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การแกปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะในการขนสงปาลมนํ้ามันดวยวิธีแบบประหยัด 
Solving Palm Oil Transportation Vehicle Routing Problem by the Saving Method  
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บทคัดยอ 
ในอดีตท่ีผานมาไมเคยมีวิธีการจัดเสนทางการขนสงปาลมนํ้ามันท่ีเปนระบบ ทําใหตนทุนการขนสงมีคาสูง

มาก วิธีแบบประหยัดสามารถชวยแกปญหาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนในการขนสงลดต่ําลง งานวิจัยน้ีได
ใชวิธีแบบประหยัดจําลองสถานการณการขนสงนํ้าปาลมนํ้ามันในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ของลานเทปาลมชาติ
โชคชัย ผลการจําลองสถานการณพบวาสามารถลดตนทุนการขนสงไดประมาณ 37% การใชวิธีแบบประหยัดจึงเปน
แนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจในการจัดเสนทางการขนสงปาลมนํ้ามัน 
คําสําคัญ: การจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ, วิธีแบบประหยัด, ปาลมนํ้ามัน 

Abstract  
In the past there has never been any efficient routing method for palm oil 

transportation. Therefore transportation cost is high. The saving method can solve this problem 
efficiently. Hence cost reduction can be achieved. This research employ the saving method to 
simulate the palm oil transportation in amphur Ranot Songkhla province of Chokchai palm ramp. 
Simulation results show that cost reduction of about 37% is achievable. The application is thus a 
promising method  for palm oil transportation routing. 
Keyword: Vehicle routing problem, Saving method, Palm oil 
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บทนํา 
ในปจจุบันธุรกิจตาง ๆ ใหความสนใจตอการบริการลูกคามากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในดานการตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายดานการขนสง ดังน้ันผูประกอบการ
จะตองมีกลยุทธในการแขงขันท่ีเหมาะสม ไมวาจะเปนการจัดการดานขนสง ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีมีความสําคัญ ถาไมมี
การจัดการดานขนสงท่ีดีพอ อาจทําใหเสนทางการขนสงสินคามีระยะทางไกลหรือใชจํานวนเท่ียวรถขนสงสินคามาก
เกินกวาท่ีจําเปน ทําใหตนทุนการขนสงมากตามไปดวย แตหากมีแบบแผนการจัดเสนทางการขนสงท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหสามารถลดระยะทางในการขนสงและลดจํานวนรอบในการสงสินคาได ซึ่งมีผลใหตนทุนใน
การขนสงสินคาลดลง และสงผลใหเพ่ิมความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น [1] ดังน้ันผูประกอบการจึงตองมีการ
กําหนดกลยุทธตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสง และลดตนทุนในการขนสงใหมากท่ีสุด ทําใหสงผลดีตอ
ลูกคา คือลูกคาไดรับความพึงพอใจในการบริการ และตัวสินคาน่ันเอง ปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ 
(Vehicle Routing Problem; VRP) [2-4] เปนปญหาท่ีสําคัญในการจัดการดานโลจิสติกสอยางหน่ึง ท่ีมุงเนนการ
จัดเสนทางการเคลื่อนยายสินคาไปยังลูกคาหรือผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตเง่ือนไขความจุของ
ยานพาหนะท่ีจํากัด ระยะเวลาท่ีจํากัดหรือมีเง่ือนไขอื่น ๆ เพ่ือใหมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินการต่ําท่ีสุด 

ธุรกิจการรับซ้ือปาลมน้ํามันเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีการแขงขันสูงในพ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรชาวสวน
เมื่อเก็บผลผลิตปาลมนํ้ามันแลว นิยมจัดสงเพ่ือจําหนายใหกับลานเทปาลมบริเวณใกล ๆ เพ่ือลดตนทุนในการจัดสง 
ปจจุบันพ้ืนท่ีในจังหวัดสงขลา ไดมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีของอําเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา เปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีการปลูกปาลมนํ้ามันเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันทําใหธุรกิจการรับซ้ือปาลมนํ้ามันมี
การแขงขันกันอยางสูงมากเชนเดียวกัน ลานเทปาลมชาติโชคชัย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบลบานใหม อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะในการขนสง เพ่ือรับซ้ือปาลมนํ้ามันของ
เกษตรกร โดยเปรียบเทียบกับกรณีเกษตรกรนําปาลมนํ้ามันมาจัดสงยังลานเทปาลม โดยใชหลักการจัดเสนทางการ
ขนสง ดวยการประยุกตใชวิธีแบบประหยัดในการแกปญหา เพ่ือใชสําหรับการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจตอไป  
 

