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การแกปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะในการขนสงนํ้ายางสด 
ดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

Solving Field Latex Transportation Vehicle Routing Problem  
by Mathematical Model 
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บทคัดยอ 
ในอดีตท่ีผานมาไมเคยมีวิธีการจัดเสนทางการขนสงนํ้ายางสดท่ีเปนระบบ ทําใหตนทุนการขนสงมีคาสูง

มาก การโปรแกรมเชิงเสนสามารถชวยแกปญหาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนในการขนสงลดต่ําลง งานวิจัย
น้ีไดใชโปรแกรม LINGO จําลองสถานการณการขนสงนํ้ายางสดในจังหวัดสตูล ของบริษัทรัตภูมิยางสดจํากัด ผลการ
จําลองสถานการณพบวา สามารถลดตนทุนการขนสงไดประมาณ 30% การใชโปรแกรมเชิงเสนจึงเปนแนวทางหน่ึง
ท่ีนาสนใจในการจัดเสนทางการขนสงนํ้ายางสด 
คําสําคัญ: การจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ, ตัวแบบทางคณิตศาสตร, น้ํายางสด  

Abstract  
In the past there has never been any efficient routing method for field latex 

transportation. Therefore transportation cost is high. Linear programming can solve this problem 
efficiently. Hence cost reduction can be achieved. This research employ the commercial 
sofeware LINGO to simulate the field latex transportation in Satun province of Rattaphum Rubber 
company. Simulation results show that cost reduction of about 30% is achievable. The 
application is thus a promising method  for field latex transportation routing. 
Keyword: Vehicle routing problem, Mathematical model, Field latex 
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บทนํา 
การขนสงสินคาเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีสําคัญในระบบโลจิสติกส และจัดเปนตนทุนท่ีสําคัญสวนหน่ึงของสินคา

และวัตถุดิบ การลดตนทุนคาขนสงโดยการวางแผนเสนทางการเดินรถท่ีเหมาะสม จึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีถูกเลือกมา
ใชในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ เพ่ือลดตนทุนรวมของสินคา ท้ังน้ีการลดตนทุนการขนสง จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการขนสง เพ่ือใหมีระยะทางการขนสงรวมลดลง [1] ดังน้ันผูประกอบการจึงตองมีการกําหนดกลยุทธ
ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสง และลดตนทุนในการขนสงใหมากท่ีสุด ทําใหสงผลดีตอลูกคา คือลูกคา
ไดรับความพึงพอใจในการบริการ และตัวสินคาน่ันเอง 

ปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem; VRP) [2] เปนปญหาหน่ึงของ
การจัดการโลจิสติกส (Logistic) ซึ่งเปนปญหาการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเคลื่อนยายวัตถุ โดยการหา
วิธีการวางแผนจัดลําดับและเสนทางการขนสงสินคาไปยังลูกคาหรือผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจในการบริการ เปาหมายสําคัญของปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ คือการพยายามออกแบบ
กลุมของยานพาหนะทุกคันใหมีการเดินทางโดยใชตนทุนต่ําท่ีสุด ซ่ึงมีจุดเร่ิมตนและสิ้นสุดท่ีศูนยกระจายสินคา 
(Depot) ยานพาหนะจะวิ่งไปตามเสนทางท่ีจะรับหรือสงสินคา โดยพิจารณาถึงเง่ือนไขหรือขอจํากัดตาง ๆ ดวย เชน 
ระยะเวลา จํานวนยานพาหนะ นํ้าหนักในการบรรทุก หรือระยะทางในการขนสง เปนตน 

