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การจัดการขนส่ งอ้ อยด้ วยรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์
Management of Sugarcane Transportation with Tractor-Towed Trailer
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บทคัดย่ อ
การขนส่งอ้ อยจากแหล่งเพาะปลูกไปยังโรงงานด้ วยรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการ
ลงทุนซื ้อรถบรรทุกอีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ รถแทรกเตอร์ ในช่วงที่ว่างจากการเพาะปลูกอ้ อย แต่
รถแทรกเตอร์ ลากเทรเลอร์ มีความเร็ วในการวิ่งตํ่ากว่ารถบรรทุก ดังนันงานวิ
้
จัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
จัดการรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ เพื่ อนํ าไปใช้ ในการขนส่งอ้ อยไปยังโรงงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ มีนํ ้าหนักบรรทุกเฉลี่ยต่อเที่ยววิ่งสูงกว่ารถบรรทุกสิบล้ อ
เล็กน้ อย และมีอตั ราการสิ ้นเปลืองนํ ้ามันน้ อยกว่าการใช้ รถบรรทุกสิบล้ อในระยะทางที่เท่ากัน แต่ใช้ เวลานานกว่า
และเมื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายในการขนส่งอ้ อยในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี พบว่าการใช้ รถบรรทุกสิบ
ล้ อในการขนส่งเทียบกับการใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ พบว่ารถแทรกเตอร์ มีต้นทุนค่าใช้ จ่ายรวมตํ่ากว่า แต่มี
จํานวนรถในการขนส่งในแต่ละวันมากกว่า และพบว่าประสิทธิ ภาพสูงสุดในการขนส่ง โดยมีค่าใช้ จ่ายตํ่าที่สุด
เมื่อมีการใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ จํานวน 185 คันต่อวัน และรถบรรทุกสิบล้ อ 10 คันต่อวัน
คําสําคัญ: การขนส่ง แทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ โลจิสติกส์ อ้ อย

ABSTRACT
Transportation of sugarcane to the factory by using tractor-towed trailer helps reduce cost for
investment of truck. Besides, it also increases efficiency of tractor application when it is free of
sugarcane plantation works. However, tractor has lower speed than truck. Therefore, the objective of
this research is to manage tractor-towed trailer for transportation of sugarcane to the factory
efficiently. Analysis of data showed that the carried weight of tractor-towed trailer was slightly higher
than truck. Transportation with tractors- towed trailer needed less fuel consumption than truck at
same distance but spent more running time. When analysis costs of transportation sugarcane in
Lopburi and Saraburi provinces were conducted, it was found that that transportation cost by using
only tractor-towed trailer was less than cost generated by truck but it was needed more numbers of
tractor per day. Moreover, best management with the lowest cost of transportation occurred when
using 185 tractor-towed trailers combined with 10 trucks.
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คํานํา
ระบบโลจิสติกส์เกษตรนันมี
้ ต้นทุนค่อนข้ างสูง เพราะว่าระบบโลจิสติกส์ของพืชผลทางการเกษตรมีความ
ยุ่งยากกว่าสินค้ าประเภทอื่นๆ เนื่องจากธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็ นข้ าว อ้ อย ผลไม้ พืชไร่
ส่วนมากจะเป็ นผลผลิตที่ออกเป็ นฤดูกาล พร้ อมๆกันเป็ นจํานวนมาก เช่น มังคุด ทุเรี ยน ลําไย ลิ ้นจี่ เงาะ ลองกอง
ข้ าว อ้ อย และมันสําปะหลัง ทําให้ ซพั พลายหรื ออุปทานล้ นตลาด ขณะที่ตลาดที่มารองรับก็ไม่เพียงพอ อีกทังเรื
้ ่ อง
ขององค์ ความรู้ ในด้ านโลจิ สติกส์ ที่เกี่ ยวข้ องกับพื ชผลทางการเกษตรของภาคการศึกษาด้ านการเกษตรและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องมีความรู้ ที่จํากัด ทําให้ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์สําหรับภาคเกษตรตลอดหลายสิบ
ปี ที่ผ่านมาถูกมองข้ าม หรื อเบี่ยงประเด็นไปสูเ่ รื่ องการแก้ ปัญหาในไร่ ในสวน ในฟาร์ ม หรื อแหล่งเพาะปลูก
(ธนิต , 2552) ดังนันการพั
้
ฒนาองค์ความรู้ ตา่ งๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรของ
ประเทศไทยจึงนับว่ามีความสําคัญยิ่งที่ต้องเร่ งดําเนินการ
ในการเพาะปลูกอ้ อยของประเทศไทยมีการใช้ รถแทรกเตอร์ (Tractors) เป็ นเครื่ องจักรกลการเกษตรที่มี
ความสําคัญต่อการทําเกษตรกรรมแผนใหม่ เนื่องจากใช้ เป็ นแหล่งต้ นกําลังหลักสําหรับลากและขับอุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องมือการเกษตรอื่นๆ เช่น เครื่ องเตรี ยมดิน เครื่ องบํารุ งรักษา เครื่ องเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึง่ คิดเป็ นช่วงเวลาในการ
ใช้ งานประมาณ 4 เดือน ใน 1 ปี แต่รถแทรกเตอร์ ยังสามารถมาใช้ เพื่อการขนส่งผลิตผลเกษตรได้ นอกจากจะ
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์แล้ วยังเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ รถแทรกเตอร์ และยังเป็ นการย่น
ระยะเวลาการคืนทุนของรถแทรกเตอร์ และเป็ นข้ อมูลในการนําไปสูก่ ารพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรอีกทางหนึง่
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ศกึ ษาการจัดการรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ เพื่อนําไปใช้ ในการขนส่งอ้ อย
ไปยังโรงงานโดยการนําซอฟแวร์ มาช่วยวิเคราะห์การจัดการของแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์
2

