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บทคัดย่อ 

การขนสง่อ้อยจากแหลง่เพาะปลกูไปยงัโรงงานด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

ลงทนุซือ้รถบรรทกุอีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถแทรกเตอร์ในช่วงท่ีว่างจากการเพาะปลกูอ้อย แต่

รถแทรกเตอร์ลากเทรเลอร์มีความเร็วในการว่ิงต่ํากว่ารถบรรทุก ดงันัน้งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ

จัดการรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เพ่ือนําไปใช้ในการขนส่งอ้อยไปยังโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ

วิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ การใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์มีนํา้หนกับรรทุกเฉลี่ยต่อเท่ียวว่ิงสงูกว่ารถบรรทุกสิบล้อ

เลก็น้อย และมีอตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัน้อยกวา่การใช้รถบรรทกุสิบล้อในระยะทางท่ีเท่ากนั แต่ใช้เวลานานกว่า 

และเม่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายในการขนสง่อ้อยในเขตจงัหวดัลพบรีุและสระบรีุ พบวา่การใช้รถบรรทกุสิบ

ล้อในการขนสง่เทียบกบัการใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ พบวา่รถแทรกเตอร์มีต้นทนุคา่ใช้จ่ายรวมต่ํากว่า แต่มี

จํานวนรถในการขนส่งในแต่ละวนัมากกว่า และพบว่าประสิทธิภาพสงูสุดในการขนส่ง โดยมีค่าใช้จ่ายต่ําท่ีสุด 

เม่ือมีการใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ จํานวน 185 คนัตอ่วนั และรถบรรทกุสิบล้อ 10 คนัตอ่วนั 

คาํสาํคัญ: การขนสง่ แทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ โลจิสติกส์ อ้อย 

 

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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คาํนํา 

ระบบโลจิสติกส์เกษตรนัน้มีต้นทุนค่อนข้างสงู เพราะว่าระบบโลจิสติกส์ของพืชผลทางการเกษตรมีความ

ยุ่งยากกว่าสินค้าประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากธรรมชาติของผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าว อ้อย ผลไม้ พืชไร่ 

สว่นมากจะเป็นผลผลิตท่ีออกเป็นฤดกูาล พร้อมๆกนัเป็นจํานวนมาก เช่น มงัคดุ ทเุรียน ลําไย ลิน้จ่ี เงาะ ลองกอง 

ข้าว อ้อย และมนัสําปะหลงั ทําให้ซพัพลายหรืออปุทานล้นตลาด ขณะท่ีตลาดท่ีมารองรับก็ไมเ่พียงพอ อีกทัง้เร่ือง

ขององค์ความรู้ในด้านโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้องกับพืชผลทางการเกษตรของภาคการศึกษาด้านการเกษตรและ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ท่ีจํากดั ทําให้การพฒันาระบบโลจิสติกส์สําหรับภาคเกษตรตลอดหลายสิบ

ปีท่ีผ่านมาถกูมองข้าม หรือเบ่ียงประเดน็ไปสูเ่ร่ืองการแก้ปัญหาในไร่ ในสวน ในฟาร์ม หรือแหลง่เพาะปลกู 

2(ธนิต 2, 2552) ดงันัน้การพฒันาองค์ความรู้ตา่งๆ เพ่ือช่วยในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตรของ

ประเทศไทยจงึนบัวา่มีความสําคญัย่ิงท่ีต้องเร่งดําเนินการ  

ในการเพาะปลกูอ้อยของประเทศไทยมีการใช้รถแทรกเตอร์ (Tractors) เป็นเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีมี

ความสําคญัตอ่การทําเกษตรกรรมแผนใหม่ เน่ืองจากใช้เป็นแหล่งต้นกําลงัหลกัสําหรับลากและขบัอปุกรณ์หรือ

เคร่ืองมือการเกษตรอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองเตรียมดิน เคร่ืองบํารุงรักษา เคร่ืองเก็บเก่ียว ฯลฯ ซึง่คิดเป็นช่วงเวลาในการ

ใช้งานประมาณ 4 เดือน ใน 1 ปี แต่รถแทรกเตอร์ยังสามารถมาใช้เพ่ือการขนส่งผลิตผลเกษตรได้ นอกจากจะ