ธุรกิจการรับซ้ือนํ้ายางสดเปนธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแขงขันสูงในพ้ืนท่ีภาคใต โดยปจจุบันเกษตรกรชาวสวนยาง
เมื่อกรีดไดนํ้ายางแลวนิยมขายนํ้ายางสดโดยตรงแทนท่ีจะผลิตเปนยางแผนดิบหรือยางแผนรมควันเหมือนในอดีต 
เน่ืองจากการขายนํ้ายางสดชวยใหเกษตรกรชาวสวนยางสามารถลดตนทุนและเวลาไดมาก จึงเปนแรงกระตุนให
ตลาดนํ้ายางสดขยายตัวมากขึ้น บริษัทรัตภูมิยางสด จํากัด เปนบริษัทหน่ึงท่ีทําธุรกิจรับซ้ือนํ้ายางสดจากเกษตรกร
ชาวสวนยาง หรือผูรวบรวมรายยอย โดยตั้งอยูในพ้ืนท่ี ตําบลฉลุง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล จากการศึกษาขอมูล
พบวาเกษตรกรชาวสวนยาง และผูรวบรวมรายยอยแตละราย นํานํ้ายางสดมาสงเพ่ือจําหนายท่ีบริษัทฯ จึงทําให
เกษตรกรชาวสวนยางและผูรวบรวมรายยอยแตละราย ตองมียานพาหนะสําหรับการขนสงนํ้ายางสดมายังบริษัทฯ 
และเสียคาใชจายในการขนสง ดังน้ันบริษัทรัตภูมิยางสด มีแนวทางในการลดตนทุนการขนสงของเกษตรกรชาวสวน
ยาง โดยใชวิธีการนํายานพาหนะของบริษัทฯ ไปรับซื้อนํ้ายางสดจากเกษตรกรหรือผูรวบรวมรายยอยโดยตรง เพ่ือ
แกปญหาดังกลาว โดยงานวิจัยน้ีจะเปนการแกปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะสําหรับผูรับซ้ือนํ้ายางสด โดย
ประยุกตใชตัวแบบทางคณิตศาสตร และเปรียบเทียบผลการทดลองกับการขนสงแบบปจจุบัน เพ่ือเปนทางเลือก
สําหรับการตัดสินใจตอไป 

 
การประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
 1. ปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem; VRP)  
   เปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสินคาระหวางจุดกระจายสินคา (Depot) ไปยังลูกคาซ่ึงใชพาหนะใน
การขนสงใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด [3] โดยพิจารณาถึงเง่ือนไขหรือขอจํากัดตาง ๆ ดวย เชน เวลา จํานวน
ยานพาหนะ ระยะทาง เปนตน ปญหา VRP ถูกกลาวถึงคร้ังแรก โดย Danzing และ Ramser เมื่อป ค.ศ.1959 [4] 
ปจจุบันไดมีการพัฒนาปญหา VRP ออกเปนหลายรูปแบบ ซ่ึงบทความวิจัยน้ีจะกลาวถึงเฉพาะปญหาของบริษัทรัต
ภูมิยางสด ซ่ึงจัดเปนปญหา VRP ชนิดพ้ืนฐาน คือเง่ือนไขเฉพาะการจํากัดนํ้าหนักท่ีบรรทุกเทาน้ัน (Capacitated 
Vehicle Routing Problem; CVRP) ลักษณะของปญหา VRP ดังแสดงในรูปท่ี 1  
   สําหรับตัวแปรสําคัญท่ีใชในปญหาการจัดเสนทางการขนสงจะประกอบไปดวย (1) กลุมลูกคา (Set of 
Customer) คือลูกคาแตละรายจะถูกกําหนดใหอยูกระจายในจุด (Node) ตาง ๆ กัน และมีความตองการรับหรือสง
สินคาในจํานวนตาง ๆ กัน (2) ยานพาหนะ (Vehicle) คือรถ เรือ เคร่ืองบิน หรือยาพาหนะอื่นใดท่ีใชในการ
ใหบริการแกลูกคา ในการรับ-สงสินคาระหวางลูกคาและคลังสินคา (3) คลังสินคา (Depot) คือสถานท่ีเก็บสินคา 
โรงงาน หรือศูนยกระจายสินคา เปนสถานท่ีใหเปนจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดในการเดินทาง และ (4) เท่ียวรถ (Rout) 
คือเสนทางการเดินรถท่ีมีการกําหนดวาจะใหพาหนะคันใดเดินทางไปยังลูกคารายใดบาง และเดินทางตามลําดับ
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กอนหลังอยางไร  