2

อุปกรณ์ และวิธีการ

ขันตอนการดํ
้
าเนินการการวิจยั จะแบ่งออกเป็ น 6 ขันตอน
้
คือ กําหนดปั ญหา ตังวั
้ ตถุประสงค์ของ
แผนงานโดยรวม การศึกษาระบบและรวบรวมข้ อมูล สร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการแก้ ปัญหา สรุ ป
และนําเสนอแนวทางปฏิบตั ิ ดังแสดงในภาพที่ 1
กําหนดปั ญหา
ตังวั
้ ตถุประสงค์ของแผนงานโดยรวม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล

สร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
วิธีการแก้ ปัญหา
สรุ ปและนําเสนอแนวปฏิบตั ิ
ภาพที่ 1 ขันตอนการดํ
้
าเนินงาน
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1. กําหนดปั ญหา (Problem Formulation)
กระบวนการขนส่งและจัดส่งอ้ อยไปยังโรงงานนํ ้าตาลจัดเป็ นกระบวนการทางโลจิสติกส์ที่มีความซับซ้ อน
ซึง่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เป็ นจํานวนมาก จากต้ นทุนในการขนส่งอ้ อยในปั จจุบนั ของประเทศมีต้นทุนที่สงู มาก
และในกระบวนการขนส่งอ้ อยใช้ รถบรรทุกสิบล้ อในการขนส่ง ในการใช้ รถบรรทุกสิบล้ อต้ องเสียค่าลงทุนในการ
จัดหารถบรรทุกเพื่อนํ ามาใช้ งาน อย่างไรก็ตามในการเพาะปลูกอ้ อยมีการใช้ รถแทรกเตอร์ เพื่ อเตรี ยมแปลง
เพาะปลูก สําหรับงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาการจัดการรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ เพื่อนําไปใช้ ในการขนส่ง
อ้ อยไปยังโรงงาน เปรี ยบเทียบกับรถบรรทุกสิบล้ อ โดยทําการศึกษาเก็บข้ อมูลพื ้นที่ปลูกอ้ อยเพื่อนําส่ง
โรงงานนํ ้าตาลในอาณาเขตจังหวัดลพบุรี และสระบุรี
2. ตังวั
้ ตถุประสงค์ของแผนงานโดยรวม (setting of objectives and overall project plan)
เพื่อศึกษาศึกษาการจัดการรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ เพื่อนําไปใช้ ในการขนส่งอ้ อยไปยังโรงงาน
โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับรถบรรทุกสิบล้ อ หาค่าใช้ จ่ายและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จ่าย
3. รวบรวมข้ อมูล (Data Collection)
3.1 พื ้นที่ทําการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาศักยภาพการขนส่งอ้ อยด้ วยแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ มาใช้ ใน
กระบวนการขนส่งและจัดส่งอ้ อยจากชาวไร่ ไปยังโรงงานในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
3.2 วิธีการเก็บข้ อมูลวิธีการที่จะใช้ ในการเก็บรวบรวมจําแนกข้ อมูลเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้ อมูลชนิดนี ้เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ตามแนวทางของแบบสอบถามและการเก็บรวบรวม
โดยตรงจากภาคสนาม ในการศึกษาจะทําการเก็บข้ อมูล 3 ส่วน คือ ข้ อมูลทรัพยากรของแหล่งปลูก ข้ อมูล