เก่ียวข้องกบัการพัฒนาระบบโลจิสติกส์แล้วยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถแทรกเตอร์และยังเป็นการย่น

ระยะเวลาการคืนทนุของรถแทรกเตอร์ และเป็นข้อมลูในการนําไปสูก่ารพฒันาระบบโลจิสติกส์เกษตรอีกทางหนึง่ 

ดงันัน้งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ศกึษาการจดัการรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เพ่ือนําไปใช้ในการขนสง่อ้อย

ไปยงัโรงงานโดยการนําซอฟแวร์มาช่วยวิเคราะห์การจดัการของแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์   

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ขัน้ตอนการดําเนินการการวิจยัจะแบ่งออกเป็น 6 ขัน้ตอน คือ กําหนดปัญหา ตัง้วตัถปุระสงค์ของ

แผนงานโดยรวม การศกึษาระบบและรวบรวมข้อมลู สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการแก้ปัญหา สรุป

และนําเสนอแนวทางปฏิบติั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ตัง้วตัถปุระสงค์ของแผนงานโดยรวม 

วิธีการแก้ปัญหา 

กําหนดปัญหา 

สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

สรุปและนําเสนอแนวปฏิบติั 
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1. กําหนดปัญหา (Problem Formulation)  

 กระบวนการขนสง่และจดัสง่อ้อยไปยงัโรงงานนํา้ตาลจดัเป็นกระบวนการทางโลจิสติกส์ท่ีมีความซบัซ้อน 

ซึง่เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ เป็นจํานวนมาก จากต้นทุนในการขนส่งอ้อยในปัจจุบนัของประเทศมีต้นทุนท่ีสงูมาก

และในกระบวนการขนส่งอ้อยใช้รถบรรทุกสิบล้อในการขนส่ง ในการใช้รถบรรทุกสิบล้อต้องเสียค่าลงทุนในการ

จัดหารถบรรทุกเพ่ือนํามาใช้งาน อย่างไรก็ตามในการเพาะปลูกอ้อยมีการใช้รถแทรกเตอร์ เพ่ือเตรียมแปลง

เพาะปลกู สําหรับงานวิจยันีผู้้ วิจยัได้ทําการศกึษาการจดัการรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เพ่ือนําไปใช้ในการขนส่ง

อ้อยไปยงัโรงงาน เปรียบเทียบกบัรถบรรทกุสิบล้อ โดยทําการศกึษาเก็บข้อมลูพืน้ท่ีปลกูอ้อยเพ่ือนําสง่ 

โรงงานนํา้ตาลในอาณาเขตจงัหวดัลพบรีุ และสระบรีุ 

2. ตัง้วตัถปุระสงค์ของแผนงานโดยรวม (setting of objectives and overall project plan) 

 เพ่ือศกึษาศกึษาการจดัการรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เพ่ือนําไปใช้ในการขนสง่อ้อยไปยงัโรงงาน 

โดยศกึษาเปรียบเทียบกบัรถบรรทกุสบิล้อ หาคา่ใช้จ่ายและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ใช้จ่าย 

3. รวบรวมข้อมลู (Data Collection)  

3.1 พืน้ท่ีทําการศกึษา 

      การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาศกัยภาพการขนสง่อ้อยด้วยแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์มาใช้ใน 

กระบวนการขนสง่และจดัสง่อ้อยจากชาวไร่ไปยงัโรงงานในเขตจงัหวดัลพบรีุ และจงัหวดัสระบรีุ 

3.2 วิธีการเก็บข้อมลูวิธีการท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมจําแนกข้อมลูเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

      1. การเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) 

ข้อมลูชนิดนีเ้ป็นข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ตามแนวทางของแบบสอบถามและการเก็บรวบรวม

โดยตรงจากภาคสนาม ในการศกึษาจะทําการเก็บข้อมลู 3 สว่น คือ ข้อมลูทรัพยากรของแหลง่ปลกู ข้อมลู

คา่ใช้จ่ายในการขนสง่ ข้อมลูเวลาท่ีใช้ในการขนสง่อ้อย  

      2. การเก็บข้อมลูทติุยภมิู (Secondary Data) 

ข้อมลูทติุยภมิูเป็นข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานตา่งๆ ซึง่หน่วยงานนัน้อาจเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูโดยตรง หรือรวบรวมจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนอีกตอ่หนึง่  

4. สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์  (Formulate Problem) 

 ทําการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาขึน้มาเป็นแบบจําลองหลัก (The primary 

model) ในการสร้างแบบจําลองในครัง้นีเ้พ่ือการหาต้นทุนท่ีต่ําท่ีสุดในการขนส่งอ้อยจากพืน้ท่ีเพาะปลูกไปยัง

โรงงานนํา้ตาล จากตวัแปรและสมการท่ีใช้ในการตดัสินใจมีดงัตอ่ไปนี ้

 4.1 ดชันี (Indices and sets) กําหนดดชันีอกัษร (Indices) แทนตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

i  = เขตพืน้ท่ีเพาะปลกูแตล่ะเขต    [i=1, 2, 3…m]  

j = เดือนแตล่ะเดือนในช่วงฤดกูาลเปิดหีบอ้อย  [j=1, 2, 3…n] 

4.2 ตวัแปรตดัสินใจ (Decision variable) กําหนดตวัแปรเพ่ือเป็นตวัแทนคําตอบ 

X ij = จํานวนคนัท่ีใช้ในการขนสง่อ้อยของรถบรรทกุสบิล้อ  

Y ij = จํานวนคนัท่ีใช้ในการขนสง่อ้อยของรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์  

 Trij = จํานวนเท่ียวในการขนสง่อ้อยของรถบรรทกุสิบล้อแตล่ะเดือน ของแตล่ะเขตพืน้ท่ี 
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Ttij = จํานวนเท่ียวในการขนสง่อ้อยของรถแทรกเตอร์แตล่ะเดือน ของแตล่ะเขตพืน้ท่ี 

 

4.3 ข้อมลูคา่คงท่ี (Parameters) กําหนดข้อมลูคา่คงท่ีเพ่ือใช้ในการการสร้างแบบจําลองประกอบด้วย 

C i
 = คา่ใช้จ่ายของรถบรรทกุสิบล้อ ผนัแปรตามเขตพืน้ท่ี i   

D i
 = คา่ใช้จ่ายของรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ ผนัแปรตามเขตพืน้ท่ี i  

  V ij      = ปริมาณอ้อยท่ีกําหนดไว้แตล่ะเดือน jในเขตพืน้ท่ีเพาะปลกู i 

  Q    = ความสามารถในการหีบอ้อยในแตล่ะวนั 

  timeti = เวลาท่ีใช้ในการขนสง่หนึง่เท่ียวของรถบรรทกุสบิล้อ ของแต่ละเขต i 

  timeci = เวลาท่ีใช้ในการขนสง่หนึง่เท่ียวของรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ ของแตล่ะเขต i 

  datj = วนัท่ีทําการขนสง่ ของแตล่ะเดือน j 

สมการเป้าหมาย (Objective Function) 

 Minimize  
1 1 1 1

m n n n

i ij ij i ij ij
i j i j

C X Tr DY Tt
= = = =

+∑∑ ∑∑       (1) 

ภายใต้เง่ือนไข   (Constraints) 

12 j i ijdat timet Tr=                                         [i=1,2,…m][j=1,2,,…n]               (2)   

12 j i ijdat timec Tt=                                        [i=1,2,…m][j=1,2,,…n]               (3) 

27 28
ijij ij ij ijTr X Tt Y V+ ≥                              [i=1,2,…m][j=1,2,,…n]               (4)   

 
1 1

m n

ij
i j

V Q
= =

≤∑∑              (5) 

 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหาต้นทุนท่ีต่ําท่ีสุดของการขนส่งอ้อย ดัง

แสดงในสมการท่ี (1) เป็นสมการเป้าหมาย เพ่ือหาคา่ใช้จ่ายต่ําสดุจากการขนส่งอ้อยของรถบรรทุกในทุกๆ เดือน

ท่ีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งฤดกูาลหีบอ้อย จากทุกๆเขตพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีส่งมายงัโรงงานนํา้ตาล สมการท่ี (2) และ(3) 

เป็นการกําหนดเท่ียวในการขนส่งอ้อยในแต่เดือน ของแต่ละเขตพืน้ท่ี สมการท่ี (4) การกําหนดจํานวนรถในการ