การประยุกตใชวิธีแบบประหยัด 
 1. ปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem; VRP) 
  ปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ คือการกําหนดกลุมของเสนทางการขนสงจากคลังสินคากลางไปยัง
ความตองการท่ีจุดตางๆ โดยท่ีคาใชจายหรือระยะทางในการขนสงมีคานอยท่ีสุด ภายใตเง่ือนไขหรือขอจํากัดในดาน
ตางๆ ดวย เชน เวลา จํานวนและขีดจํากัดของยานพาหนะ เปนตน [4-6] ปญหาการจัดเสนทางของยานพาหนะจาก
คลังสินคาไปยังลูกคาหลายจุด ซ่ึงมีปริมาณความตองการแตกตางกัน ภายใตเง่ือนไขคือ ระยะทางต่ําท่ีสุด และทุก ๆ
ยานพาหนะจะเร่ิมตนและสิ้นสุดท่ีคลังสินคากลาง โดยมีขอจํากัดในความจุของยานพาหนะท่ีใชในการขนสงและ
ระยะเวลาสูงสุดในการขนสงหน่ึงรอบของเสนทางการจัดสง ถาไมคํานึงถึงขอจํากัดในระยะเวลาสูงสุดในการขนสง 
จะเปนปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะมาตรฐาน (Standard Vehicle Routing Problem: VRP) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ 

 
 2. วิธีเมตริกซแบบประหยัด (The Savings Matrix Method)  
 เปนกระบวนการหาคําตอบของปญหาการจัดตารางรถขนสง (Vehicle Scheduling) วิธีหน่ึง โดยการ
จําลองระยะทาง เวลา หรือตนทุนการขนสง ระหวางคูของลูกคาใด ๆ ดวยเมตริกซ แลวหาเมตริกซการประหยัด 
(Savings Matrix) จากการรวมลูกคาคูใด ๆ เขาดวยกัน วิธี Savings Matrix [5-6] น้ันงายท่ีจะนํามาปฏิบัติ และ
สามารถใชวิธีการจัดลูกคาใหตรงกับยานพาหนะขนสงได เพ่ือจัดเสนทางยานพาหนะใหเหมาะสมกับชวงเวลาท่ี
สามารถสงของได ณ สถานท่ีรับสินคาและขอจํากัดอื่น ๆ เทคนิคน้ีเรียบงายไมซับซอนและสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง เทคนิคน้ีจะใชไดดีท่ีสุดเมื่อมีขอจํากัดท่ีแตกตางกันมากมายท่ีตองตอบสนองในตารางการจัดสง ขั้นตอนหลักใน
การใชวิธี Savings คือ ขั้นตอนท่ี 1 สราง Distance Matrix ขั้นตอนท่ี 2 สราง Saving Matrix ขั้นตอนท่ี 3 กําหนด
ลูกคาใหกับพาหนะและเสนทาง และขั้นตอนท่ี 4 จัดลําดับลูกคาในเสนทาง ซ่ึงสามขั้นตอนแรกใชในการกําหนด
ลูกคาใหกับพาหนะ และขั้นท่ีสี่ใชในการกําหนดเสนทางใหพาหนะแตละคัน เพ่ือใหระยะทางท่ีตองเดินทางนอยท่ีสุด 
 งานวิจัยน้ีไดพัฒนาขั้นตอนใหสามารถเลือกเสนทางยานพาหนะท่ีเหมาะสมท่ีสุด และผลท่ีไดจากการ
แกปญหาน้ีคือ ทําใหทราบจํานวนยานพาหนะท่ีจะใชในการขนสง และปริมาตรสินคาท่ีขนสงโดยยานพาหนะแตละ
คัน โดยมีวิธีในการดําเนินงานดังน้ี (1) เลือกจุดเร่ิมตนจากคลังสินคาขึ้นมาหน่ึงโหนดใหเปนโหนดท่ีหน่ึง (2) คํานวณ
คาของระยะเวลา, ระยะทางหรือคาใชจาย ในการขนสงท่ีประหยัด (Saving Cost), Sij = CiD + CDj – Cij เมื่อ i , j 
คือลูกคา และ D คือคลังสินคา (3) เรียงลําดับคา Sij จากมากไปหานอย (4) สรางเสนทางของยานพาหนะโดยเชื่อม
โหนด i และ j ท่ีมีคา Sij มากท่ีสุด และ (5) ทําซํ้าจนกวาจะจัดเสนทางไดครบ โดยมีเง่ือนไขของขอจํากัดในการ
เดินทางแตละยานพาหนะจะตองมีสินคา ไมเกินความจุของยานพาหนะ และตองใชเวลาในการเดินทาง ไมเกิน
ระยะเวลาท่ีกําหนด วิธีแบบประหยัด (Saving) เปนทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับในการจัดการปญหาการขนสงยานพาหนะ 
หลักการของทฤษฎีไมซับซอน คือพิจารณาการสงจากคลังสินคา D 
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                               ลูกคา i                               ลูกคา i         ลูกคา j 