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง ข้ อมูลเวลาที่ใช้ ในการขนส่งอ้ อย
2. การเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้ อมูลทุติยภูมิเป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ หน่วยงานนันอาจเก็
้
บ
รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลโดยตรง หรื อรวบรวมจากแหล่งข้ อมูลอื่นอีกต่อหนึง่
4. สร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Formulate Problem)
ทํ าการสร้ างแบบจํ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อแก้ ปัญ หาขึน้ มาเป็ นแบบจํ าลองหลัก (The primary
model) ในการสร้ างแบบจําลองในครั ง้ นีเ้ พื่อการหาต้ นทุนที่ตํ่าที่ สุดในการขนส่งอ้ อยจากพืน้ ที่ เพาะปลูกไปยัง
โรงงานนํ ้าตาล จากตัวแปรและสมการที่ใช้ ในการตัดสินใจมีดงั ต่อไปนี ้
4.1 ดัชนี (Indices and sets) กําหนดดัชนีอกั ษร (Indices) แทนตัวแปรดังต่อไปนี ้
i
= เขตพื ้นที่เพาะปลูกแต่ละเขต
[i=1, 2, 3…m]
j
= เดือนแต่ละเดือนในช่วงฤดูกาลเปิ ดหีบอ้ อย
[j=1, 2, 3…n]
4.2 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable) กําหนดตัวแปรเพื่อเป็ นตัวแทนคําตอบ
= จํานวนคันที่ใช้ ในการขนส่งอ้ อยของรถบรรทุกสิบล้ อ
X ij
Y ij
= จํานวนคันที่ใช้ ในการขนส่งอ้ อยของรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์
Tr ij
= จํานวนเที่ยวในการขนส่งอ้ อยของรถบรรทุกสิบล้ อแต่ละเดือน ของแต่ละเขตพื ้นที่
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Tt ij

= จํานวนเที่ยวในการขนส่งอ้ อยของรถแทรกเตอร์ แต่ละเดือน ของแต่ละเขตพื ้นที่

4.3 ข้ อมูลค่าคงที่ (Parameters) กําหนดข้ อมูลค่าคงที่เพื่อใช้ ในการการสร้ างแบบจําลองประกอบด้ วย
Ci
= ค่าใช้ จ่ายของรถบรรทุกสิบล้ อ ผันแปรตามเขตพื ้นที่ i
Di
= ค่าใช้ จ่ายของรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ผันแปรตามเขตพื ้นที่ i
V ij
= ปริ มาณอ้ อยที่กําหนดไว้ แต่ละเดือน jในเขตพื ้นที่เพาะปลูก i
Q
= ความสามารถในการหีบอ้ อยในแต่ละวัน
timet i = เวลาที่ใช้ ในการขนส่งหนึง่ เที่ยวของรถบรรทุกสิบล้ อ ของแต่ละเขต i
timec i = เวลาที่ใช้ ในการขนส่งหนึง่ เที่ยวของรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ของแต่ละเขต i
dat j = วันที่ทําการขนส่ง ของแต่ละเดือน j
สมการเป้าหมาย (Objective Function)
m

n

n

n

∑∑ Ci X ijTrij + ∑∑ DiYijTtij

Minimize

=i 1 =j 1

=i 1 =j 1

(1)

ภายใต้ เงื่อนไข (Constraints)
[i=1,2,…m][j=1,2,,…n]
[i=1,2,…m][j=1,2,,…n]
[i=1,2,…m][j=1,2,,…n]

12dat j timeti = Trij

12dat j timeci = Ttij

27Trij X ij + 28Tt ij Yij ≥ Vij
m

n

∑∑V

=i 1 =j 1

ij

(2)
(3)
(4)
(5)

