.128
CI=
RI=
CR=

ความสอดคล้อง
7.987
8.475
7.837
8.053
7.767
8.120
8.232
0.178
1.320
0.135

การประเมิ นให้คะแนนเกณฑ์การกาหนดของแต่ละปั จจัยซึ่ งเป็ นการให้คะแนนแบบ Rating ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ค่าน้ าหนัก
คะแนน 1 ถึง 3 ตามความเหมาะสมของระดับเกณฑ์ที่กาหนด โดยคะแนน 3 หมายถึง ระดับของปั จจัยรองมีอิทธิ พลต่อการคัดเลือก
พื้นที่ที่เหมาะสมมาก คะแนน 2 หมายถึง ระดับของปั จจัยรองมีอิทธิ พลต่อการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง และคะแนน 1
หมายถึง ระดับของปั จจัยรองมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมน้อย
จากนั้นนาค่าคะแนนเกณฑ์การกาหนดของแต่ละปั จจัยซึ่ งเป็ นการให้คะแนนแบบ Rating ที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ
ของเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อได้ค่าคะแนนความสาคัญแต่ละปั จจัยและค่าคะแนนความเหมาะสมของปั จจัยแล้ว นามาคานวณค่าคะแนน
แบบถ่วงน้ าหนัก (Weighting linear total) โดย "𝑆𝑖 " คือ คะแนนความเหมาะสมรวม สาหรับแต่ละหน่วยของพื้นที่ที่คานวณจากการ
รวมกันเชิงเส้นของความเหมาะสมได้รับคะแนนสาหรับแต่ละปั จจัยและหลักเกณฑ์ของในแต่ละปั จจัยนั้นๆ
𝑆𝑖 = ∑𝑛𝑖=1(𝑊𝑖 × 𝑅𝑖)

(2)
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โดยที่ "𝑛" คือจานวนของปั จจัย " 𝑊𝑖 " คือ ค่าน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปั จจัยที่ 1 ถึง n (Weighting) และ " 𝑅𝑖 " ค่า
น้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปั จจัยรองที่ 1 ถึง n (Rating) เมื่อคานวณแล้วก็จะได้คะแนนรวมจากความเหมาะสมในแต่ละ
ปั จจัยรวมกัน ดังตารางที่ 4 เพื่อนามาสร้างแผนที่ความเหมาะสมการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตารางที่ 4 สรุ ปค่าน้ าหนักคะแนนความสาคัญของปั จจัยและเกณฑ์การกาหนดที่ใช้ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ลาดับ
ปั จจัย
ค่าน้ าหนัก (Wi)
เกณฑ์การกาหนด
ค่าคะแนน (Ri)
Wi×Ri
1
การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม
0.132
0-500 เมตร
2.50
0.329
ประเภทเดียวกัน
501-1,000 เมตร
2.00
0.263
มากกว่า 1,000 เมตร
1.67
0.219
2
ความหนาแน่นของโรงงาน
0.115
0-500 เมตร
3.00
0.346
อุตสาหกรรม
501-1,000 เมตร
2.33
0.269
มากกว่า 1,000 เมตร
1.67
0.192
3
การเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะ
0.151
0-500 เมตร
2.67
0.402
และแหล่งนันทนาการ
501-1,000 เมตร
2.17
0.327
มากกว่า 1,000 เมตร
1.67
0.251
4
การได้รับมาตรฐานด้าน
0.225
0-500 เมตร
2.67
0.600
สิ่ งแวดล้อม
501-1,000 เมตร
2.17
0.488
มากกว่า 1,000 เมตร
1.67
0.375
5
การคมนาคมในโซ่อุปทาน
0.130
0-1,000 เมตร
2.50
0.325
1,001-2,000 เมตร
2.17
0.281
มากกว่า 2,000 เมตร
1.83
0.238
6
พื้นที่ที่มีขอ้ ร้องเรี ยน
0.148
0-50 เมตร
3.00
0.445
51-151 เมตร
2.33
0.346
151-500 เมตร
1.67
0.247
7
พื้นที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิทาง
0.099
เสี่ ยงน้อย
2.17
0.214
ธรรมชาติ
เสี่ ยงปานกลาง
2.00
0.198
เสี่ ยงมาก
2.00
0.198
3.5 การนาเข้ าข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพืน้ ทีใ่ นแต่ ละปัจจัย
นาเข้าข้อมูลและจัดเก็บในโปรแกรม ArcView GIS 3.3 โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื้นที่ในแต่ละปั จจัยจะได้เป็ นแผน
ที่ของทั้ง 7 ปั จจัย แล้วดาเนิ นการจัดกลุ่มพื้นที่โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด พื้นที่ ที่เหมาะสมมาก
พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง และพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยแผนที่ผลการวิเคราะห์พ้นื ที่ที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย ดังรู ปที่ 4 ดังนี้
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(ก) แผนที่ปัจจัยการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

(ข) แผนที่ปัจจัยความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม

(ค) แผนที่ปัจจัยการเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการ (ง) แผนที่ปัจจัยการได้รับมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม

(จ) แผนที่ปัจจัยการคมนาคมในโซ่ อุปทาน

(ฉ) แผนที่ปัจจัยพื้นที่ที่มีขอ้ ร้องเรี ยน

(ช) แผนที่ปัจจัยพื้นที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

รู ปที่ 4 (ก)-(ช) แผนที่ผลการวิเคราะห์พ้นื ที่ที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย
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3.6 การวิเคราะห์ ซ้อนทับ (Overlay analysis)
นาผลการวิเคราะห์พ้นื ที่ที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย (ทั้ง 7 แผนที่) มาใช้เทคนิ คการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ดังรู ปที่ 5 ตาม
ระเบียบวิธีในซอฟแวร์ จะได้พ้นื ที่เพื่อจัดลาดับความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รู ปที่ 5 รู ปแบบการวิเคราะห์ซอ้ นทับ (Overlay analysis)
4.

ผลการดาเนินงานและอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า สามารถกาหนดพื้นที่เป้ าหมาย ได้ 4 ตาแหน่ง ดังรู ปที่ 4 ได้แก่ พื้นที่ A1 A2 A3 และ A4 โดยจะเห็นว่าพื้นที่
A2 ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในระดับมากมากที่สุด ซึ่ งมีขนาดพื้นที่ 1,308.56 ไร่ รองลงมาได้แก่ พื้นที่ A3 มีขนาดพื้นที่
929.46 ไร่ พื้นที่ A1 มีขนาดพื้นที่ 645.94 ไร่ และ พื้นที่ A4 มีขนาดพื้นที่ 521.37 ไร่ ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 ซึ่ งจาก
งานวิจยั นี้จะเห็นว่าการกาหนดปั จจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การคัดเลือกพื้นที่เพิ่มเติมนั้น ส่ งผลให้ได้พ้ืนที่ที่เหมาะสม 4 ตาแหน่ง ดัง
แสดงในรู ปที่ 6 ซึ่ งจานวนตาแหน่ งที่ เหมาะสม มี จานวนลดลงจากการศึ กษาของสุ พฒั ตรา (2557a.) ที่ ได้พ้ืนที่ ที่เหมาะสม 5
ตาแหน่ง [20] แต่มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงดาว และคณะ (2559) [22] ที่ได้ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เป้ าหมาย 4 ตาแหน่ง
และในแต่ละตาแหน่งเกาะกลุ่มอยูใ่ นย่านใกล้เคียงกัน แต่สาหรับงานวิจยั นี้จะให้ผลการคัดเลือกพื้นที่ที่ชดั เจนกว่า เนื่องจากมีการใช้
เทคนิค AHP ในการกาหนดค่าน้ าหนักของแต่ละปั จจัย นัน่ แสดงถึงการเพิ่มปั จจัยที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั และการให้ค่าน้ าหนักคะแนนที่
แตกต่างกันในแต่ละปั จจัย สามารถส่งผลให้มีการกาหนดพื้นที่ได้เฉพาะเจาะจงตามลาดับความสาคัญของปั จจัยมากยิง่ ขึ้น
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ตารางที่ 5 รายละเอียดระดับความเหมาะสมจาแนกตามพื้นที่เป้ าหมาย
ลาดับที่
1
2
3
4

พื้นที่
A1
A2
A3
A4

ตาบล
ท้ายบ้านใหม่
ท้ายบ้าน
บางปูใหม่
บางปูใหม่
รวมพื้นที่ (ไร่ )
ร้อยละ

มากที่สุด
645.94
1,308.56
929.46
521.37
3,405.33
75.02

ระดับความเหมาะสม (ไร่ )
มาก
ปานกลาง
215.31
327.14
292.94
298.36
1,133.76
24.98
-

น้อย
-

รวม(ไร่ )
861.26
1,635.70
1,222.40
819.73
4,539.09
100.00

รู ปที่ 6 ผลการวิเคราะห์พ้นื ที่ที่เหมาะสมต่อการคัดเลือกเป็ นพื้นที่เป้ าหมาย
5.

สรุป
จากงานวิจยั ศึ กษาหาลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ใช้เป็ นตัวชี้วดั และวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถกาหนดปั จจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้นื ที่เป้ าหมาย 7 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ปั จจัยความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม ปั จจัยการเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการ ปั จจัย
การได้รับมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยการคมนาคมในโซ่อุปทาน ปั จจัยพื้นที่ที่มีขอ้ ร้องเรี ยน และปั จจัยพื้นที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ จากนั้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทาการประเมินแบบสอบถามตามวิธีของกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
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แล้ว นาค่ าคะแนนที่ ได้มาประมวลผลร่ ว มกับ การวิเคราะห์ เชิ งพื้น ที่ ด้ว ยระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ พบว่า ปั จจัย ตัวชี้ วดั ที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศมากที่ สุด คื อ ปั จจัยการได้รับมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม มีค่าน้ าหนัก
คะแนนความสาคัญ 0.225 และผลการคัดเลือกหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมได้บริ เวณที่ มีความเหมาะสมของพื้นที่ 4 ตาแหน่ง โดย
บริ เวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศมากที่สุด คือ พื้นที่ A2 ครอบคลุมบริ เวณตาบลท้าย
บ้าน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,635.70 ไร่ จาแนกเป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด 1,308.56 ไร่ พื้นที่ที่เหมาะสมมาก 327.14 ไร่ ไม่มี
พื้นที่ในระดับความเหมาะสมปานกลางและพื้นที่ในระดับความเหมาะสมน้อย ซึ่ งการคัดเลือกพื้นที่น้ ี จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
หน่วยงานในเขตเทศบาลตาบลบางปู เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศในอนาคต และจะเป็ น
ประโยชน์แก่ พ้ืนที่ อื่นๆ ในด้านวิธีการดาเนิ นงาน รวมทั้งแนวคิ ดการกาหนดปั จจัยที่ ใช้เป็ นตัวชี้ วดั ความเหมาะสมของพื้นที่
เป้ าหมายที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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