                           
 

                                 คลังสนิคา D                       คลังสนิคา D 
ภาพท่ี 2 การสงสินคา แบบ 1 เท่ียว ตอ 1 ลูกคา 

 
 ภาพท่ี 2 ถาใชรถ 1 คัน วิ่งสงสินคาใหลูกคา 2 ราย (i และ j) ในเท่ียวเดียวกันระยะทางท้ังหมดจะลดลง
เทากับ S(i, j) = 2d(D, i) + 2d(D, j) – [d(D, i) + d( i, j) + d(D, j)] = d(D, i) + d(D, j) – d(i, j) คา Saving S(i, j) 
ท่ีไดคือระยะทางท่ีสามารถลดได หากระยะทางระหวางลูกคาใด ทําใหเกิดคา Saving สูงก็หมายความวา สามารถลด
ระยะทางไดมาก [7] 
  

วิธีการวิจัยและผลการคํานวณ 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  จากการศึกษารูปแบบการขนสงปาลมนํ้ามันของชาวสวนปาลม และผูรับซ้ือปาลม จากการเก็บขอมูล
พบวา มีจํานวนชาวสวนปาลมท้ังหมด 15 ราย ท่ีนําปาลมน้ํามันมาขายยังลานเทปาลมชาติโชคชัย ซ่ึงชาวสวนปาลม
แตละรายจะตองมีรถบรรทุกปาลมน้ํามันในการนําปาลมนํ้ามันไปขายท่ีลานเทปาลม  โดยมีระยะทางการขนสงไป-
กลับเทากัน การหาระยะทางของชาวสวนปาลมแตละราย ใชเคร่ือง GPS รุน Garmin eTrex 20 บันทึกจุดของ
ชาวสวนปาลมแตละราย ดวยโปรแกรม Arc View ดังแสดงใน ภาพท่ี 3 คํานวณหาระยะทางระหวางชาวสวนปาลม
แตละราย โดยใชวิธีวัดระยะทางจากโปรแกรม Google Maps  

 
ภาพท่ี 3 ตําแหนงพิกัดของชาวสวนปาลมและลานเทปาลมชาติโชคชัย 
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 2. การจัดเสนทางดวยวิธีแบบประหยัด โดยนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวมรวบสรางเมตริกซระยะทาง 
(Distance Matrix) โดยใชโปรแกรม Google Map ทําการบันทึกระยะทางลงในตารางเมตริก ดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยผูวิจัยไดทดสอบความถูกตองของขอมูลดวยการสุมวัดระยะทางจริงระหวางผูขายจํานวน 5 
ราย จากเข็มไมลรถยนต พบวาระยะทางท่ีไดมีความใกลเคียงกัน โดยมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10% ตัวอยาง
เมตริกระยะทางระหวางผูขายแตละราย ซ่ึงใชรถบรรทุก 4 ลอ นํ้าหนักบรรทุก 2,000 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางท่ี 
1  
 
ตารางท่ี 1 ระยะทางการขนสงของผูขายปาลมนํ้ามัน (หนวย : กิโลเมตร) 

พิกัด D1 D2 D3 … ... D14 D15 
D1 0 9.3 16.7 … ... 10 2.2 
D2 9.3 0 8.5 … ... 7.1 8.4 
D3 16.7 8.5 0 … ... 8.1 16.9 
. . . . … ... . . 
. . . . … ... . . 