≤Q

แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่สร้ างเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาต้ นทุนที่ตํ่าที่สุดของการขนส่งอ้ อย ดัง
แสดงในสมการที่ (1) เป็ นสมการเป้าหมาย เพื่อหาค่าใช้ จ่ายตํ่าสุดจากการขนส่งอ้ อยของรถบรรทุกในทุกๆ เดือน
ที่อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งฤดูกาลหีบอ้ อย จากทุกๆเขตพื ้นที่เพาะปลูกที่ส่งมายังโรงงานนํา้ ตาล สมการที่ (2) และ(3)
เป็ นการกําหนดเที่ยวในการขนส่งอ้ อยในแต่เดือน ของแต่ละเขตพื ้นที่ สมการที่ (4) การกําหนดจํานวนรถในการ
ขนส่งอ้ อยคูณจํานวนนํ ้าหนักบรรทุกและต้ องไม่เกินจํานวนอ้ อยแต่ละเดือนในเขตพื ้นที่ สมการที่ (5) ผลรวมของ
อ้ อยตลอดฤดูกาลหีบอ้ อย
5. วิธีการแก้ ปัญหา
เมื่อทําการสํารวจข้ อมูลและข้ อมูลจากการลงพื ้นที่ จะได้ ข้อมูลที่ต้องการนํามาเพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการ
วิเคราะห์ สําหรั บซอฟแวร์ ที่ใช้ คือ CPLEX สําหรั บการหาคําตอบที่ เหมาะสมที่ สุดโดยเขียนแบบจํ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ด้วยภาษาแอมเพิล (AMPL) (A Modeling Language for Mathematical Programming)
(Fourer,et al.,2003) เพื่อวิเคราะห์หาค่าใช้ จ่ายโดยรวมตํ่าสุดจากการขนส่งอ้ อยของรถบรรทุกทังหมดที
้
่ใช้ งานใน
ฤดูกาลเพาะปลูกอย่างเหมาะสม
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6. สรุ ปและนําเสนอแนวทางปฏิบตั ิ (Conclusion and Present the practices of the study)
ผู้วิจยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้ ของแบบจําลองและได้ ศกั ยภาพของรถแทรกเตอร์ ลาก
เทรลเลอร์ ใช้ ในการขนส่งอ้ อยจากแปลงเพาะปลูกไปยังโรงงานแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การขนส่งด้ วยรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาข้ อมูลพื ้นที่ปลูกอ้ อย พบว่าปริ มาณการเพาะปลูกอ้ อยจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีมี
พื ้นที่เพาะปลูกคิดเป็ น 8.3 % ของพื ้นที่ทงหมดของประเทศ
ั้
(สํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย,
2554) และจากการสอบถามข้ อมูล พบว่าทัง้ 2 จังหวัดนี ้มีการขนส่งอ้ อยด้ วยวิธีการใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรล
เลอร์ เป็ นจํานวนมาก
ตารางที่ 1 อัตราค่าจ้ างรถขนส่งอ้ อยและค่าเฉลี่ยรถขนส่ง
ประเภทรถ
รถแทรกเตอร์
ลากเทรลเลอร์
รถบรรทุกสิบล้ อ

นํ ้าหนักเฉลี่ยในการบรรทุก (ตัน)

บาท/ตัน

ค่าจ้ างคนขับ
บาท/เที่ยว บาท/เดือน

ค้ าจ้ างบรรทุก
บาท/ตัน

27.81

15.78

525.00

-

141.67

26.98

15.43

428.00

4175.00

150.17

ที่มา: วัชรชาญ (2555)