 
รูปท่ี 1 ลักษณะปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ 

 
 2. วิธีการแกปญหา VRP  
   ปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะน้ัน จัดเปนปญหาการตัดสินใจแบบไมตอเนื่อง (Discreat 
Decision Problem) เน่ืองจากคําตอบท่ีตองการน้ันมักจะอยูในรูป จํานวนเต็ม (Integer) เทาน้ัน หรือมีคาเปนไปได
เพียง 0 หรือ 1 คือพาหนะคันน้ีจะเดินทางไป (x=1) หรือไมเดินทางไป (x=0) ในเสนทางน้ีเทาน้ัน วิธีการแกปญหา 
VRP สามารถแบงตามประเภทของคําตอบไดดังน้ี (1) วิธีหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด (Optimal Solution) เปนการ
เปรียบเทียบคําตอบทุกคําตอบเทาท่ีจะเปนไปได แลวจึงเลือกคําตอบท่ีใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุดมาเพียงคําตอบเดียว เชน 
วิธี Complet Enumeration วิธี Branch-and-Bound [5] วิธี Branch-and-Cut [6] วิธี Column Generation 
[7] ซ่ึงจะเหมาะกับปญหาท่ีมีขนาดเล็ก และจะใชระยะเวลาในการคํานวณท่ีสูงมากเมื่อปญหามีขนาดใหญ (2) วิธีหา
คําตอบใกลเคียงคําตอบท่ีดีท่ีสุด (Near Optimal Solution) การใชวิธี Herustic และ Metaheuristic เปนวิธีท่ีใช
สามัญสํานึกของมนุษยเขามาชวยในการแกปญหาอยางงาย โดยคําตอบท่ีไดน้ันอาจจะไมใชคําตอบท่ีดีท่ีสุด แตก็
นับเปนคําตอบท่ีดีเพียงพอและยอมรับได และใชเวลาในการคํานวณไมมากนัก (3) โปรแกรม LINGO เปน 
Sofeware หน่ึงท่ีใชในการแกปญหาการตัดสินใจรูปแบบตาง ๆ ท้ังปญหาเชิงเสนตรง (Linear Programming) 
ปญหาท่ีไมเปนเสนตรง (Non-Linear Programming) และปญหาท่ีตองการคําตอบเปนจํานวนเต็ม (Integer 
Programming) โปรแกรมน้ีคิดคนโดยบริษัท LINDO System ประเทศสหรัฐอเมริกา การใชงานโปรแกรมจะเร่ิม
จากการกําหนดตัวแปรและดัชนี (Variable and Index) การกําหนดคาใหตัวแปรตาง ๆ การสรางสมการในการ
คํานวณ และการสรางสมการเปาหมาย ซ่ึงสามารถเขียนตัวแบบจําลองปญหาทางคณิตศาสตร (Mathtermatic 
Model) ลงในโปรแกรมโดยตรง หรือแปลงปญหาเปนแบบ Set Partitioning [8] กอนเขียนในโปรแกรมก็ได โดย
คําตอบท่ีไดจากโปรแกรม LINGO เปนคําตอบท่ีดีท่ีสุด (Optimal Solution) 
 
 3. แบบจําลองทางคณิตศาสตร  
  3.1 ดัชนี 
  i, j  ใชแทนลําดับของคลังสินคาและลูกคา โดยกําหนดใหคลังสินคามี i, j = 0 ลูกคาอื่น ๆ จะมี  
i, j = 1, 2, …, n 
  k ใชแทนพาหนะคันท่ี 1, 2, …, k 
    3.2 ตัวแปร 
   Cij ระยะทางระหวางลูกคา หรือคลังสินคาลําดับท่ี i ไปยัง j 
   n จํานวนลูกคาและคลังสินคาท้ังหมด 
   qi ความตองการสินคาของลูกคาลําดับท่ี i 
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   Q ความสามารถในการบรรทุกสินคาของพาหนะ 
   xij