ขนสง่อ้อยคณูจํานวนนํา้หนกับรรทุกและต้องไม่เกินจํานวนอ้อยแต่ละเดือนในเขตพืน้ท่ี สมการท่ี (5) ผลรวมของ

อ้อยตลอดฤดกูาลหีบอ้อย 

5. วิธีการแก้ปัญหา 

 เม่ือทําการสํารวจข้อมลูและข้อมลูจากการลงพืน้ท่ี จะได้ข้อมลูท่ีต้องการนํามาเพ่ือเป็นฐานข้อมลูในการ

วิเคราะห์ สําหรับซอฟแวร์ท่ีใช้คือ CPLEX สําหรับการหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยเขียนแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ด้วยภาษาแอมเพิล (AMPL) (A Modeling Language for Mathematical Programming) 

(Fourer,et al.,2003) เพ่ือวิเคราะห์หาคา่ใช้จ่ายโดยรวมต่ําสดุจากการขนสง่อ้อยของรถบรรทกุทัง้หมดท่ีใช้งานใน

ฤดกูาลเพาะปลกูอย่างเหมาะสม  
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6. สรุปและนําเสนอแนวทางปฏิบติั (Conclusion and Present the practices of the study) 

ผู้ วิจยันําเสนอผลการวิเคราะห์ประโยชน์ท่ีได้ของแบบจําลองและได้ศกัยภาพของรถแทรกเตอร์ลาก

เทรลเลอร์ใช้ในการขนสง่อ้อยจากแปลงเพาะปลกูไปยงัโรงงานแสดงดงัภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  การขนสง่ด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการศกึษาข้อมลูพืน้ท่ีปลกูอ้อย พบวา่ปริมาณการเพาะปลกูอ้อยจงัหวดัลพบรีุและจงัหวดัสระบรีุมี

พืน้ท่ีเพาะปลกูคิดเป็น 8.3 % ของพืน้ท่ีทัง้หมดของประเทศ (สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย, 

2554) และจากการสอบถามข้อมลู พบวา่ทัง้ 2 จงัหวดันีมี้การขนสง่อ้อยด้วยวิธีการใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรล

เลอร์เป็นจํานวนมาก 

 

ตารางที่ 1 อตัราคา่จ้างรถขนสง่อ้อยและคา่เฉลี่ยรถขนสง่ 

ประเภทรถ นํา้หนกัเฉลี่ยในการบรรทกุ (ตนั) 
คา่จ้างคนขบั ค้าจ้างบรรทกุ 

บาท/ตนั บาท/เท่ียว บาท/เดือน บาท/ตนั 

รถแทรกเตอร์

ลากเทรลเลอร์ 
27.81 15.78 525.00 - 141.67 

รถบรรทกุสิบล้อ 26.98 15.43 428.00 4175.00 150.17 

ที่มา: วชัรชาญ (2555) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงนํา้หนกัเฉลี่ยในการบรรทุกอ้อย พบว่านํา้หนกับรรทุกของรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์มี

ปริมาณการบรรทุกท่ีมากกว่ารถบรรทุกสิบล้อ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 27.81 และ 26.98 ตนัตามลําดบั ค่าจ้างในการ

ขนสง่อ้อยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือคา่จ้างคนขบัรถท่ีเจ้าของไร่มีรถบรรทกุเอง และคา่จ้างบรรทุกในส่วน

ของเจ้าของไร่ท่ีไมมี่รถบรรทกุเอง นอกจากนีก้ารจ้างคนขบัรถเองยงัมีระบบการจ้าง 3 แบบ คือ แบบเป็นตนั แบบ

เป็นเท่ียว และแบบเหมาเป็นรายเดือน (รายงายฉบบัสมบูรณ์โครงการศกึษาการเช่ือมโยงโลจิสติกส์อตุสาหกรรม

อ้อยและนํา้ตาลทราย, 2548) พบวา่อตัราคา่จ้างบรรทุกเฉลี่ยปี 2547/2548 ภายในเขตพืน้จงัหวดัลพบุรี จงัหวดั

สระบรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุของรถบรรทกุสิบล้อ อตัราคา่จ้างอยู่ท่ี 121.10 บาท/ตนั  รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ (พ่วง

สาลี่) มีอตัราค่าจ้างอยู่ท่ี 106.25 บาท/ตนั จะเห็นได้ว่าราคาค่าจ้างท่ีสํารวจในครัง้นีข้องรถบรรทุกแต่ละชนิดมี