ตารางที่ 1 แสดงนํา้ หนักเฉลี่ยในการบรรทุกอ้ อย พบว่านํ ้าหนักบรรทุกของรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ มี
ปริ มาณการบรรทุกที่มากกว่ารถบรรทุกสิบล้ อ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 27.81 และ 26.98 ตันตามลําดับ ค่าจ้ างในการ
ขนส่งอ้ อยสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือค่าจ้ างคนขับรถที่เจ้ าของไร่ มีรถบรรทุกเอง และค่าจ้ างบรรทุกในส่วน
ของเจ้ าของไร่ ที่ไม่มีรถบรรทุกเอง นอกจากนี ้การจ้ างคนขับรถเองยังมีระบบการจ้ าง 3 แบบ คือ แบบเป็ นตัน แบบ
เป็ นเที่ยว และแบบเหมาเป็ นรายเดือน (รายงายฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการเชื่อมโยงโลจิสติกส์อตุ สาหกรรม
อ้ อยและนํ ้าตาลทราย, 2548) พบว่าอัตราค่าจ้ างบรรทุกเฉลี่ยปี 2547/2548 ภายในเขตพื ้นจังหวัดลพบุรี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ของรถบรรทุกสิบล้ อ อัตราค่าจ้ างอยู่ที่ 121.10 บาท/ตัน รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ (พ่วง
สาลี่) มีอตั ราค่าจ้ างอยู่ที่ 106.25 บาท/ตัน จะเห็นได้ ว่าราคาค่าจ้ างที่สํารวจในครั ง้ นี ้ของรถบรรทุกแต่ละชนิดมี
อัตราค่าจ้ างเพิ่มสูงขึ ้น
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ตารางที่ 2 เวลาที่ใช้ ในการขนส่งไปกลับของการขนส่ง อัตราการสิ ้นเปลืองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงต่อระยะทาง
เวลาในการขนส่ง (นาที)
อัตราการสิ ้นเปลืองนํ ้ามันเชื ้อเพลิง (ลิตร/กิโลเมตร)
ระยะทาง
(กิโลเมตร) แทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ รถบรรทุกสิบล้ อ แทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ รถบรรทุกสิบล้ อล้ อ
0-20
121.67
66.00
0.918
1.000
21-40
130.63
92.66
0.671
0.687
41-60
164.77
106.00
0.520
0.544
61-80
202.56
116.00
0.469
0.533
81-100
280.00
130.00
0.433
0.461
101-120
285.00
135.00
0.392
0.415
>120
287.14
0.349
ที่มา: วัชรชาญ (2555)

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ ในการขนส่งอ้ อยไปกลับจากแหล่งเพาะปลูกไปยังโรงงานนํ ้าตาล ทังนี
้ ้
เวลาในการขนส่งขาไปและกลับจะไม่เท่ากัน เนื่ องจากขากลับจากโรงงานรถจะไม่มีการบรรทุกจึงทําให้ การ
เคลื่อนที่เร็ วขึ ้น ค่าอัตราการสิ ้นเปลืองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงในการขนส่งของช่วงระยะทางต่างๆ จะเห็นว่า ที่ระยะทาง
ต่างๆ แนวโน้ มอัตราการสิ ้นเปลืองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ มีอตั ราการสิ ้นเปลืองนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
น้ อยกว่ารถบรรทุกสิบล้ อ แต่รถแทรกเตอร์ มีข้อจํากัดเรื่ องเวลาเนื่องจากการขนส่งด้ วย
รถแทรกเตอร์ จะใช้ เวลานานมาก ในระยะทางที่มากกว่า 60 กิโลเมตรใช้ เวลาในการขนส่งมากกว่า 3 ชัว่ โมง
จากการใช้ ซอฟแวร์ CPLEX กําหนดให้ รถบรรทุกสิบล้ อบรรทุกได้ 27 ตัน และรถแทรกเตอร์ ลาก
เทรลเลอร์ บรรทุกได้ 28 ตัน เวลาสูงสุดในการขนส่งหาจาก 1 วันทํางาน 12 ชัว่ โมง โดยเดือนพฤศจิกายน มี 30
วันเท่ากับ 360 ชัว่ โมง เดือนธันวาคม มี 31 วัน เท่ากับ 372 ชัว่ โมง เดือนมกราคมมี 31 วัน เท่ากับ 372 ชัว่ โมง
เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน คือ 336 ชัว่ โมง รวมเวลาสูงสุด 1,440 ชัว่ โมง
ตารางที่ 3 และ 4 ข้ อมูลที่ได้ จากการสอบถามจากเกษตรกร ผู้ขนส่งอ้ อย และผู้บริ หารโรงงานนํามาใช้
กับปั ญหาการหาค่าต้ นทุนโดยรวมตํ่าสุดจากการขนส่งอ้ อยของรถบรรทุกที่ ใช้ งานในฤดูกาลเพาะปลูกอย่าง
เหมาะสม ด้ วยซอฟแวร์ CPLEX ผลลัพธ์เป็ นต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการขนส่งตํ่าสุดกับการเลือกใช้ รถบรรทุกระหว่าง
รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ กบั รถบรรทุกสิบล้ อ
ตารางที่ 3 ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งอ้ อยของแต่ละเขตพื ้นที่
รถบรรทุกสิบล้ อ
เขตพื ้นที่
เวลาขนส่ง
ค่าใช้ จ่าย
(ชัว่ โมง/เที่ยว)
(บาท/เที่ยว)
1
2.3
1,268.22
2
1.7
856.22
3
1.5
1,687.22
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เวลาขนส่ง
ค่าใช้ จ่าย
(ชัว่ โมง/เที่ยว)
(บาท/เที่ยว)
2.6
1,253.85
2.5
845.85
2.3
1,562.85
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4
4.4
1,932.22
4.0
1,870.55
ตารางที่ 4 ปริ มาณอ้ อยในแต่ละเขตพื ้นที่เพาะปลูก ในเดือนต่างๆของฤดูเปิ ดหีบอ้ อยที่ใช้ ในโปรแกรม CPLEX
ปริ มาณอ้ อยแต่ละเดือน (ตัน)
เขตพื ้นที่
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
1
195,000
201,500
201,500
182,000
2
285,000
294,000
294,000
266,000
3
120,000
124,000
124,000
112,000
4
120,000
124,000
124,000
112,000
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์การคํานวณด้ วยซอฟแวร์ CPLEX
ผลลัพธ์ของการคํานวณ
1.ค่าต้ นทุนที่ตํ่าสุด(Objective function)
2. จํานวนตัวแปร(Number of variables)
3. จํานวนข้ อจํากัด(Number of constrains)
4.หน่วยความจําที่ใช้ ในการหาผลลัพธ์ (Solve memory used)
5.เวลาทีใ่ ช้ ในการคํานวณ (Solution time in CPU)
6. ค่าความเผื่อ (Gap tolerance)