k = 1 ถายานพาหนะ k ขนสงสินคาระหวาง i ไป j 
    = 0 ในกรณีอื่น ๆ 
 
   3.3 สมการวัตถุประสงค 

    Minimize Z = 
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 สมการท่ี (1) คือผลรวมของระยะทางท่ีพาหนะทุกคันวิ่งไปยังลูกคาทุกจุดมีคานอยท่ีสุด สมการท่ี (2) และ 
(3) คือการประกันวาลูกคาแตละรายจะไดรับบริการจากยานพาหนะเพียงคันเดียว ซ่ึงหมายความวาจะมีพาหนะ
เดินทางไปยังลูกคาแตละรายไดเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน สมการท่ี (4) ควบคุมใหจํานวนพาหนะท่ีว่ิงเขาไปตองเทากับท่ี
วิ่งออก สมการท่ี (5) กําหนดใหยานพาหนะขนสงสินคาทุกคันสามารถบรรทุกสินคาไดไมเกินขอจํากัด สมการท่ี (6) 
และ (7) ประกันวายานพาหนะขนสงแตละคันถูกใชไดเพียงเสนทางใดเสนทางหน่ึงเทาน้ัน สมการท่ี (8) กําหนดให
สมาชิกในเซตของตัวแปรสําหรับการตัดสินใจมีคาเทากับ 0 หรือ 1 เทาน้ัน   
  
วิธีการวิจัยและผลการคํานวณ 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  จากการศึกษารูปแบบการขนสงนํ้ายางสดของบริษัทรัตภูมิยางสด จํากัด และผูขายนํ้ายาง จากการเก็บ
ขอมูลพบวา มีจํานวนผูขายนํ้ายางสดท้ังหมด 17 ราย ท่ีนํานํ้ายางสดมาขายยังบริษัท โดยผูขายนํานํ้ายางสดไปขายท่ี
บริษัท ซ่ึงผูขายนํ้ายางแตละรายจะตองมีรถบรรทุกนํ้ายาง ในการนํายางไปขายท่ีบริษัท โดยมีระยะทางการขนสงไป-
กลับเทากัน การหาระยะทางของผูขายยางแตละรายและตลาดกลางยางพารา ใชเคร่ือง GPS รุน Garmin eTrex 
20 บันทึกจุดของผูขายแตละราย ดวยโปรแกรม Arc View ดังแสดงในรูปท่ี 2 รวบรวมปริมาณยางพาราท่ีสงขาย
ใหกับตลาดกลางยางพาราสงขลา คํานวณหาระยะทางระหวางผูขายแตละราย โดยใชวิธีวัดระยะทางจากโปรแกรม 
Google Maps  
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รูปท่ี 2 ตําแหนงพิกัดของผูขายนํ้ายางและบริษัทรัตภูมิ จํากัด 

  
 2) สมมติฐานและลักษณะของปญหา 

 1) การจําลองตัวแบบของปญหาการจัดเสนทางการขนสงนํ้ายางสดของบริษัทรัตภูมิ จํากัด โดยทราบ
ตําแหนงท่ีตั้งของบริษัท กลุมของผูขายนํ้ายางสด  
 2) ปริมาณนํ้ายางสดของผูขายแตละรายจะแบงออกเปนโหนด (Node) หลาย ๆ โหนด ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังหมด 17 โหนด 
 3) การสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรของการจัดเสนทางการขนสง โดยรถขนสงจะตองเดินทางจากบริษัท
ไปรับนํ้ายางจากผูขาย ดวยรถบรรทุก 6 ลอ ซ่ึงมีนํ้าหนักบรรทุก 6,000 กิโลกรัม 
 4) ไมมีขอกําหนดเร่ืองเวลาท่ีตองรับ-สง (No Time Window) หรือลําดับกอนหลังในการรับ-สงนํ้า
ยางพารา  
  5) มีจํานวนรถขนสงเพียงพอตอการขนสงเสมอและรถขนสงมีความสามารถในการบรรทุกนํ้ายางใน
ปริมาณความจุท่ีกําหนด 
 6) ปริมาณนํ้ายางท่ีบริษัทไปรับยังผูขายน้ันเปนจํานวนท่ีทราบคาแนนอน 

 7) ไมมีขอจํากัดเร่ืองระยะทางสูงสุดท่ีว่ิงไดในแตละเสนทาง 
 

 3. การจัดเสนทางดวยโปรแกรม LINGO  
  เมื่อไดขอมูลนําเขาครบแลว จึงทําการแปลงแบบจําลองทางคณิตศาสตรใหเปนคําสั่งในโปรแกรม LINGO 
แลวจึงนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดมาปอนเขาสูโปรแกรม เพ่ือใหโปรแกรมคํานวณการจัดเสนทางใหมท่ีไมขัดแยงกับ
เง่ือนไข ดังแสดงในรูปท่ี 3 หลังจากใชเวลาในการประมวลผลนาน 30 วินาที จึงไดคําตอบออกมา ดังแสงในตาราง   
ท่ี 1 
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รูปท่ี 3 การใชโปรแกรม LINGO ในการคํานวณ 
 