อตัราคา่จ้างเพ่ิมสงูขึน้ 
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ตารางที่ 2  เวลาท่ีใช้ในการขนสง่ไปกลบัของการขนสง่ อตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิงตอ่ระยะทาง 

ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

เวลาในการขนสง่  (นาที) อตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิง (ลิตร/กิโลเมตร) 

แทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ รถบรรทกุสิบล้อ แทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ รถบรรทกุสิบล้อล้อ 

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: วชัรชาญ (2555) 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยเวลาท่ีใช้ในการขนส่งอ้อยไปกลบัจากแหล่งเพาะปลกูไปยงัโรงงานนํา้ตาล ทัง้นี ้

เวลาในการขนส่งขาไปและกลับจะไม่เท่ากัน เน่ืองจากขากลับจากโรงงานรถจะไม่มีการบรรทุกจึงทําให้การ

เคลื่อนท่ีเร็วขึน้ ค่าอตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิงในการขนส่งของช่วงระยะทางต่างๆ จะเห็นว่า ท่ีระยะทาง

ตา่งๆ แนวโน้มอตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิงรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์มีอตัราการสิน้เปลืองนํา้มนัเชือ้เพลิง

น้อยกวา่รถบรรทกุสิบล้อ แตร่ถแทรกเตอร์มีข้อจํากดัเร่ืองเวลาเน่ืองจากการขนสง่ด้วย 

รถแทรกเตอร์จะใช้เวลานานมาก ในระยะทางท่ีมากกวา่ 60 กิโลเมตรใช้เวลาในการขนสง่มากกวา่ 3 ชัว่โมง 

จากการใช้ซอฟแวร์ CPLEX กําหนดให้รถบรรทกุสิบล้อบรรทกุได้ 27 ตนั และรถแทรกเตอร์ลาก 

เทรลเลอร์บรรทุกได้ 28 ตนั เวลาสูงสดุในการขนส่งหาจาก 1 วนัทํางาน 12 ชัว่โมง โดยเดือนพฤศจิกายน มี 30 

วนัเท่ากบั 360 ชัว่โมง  เดือนธันวาคม มี 31 วนั เท่ากบั 372 ชัว่โมง เดือนมกราคมมี 31 วนั เท่ากบั 372 ชัว่โมง 

เดือนกมุภาพนัธ์ มี 28 วนั คือ 336 ชัว่โมง รวมเวลาสงูสดุ 1,440 ชัว่โมง 

ตารางท่ี 3 และ 4 ข้อมลูท่ีได้จากการสอบถามจากเกษตรกร ผู้ขนส่งอ้อย และผู้บริหารโรงงานนํามาใช้

กับปัญหาการหาค่าต้นทุนโดยรวมต่ําสุดจากการขนส่งอ้อยของรถบรรทุกท่ีใช้งานในฤดูกาลเพาะปลูกอย่าง

เหมาะสม  ด้วยซอฟแวร์ CPLEX ผลลพัธ์เป็นต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ต่ําสดุกบัการเลือกใช้รถบรรทุกระหว่าง

รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์กบัรถบรรทกุสิบล้อ 

 

ตารางที่ 3  คา่ใช้จ่ายในการขนสง่อ้อยของแตล่ะเขตพืน้ท่ี  

เขตพืน้ท่ี 

รถบรรทกุสิบล้อ รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ 

เวลาขนสง่ 

(ชัว่โมง/เท่ียว) 

คา่ใช้จ่าย 

(บาท/เท่ียว) 

เวลาขนสง่ 

(ชัว่โมง/เท่ียว) 

คา่ใช้จ่าย 

(บาท/เท่ียว) 

1 2.3 1,268.22 2.6 1,253.85 

2 1.7 856.22 2.5 845.85 

3 1.5 1,687.22 2.3 1,562.85 
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4 4.4 1,932.22 4.0 1,870.55 

ตารางที่ 4  ปริมาณอ้อยในแตล่ะเขตพืน้ท่ีเพาะปลกู ในเดือนตา่งๆของฤดเูปิดหีบอ้อยท่ีใช้ในโปรแกรม CPLEX 

เขตพืน้ท่ี 
ปริมาณอ้อยแตล่ะเดือน (ตนั) 

พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ 

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  ผลลพัธ์การคํานวณด้วยซอฟแวร์ CPLEX 

ผลลพัธ์ของการคํานวณ รถบรรทกุสิบล้อ 
รถแทรกเตอร์ 

ลากเทรลเลอร์ 

รถบรรทกุสิบล้อใช้ร่วมกบั 

รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ 

1.คา่ต้นทนุที่ตํ่าสดุ(Objective function) 139,137,000 บาท 129,734,000 บาท 128,966,000บาท 

2. จํานวนตวัแปร(Number of variables) 16 16 32 

3. จํานวนข้อจํากดั(Number of constrains) 49 33 33 

4.หน่วยความจําที่ใช้ในการหาผลลพัธ์ (Solve memory used) - - - 

5.เวลาทีใ่ช้ในการคํานวณ (Solution time in CPU) 0.296 วินาที 0.249 วินาที 0.281 วินาที 

6. คา่ความเผ่ือ (Gap tolerance) - - 0.06% 

 

จากตารางท่ี 5 การใช้รถบรรทุกสิบล้อเพียงย่างเดียว มีจํานวนตวัแปร 16 ตวั มีข้อจํากดั 49 ตวั ใช้เวลา

ในการคํานวณ 0.296 วินาที พบวา่คา่ใช้จ่ายต่ําสดุเป็น 139,137,000 บาท และจํานวนรถบรรทกุสิบล้อท่ีใช้ในแต่

ละเขตพืน้ท่ีจะไม่เท่ากนัเน่ืองจากระยะเวลาในการขนส่งท่ีเร็วจึงทําให้รถสามารถว่ิงได้จํานวนเท่ียวมาก โดยใน

การขนสง่อ้อยใช้รถบรรทกุสิบล้อ 171 คนัตอ่วนั 

จากใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ เพียงอย่างเดียว มีจํานวนตวัแปร 16 ตวั มีข้อจํากดั 33 ตวั ใช้เวลาใน

การคํานวณ 0.249 วินาที พบวา่คา่ใช้จ่ายต่ําสดุเป็น 129,734,000 บาท และจํานวนรถท่ีใช้มากกวา่รถบรรทุกสิบ

ล้อเน่ืองจากจํานวนเท่ียวในการขนส่งแต่ละวนัของรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ใช้เวลานานในการขนส่ง ในการ

ขนสง่ด้วยแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ใช้ จํานวนรถ 198 คนัตอ่วนั 

จากใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ร่วมกับรถบรรทุกสิบล้อ พบว่า มีจํานวนตัวแปร 32 ตัว มีจํานวน

ข้อจํากดั 33 ตวั ใช้เวลาในการคํานวณ 0.281 วินาที พบว่าค่าใช้จ่ายท่ีต่ําท่ีสดุเป็น 128,966,000 บาท พบว่ามี

การใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์มากกว่าการใช้รถบรรทุกสิบล้อเพราะเม่ือพิจารณาถึงเร่ืองต้นทุนท่ีต่ํากว่า

ถงึแม้วา่รอบการทํางานจะช้ากวา่ จากการทํางานผลลพัธ์ท่ีได้ ใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ จํานวน 185  

คนัตอ่วนั และรถบรรทกุสิบล้อ 10 คนัตอ่วนั 

จากผลของซอฟแวร์ CPLEX พบว่า ค่าใช้จ่ายต่ําสุดอยู่ท่ี 128,966,000 บาท พบว่ามีการเลือกใช้รถ

แทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ในการขนสง่อ้อยจากเขตเพาะปลกูไปยงัโรงงานนํา้ตาล มากกว่าการใช้รถบรรทุกสิบล้อ 

และคา่ใช้จ่ายจากการท่ีนําเอารถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เข้ามาช่วยในการขนสง่อ้อย ยงัแสดงให้เห็นถึงต้นทุนท่ี

ลดต่ําลง และในตารางท่ี ค่าใช้จ่ายของรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ต่ํากว่ารถบรรทุกสิบล้อถึง 9,403,000 บาท 
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เน่ืองจากต้นทุนของรถแทรกเตอร์ต่ํากว่ารถบรรทุกสิบล้อทําให้รู้ว่ารถแทรกเตอร์มีศักยภาพท่ีจะมาทดแทน