รถแทรกเตอร์
ลากเทรลเลอร์
139,137,000 บาท 129,734,000 บาท
16
16
49
33
0.296 วินาที
0.249 วินาที
รถบรรทุกสิบล้ อ

รถบรรทุกสิบล้ อใช้ ร่วมกับ
รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์
128,966,000บาท
32
33
0.281 วินาที
0.06%

จากตารางที่ 5 การใช้ รถบรรทุกสิบล้ อเพียงย่างเดียว มีจํานวนตัวแปร 16 ตัว มีข้อจํากัด 49 ตัว ใช้ เวลา
ในการคํานวณ 0.296 วินาที พบว่าค่าใช้ จ่ายตํ่าสุดเป็ น 139,137,000 บาท และจํานวนรถบรรทุกสิบล้ อที่ใช้ ในแต่
ละเขตพืน้ ที่จะไม่เท่ากันเนื่องจากระยะเวลาในการขนส่งที่เร็ วจึงทําให้ รถสามารถวิ่งได้ จํานวนเที่ยวมาก โดยใน
การขนส่งอ้ อยใช้ รถบรรทุกสิบล้ อ 171 คันต่อวัน
จากใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ เพียงอย่างเดียว มีจํานวนตัวแปร 16 ตัว มีข้อจํากัด 33 ตัว ใช้ เวลาใน
การคํานวณ 0.249 วินาที พบว่าค่าใช้ จ่ายตํ่าสุดเป็ น 129,734,000 บาท และจํานวนรถที่ใช้ มากกว่ารถบรรทุกสิบ
ล้ อเนื่องจากจํานวนเที่ยวในการขนส่งแต่ละวันของรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ใช้ เวลานานในการขนส่ง ในการ
ขนส่งด้ วยแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ใช้ จํานวนรถ 198 คันต่อวัน
จากใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ร่วมกับรถบรรทุกสิบล้ อ พบว่า มีจํานวนตัวแปร 32 ตัว มีจํานวน
ข้ อจํากัด 33 ตัว ใช้ เวลาในการคํานวณ 0.281 วินาที พบว่าค่าใช้ จ่ายที่ตํ่าที่สดุ เป็ น 128,966,000 บาท พบว่ามี
การใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ มากกว่าการใช้ รถบรรทุกสิบล้ อเพราะเมื่อพิ จารณาถึงเรื่ องต้ นทุนที่ ตํ่ากว่า
ถึงแม้ วา่ รอบการทํางานจะช้ ากว่า จากการทํางานผลลัพธ์ที่ได้ ใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ จํานวน 185
คันต่อวัน และรถบรรทุกสิบล้ อ 10 คันต่อวัน
จากผลของซอฟแวร์ CPLEX พบว่า ค่าใช้ จ่ายตํ่าสุดอยู่ที่ 128,966,000 บาท พบว่ามีการเลือกใช้ รถ
แทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ในการขนส่งอ้ อยจากเขตเพาะปลูกไปยังโรงงานนํ ้าตาล มากกว่าการใช้ รถบรรทุกสิบล้ อ
และค่าใช้ จ่ายจากการที่นําเอารถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ เข้ ามาช่วยในการขนส่งอ้ อย ยังแสดงให้ เห็นถึงต้ นทุนที่
ลดตํ่าลง และในตารางที่ ค่าใช้ จ่ายของรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ตํ่ากว่ารถบรรทุกสิบล้ อถึง 9,403,000 บาท
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เนื่ อ งจากต้ น ทุน ของรถแทรกเตอร์ ตํ่ากว่ารถบรรทุกสิ บล้ อทํ าให้ ร้ ู ว่ารถแทรกเตอร์ มี ศักยภาพที่ จะมาทดแทน
รถบรรทุกสิบล้ อหรื อนํามาเพื่อช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งอีกทางหนึง่