D14 10 7.1 8.1 … ... 0 9 
D15 2.2 8.4 16.9 … ... 9 0 

 
 ผลจากการจัดเสนทางดวยวิธีแบบประหยัด จะไดจํานวนเสนทางและระยะทางดังแสดงในตารางท่ี 2 และ
แสดงเสนทางเดินของยานพาหนะทุกเสนทาง ดังแสดงในภาพท่ี 4 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการปรับปรุงโดยวิธีเดินรถแบบประหยัด 

เสนทางท่ี เสนทางการเดินรถ นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.) 

1 0 -> 10 -> 13 -> 2 -> 0 1,940 33.1 
2 0 -> 1 -> 11 -> 12 -> 0 1,780 19.16 
3 0 -> 9 -> 15 -> 8 -> 0 1,615 23.6 
4 0 -> 5 -> 14 -> 0 1,470 19.5 
5 0 -> 7 -> 0 1,050 19.2 
6 0 -> 6 -> 0 1,150 24.6 
7 0 -> 3 -> 0 1,500 21 
8 0 -> 4 -> 0 1,700 13.6 

รวม 12,205 173.76 
 
 ตารางท่ี 2 พบวามีจํานวนเสนทางในการขนสงของยานพาหนะเทากับ 8 เสนทาง (8 เท่ียว) มีระยะทาง
รวมเทากับ 173.76 กิโลเมตร คิดเปนตนทุนการขนสงเทากับ 695.04 บาท/คร้ัง หรือเทากับ 1,390.08 บาท/เดือน 
(เน่ืองจาก 1 เดือน มีการรับซ้ือ จํานวน 2 คร้ัง) 
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ภาพท่ี 6 แผนท่ีของเสนทางการเดินรถแบบประหยัด 

 

 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 1. สรุปผลงานวิจัย  
  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาและประยุกตใชวิธีแบบประหยัด ในการแกปญหาการจัดเสนทางสําหรับ
ยานพาหนะ (VRP) ภายใตเง่ือนไขปริมาณการผลิตของชาวสวนปาลมแตละรายแนนอน และขนาดการบรรทุกจํากัด 
เพ่ือชวยลดตนทุนคานํ้ามันในการขนสงของชาวสวนปาลม ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลปริมาณการผลิตปาลมน้ํามันและ
ระยะทางของชาวสวนแตละราย โดยศึกษาชาวสวนปาลม รวมท้ังสิ้น 15 ราย จากน้ันจึงจัดรูปแบบปญหาใหเปนวิธี
แบบประหยัด  
  ผลท่ีไดทําใหสามารถลดเสนทางการขนสงลงได ซ่ึงจากเดิมมีเสนทางการขนสง 15 เท่ียวตอวัน ลดลง
เหลือ 8 เสนทางตอวัน และทําใหสามารถลดระยะทางในการขนสงจากเดิม 277.6  กิโลเมตรตอวัน เหลือเพียง 
173.76 กิโลเมตรตอวัน และหากเราเปรียบเทียบตนทุนคานํ้ามันเชื้อเพลิงในการขนสงพบวา การจัดเสนทางใหมท่ีได
โดยวิธีแบบประหยัด จะประหยัดคานํ้ามันไดคร้ังละ 415.36 บาทตอคร้ัง หรือคิดเปนตนทุนท่ีสามารถลดลงไดมาก
ถึง 37.41% จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การประยุกตใชวิธีแบบประหยัด ในการแกปญหาการจัดเสนทาง
ยานพาหนะ สามารถลดระยะทางการขนสงและคาใชจายลดลงไดจริง ทําใหลานเทปาลมชาติโชคชัยมีผลกําไรมาก
ขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะ 
  ในความเปนจริงน้ันผูขายมักจะมีปริมาณการผลิตปาลมนํ้ามันไมแนนอนอยูตลอดเวลา ทําใหการนํา
เสนทางการขนสงท่ีคํานวณไวไปใชเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามผูท่ีสนใจอาจศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช
รูปแบบปญหาสําหรับผูขายท่ีมีปริมาณการผลิตไมแนนอน และอาจใชเทคนิคอื่น ๆ ในการแกปญหา เชน 
Simulation, Heuristics และ Metaheuristics เพ่ือใหสามารถวางแผนการจัดเสนทางไดตรงตามความตองการและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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