รถบรรทกุสิบล้อหรือนํามาเพ่ือช่วยในการเพ่ิมศกัยภาพในการขนสง่อีกทางหนึง่ 

 

สรุป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดทําให้สามารถนําไปสู่ข้อสรุปว่ารถแทรกเตอร์มีความสามารถท่ีจะ

นํามาใช้ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานนํา้ตาล โดยแทรกเตอร์ขนส่งในภูมิประเทศท่ีมีความลาดชันได้ดีกว่า

รถบรรทุกสิบล้อ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยกว่ารถบรรทุกสิบล้อ แต่เวลาท่ีใช้ในการขนส่งนานกว่ารถบรรทุกสิบ

ล้อ 

จากผลของซอฟแวร์ CPLEX เพ่ือหาคา่ใช้จ่ายโดยรวมท่ีต่ําท่ีสดุจากการขนส่งอ้อยของรถบรรทุกทัง้หมด

ท่ีมีการใช้งานในฤดกูาลเพาะปลกูอย่างเหมาะสม พบว่า ถ้าใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ในการขนส่งอ้อยจาก

เขตเพาะปลกูไปยงัโรงงานนํา้ตาลมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารถบรรทุกสิบล้อถึง 9,403,000 บาท โดยเม่ือใช้รถ

แทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ขนส่งอ้อยเสียค่าใช้จ่ายรวม 129,734,000 บาท ขณะท่ีใช้รถบรรทุกสิบล้อในการขนส่ง

อ้อยเสียค่าใช้จ่าย 139,137,000 บาท และการจดัการการขนส่งท่ีดีท่ีสดุนัน้พบว่าเกิดขึน้เม่ือมีใช้รถทัง้สองชนิด

ผสมกนัโดยใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ จํานวน 185 คนัต่อวนั และรถบรรทุกสิบล้อ 10 คนัต่อวนัพบว่าจะทํา

ให้ได้คา่ใช้จ่ายในการขนสง่ท่ีต่ําท่ีสดุ 

   

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และขอขอบคุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีให้การสนบัสนนุในทํา 

งานวิจยั 

 

เอกสารอ้างองิ 

2ธนิต  โสรัตน์2.  2552.  โซ่อุปทานโลจสิตกิส์ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร.     

แหลง่ท่ีมา: http://www.logisticsdigest.com, 10 ธนัวาคม 2554. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภายใต้สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย.  2548.  รายงายฉบับสมบูรณ์      

โครงการศึกษาการเช่ือมโยงโลจสิตกิส์อุตสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาลทราย. 

วชัรชาญ สขุเจริญวิภารัตน์, ประเทือง  อษุาบริสทุธ์ิ  และ วนัรัฐ  อบัดลุลากาซิม. 2555. การศึกษาการขนส่ง

อ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เปรียบเทยีบกับการใช้รถบรรทุก. การประชมุวิชาการ

ประจําปีด้านการจดัการโซอ่ปุทานและโลจิสติกส์ ครัง้ท่ี 11. 

สํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย.  2554.  รายงานการผลิตอ้อยปีการผลิต 2552/53 

แหลง่ท่ีมา: 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 


	datRjR = วันที่ทำการขนส่ง ของแต่ละเดือน j
	สมการเป้าหมาย (Objective Function)
	ตารางที่ 5  ผลลัพธ์การคำนวณด้วยซอฟแวร์ CPLEX
	จากผลของซอฟแวร์ CPLEX พบว่า ค่าใช้จ่ายต่ำสุดอยู่ที่ 128,966,000 บาท พบว่ามีการเลือกใช้รถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ในการขนส่งอ้อยจากเขตเพาะปลูกไปยังโรงงานน้ำตาล มากกว่าการใช้รถบรรทุกสิบล้อ และค่าใช้จ่ายจากการที่นำเอารถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เข้ามาช่วยในการขนส...
	มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.  2548.  รายงายฉบับสมบูรณ์      โครงการศึกษาการเชื่อมโยงโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย.
	วัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์P  Pและ วันรัฐ  อับดุลลากาซิม. 2555. การศึกษาการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุก. การประชุมวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 11.
	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.  2554.  รายงานการผลิตอ้อยปีการผลิต 2552/53
	แหล่งที่มา: www.ocsb.go.th.