สรุ ป
จากการวิ เคราะห์ ข้อมูล ทัง้ หมดทํ าให้ สามารถนํ าไปสู่ข้ อสรุ ป ว่ารถแทรกเตอร์ มี ค วามสามารถที่ จ ะ
นํามาใช้ ในการขนส่งอ้ อยเข้ าสู่โรงงานนํ า้ ตาล โดยแทรกเตอร์ ขนส่งในภูมิประเทศที่ มีความลาดชันได้ ดีกว่า
รถบรรทุกสิบล้ อ ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งน้ อยกว่ารถบรรทุกสิบล้ อ แต่เวลาที่ใช้ ในการขนส่งนานกว่ารถบรรทุกสิบ
ล้ อ
จากผลของซอฟแวร์ CPLEX เพื่อหาค่าใช้ จ่ายโดยรวมที่ตํ่าที่สดุ จากการขนส่งอ้ อยของรถบรรทุกทังหมด
้
ที่มีการใช้ งานในฤดูกาลเพาะปลูกอย่างเหมาะสม พบว่า ถ้ าใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ในการขนส่งอ้ อยจาก
เขตเพาะปลูกไปยังโรงงานนํ ้าตาลมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่ารถบรรทุกสิบล้ อถึง 9,403,000 บาท โดยเมื่อใช้ รถ
แทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ ขนส่งอ้ อยเสียค่าใช้ จ่ายรวม 129,734,000 บาท ขณะที่ใช้ รถบรรทุกสิบล้ อในการขนส่ง
อ้ อยเสียค่าใช้ จ่าย 139,137,000 บาท และการจัดการการขนส่งที่ดีที่สดุ นันพบว่
้
าเกิดขึ ้นเมื่อมีใช้ รถทัง้ สองชนิด
ผสมกันโดยใช้ รถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ จํานวน 185 คันต่อวัน และรถบรรทุกสิบล้ อ 10 คันต่อวันพบว่าจะทํา
ให้ ได้ คา่ ใช้ จ่ายในการขนส่งที่ตํ่าที่สดุ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอขอบคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ให้ การสนับสนุนในทํา
งานวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
ธนิต โสรัตน์ . 2552. โซ่ อุปทานโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร.
แหล่งที่มา: http://www.logisticsdigest.com, 10 ธันวาคม 2554.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ สํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย. 2548. รายงายฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอ้ อยและนํา้ ตาลทราย.
วัชรชาญ สุขเจริ ญวิภารัตน์, ประเทือง อุษาบริ สทุ ธิ์ และ วันรัฐ อับดุลลากาซิม. 2555. การศึกษาการขนส่ ง
อ้ อยด้ วยรถแทรกเตอร์ ลากเทรลเลอร์ เปรี ยบเทียบกับการใช้ รถบรรทุก. การประชุมวิชาการ
ประจําปี ด้ านการจัดการโซ่อปุ ทานและโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 11.
สํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํ ้าตาลทราย. 2554. รายงานการผลิตอ้ อยปี การผลิต 2552/53
แหล่งที่มา: www.ocsb.go.th.
Fourer,R.,Gay,D.M. and Kernighan, B.w. 2003. AMPL a modeling language for mathematical
programming (2nd ed.). United States: Thomson Learning
2

2

55