ตารางท่ี 1 การจัดเสนทางการขนสงท่ีคํานวณไดจากโปรแกรม LINGO 

เสนทางท่ี เสนทาง นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.) 
1 0 – 4 – 3 - 0 5,500 5.00 
2 0 – 5 – 0  3,000 19.00 
3 0 – 6 – 1 – 2 – 0  5,300 3.08 
4 0 – 7 – 14 – 15 – 16 – 0  5,650 4.90 
5 0 – 8 – 13 – 9 – 0  4,650 2.23 
6 0 – 11 – 10 – 12 – 17 – 0  5,900 31.94 

รวม 30,000 66.15 
 

 ตารางท่ี 1 พบวาจํานวนเสนทางการขนสงนํ้ายางสดเทากับ 6 เสนทาง หรือเทากับ 6 เท่ียว เมื่อพิจารณา
คาใชจายของนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีกิโลเมตรละ 4 บาท จะไดวาระยะทางของการขนสงนํ้ายางสดเทากับ 66.15 กิโลเมตร
ดังน้ันตนทุนการขนสงรวมเทากับ 264.4 บาท/วัน หรือ 7,938 บาท/เดือน 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 1. สรุปผลงานวิจัย  
  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาและประยุกตใชการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร และประมวลผลโดยใช
โปรแกรม LINGO ในการแกปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ (VRP) ภายใตเง่ือนไขปริมาณการผลิตของ
ผูขายแตละรายแนนอน และขนาดการบรรทุกจํากัด เพ่ือชวยลดตนทุนคานํ้ามันในการขนสงของบริษัทรัตภูมิยางสด 
จํากัด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลปริมาณการผลิตนํ้ายางสดและระยะทางของผูขายแตละราย โดยศึกษาเฉพาะผูขายท่ีมี
ปริมาณการผลิตท่ีแนนอนทุกวัน รวมท้ังสิ้น 17 ราย จากน้ันจึงจัดรูปแบบปญหาใหเปนตัวแบบทางคณิตศาสตร และ
ใชโปรแกรม LINGO ทําการประมวลผล  
  ผลท่ีไดจากโปรแกรม LINGO ทําใหสามารถลดเสนทางการขนสงลงได ซ่ึงจากเดิมมีเสนทางการขนสง 
17 เท่ียวตอวัน ลดลงเหลือ 6 เสนทางตอวัน และทําใหสามารถลดระยะทางในการขนสงจากเดิม 219.75 กิโลเมตร
ตอวัน เหลือเพียง 66.15 กิโลเมตรตอวัน และหากเราเปรียบเทียบตนทุนคานํ้ามันเชื้อเพลิงในการขนสงพบวา การ
จัดเสนทางใหมท่ีไดจากโปรแกรม LINGO จะประหยัดคานํ้ามันไดเดือนละ 614.40 บาทตอวัน หรือคิดเปนตนทุนท่ี
สามารถลดลงไดมากถงึ 30.10% จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร และใชโปรแกรม 
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LINGO ในการแกปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ สามารถลดระยะทางการขนสงและคาใชจายลดลงไดจริง ทําให
บริษัทรัตภูมิยางสด จํากัด มีผลกําไรมากขึ้น 
 
 2. ขอเสนอแนะ 
  ในความเปนจริงน้ันผูขายมักจะมีปริมาณการผลิตนํ้ายางสดไมแนนอนอยูตลอดเวลา ทําใหการนํา
เสนทางการขนสงท่ีคํานวณไวไปใชเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามผูท่ีสนใจอาจศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช
รูปแบบปญหาสําหรับผูขายท่ีมีปริมาณการผลิตไมแนนอน และอาจใชเทคนิคอื่น ๆ ในการแกปญหา เชน 
Simulation, Heuristics และ Metaheuristics เพ่ือใหสามารถวางแผนการจัดเสนทางไดตรงตามความตองการและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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