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บ ท คัั ด ย่่ อ
งานวิิจัยั นี้้เ� ป็็นการศึึกษาการประยุุกต์์ใช้้วิธีิ กี ารขนส่่งแบบมิิลค์รั์ นั สำำ�หรัับการขนส่่งขาเข้้า
วััตถุุดิบป
ิ ระเภทโลหะปั๊๊�มขึ้้�นรููปในโรงงานประกอบผลิิตภััณฑ์์อุุปกรณ์์จ่่ายไฟ เนื่่�องจาก
การขนส่่งในปััจจุุบัันมีีการใช้้รถขนส่่งที่่�ไม่่เต็็มคัันรถหรืือต่ำำ��กว่่าความสามารถในการ
บรรทุุกของรถขนส่่งอย่่างมาก ทำำ�ให้้ต้้นทุุนค่่าขนส่่งมีีมููลค่่าสููง ทั้้�งนี้้� ได้้นำำ�วิิธีีการหาค่่า
คำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดด้้วยระบบอาณานิิคมมดมาประยุุกต์์ใช้้ในการหาเส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุด โดย
นำำ�ข้้อมููลการขนส่่งจากผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบจำ�ำ นวน 7 รายมาทำำ�การทดลอง จากการศึึกษา พบว่่า
การขนส่่งแบบมิิลค์์รัันโดยใช้้ฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นทำำ�ให้้จำำ�นวนรถที่่�ต้้องใช้้เฉลี่่�ยต่่อวััน
ลดลงจาก 18 คััน เหลืือ 4 คััน (ลดลง 78%) จำำ�นวนเที่่�ยวรถลดลงจาก 1,059 เที่่�ยว
เหลืือ 341 เที่่�ยว (ลดลง 68%) และระยะทางรวมลดลงจาก 59,804 กิิโลเมตร เหลืือ
45,622 กิิโลเมตร (ลดลง 24%)
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This research studied the application of the milk-run method for inbound
transportation of stamped-metal raw material for power supply manufacture.
The research was indeed conducted to mitigate the problem of high transportation cost due to excessively low raw material carrying load on trucks. Ant
colony optimization method was applied to identify the shortest transportation routes; input data were from the transportation records of 7 suppliers.
Milk-run transportation employing the developed heuristics could decrease
(1) the average number of trucks per day from 18 to 4 (78% reduction); (2) the
number of transportation trips from 1,059 to 341 (68% reduction) and (3) the
total transportation distance from 59,804 to 45,622 kilometers (24% reduction).
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1. บทนำำ�

ในปััจจุุบันั ภาคอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจส่่วนใหญ่่ได้้หันั มา
ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การลดต้้นทุุนการขนส่่งเพิ่่�มมากขึ้้น� เนื่่อ� งจาก
การขนส่่งเป็็นกิิจกรรมทางด้้านโลจิิสติกิ ส์์ที่่�มีีสัดั ส่่วนต้้นทุุนมาก
ที่่�สุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกิิจกรรมทางด้้านโลจิิสติิกส์์อื่่�นๆ จาก
การสำำ�รวจต้้นทุุนโลจิิสติกิ ส์์ของอุุตสาหกรรมต่่างๆ พบว่่า ต้้นทุุน
การขนส่่งมีีสััดส่่วนที่่�สููงกว่่าต้้นทุุนการคลัังสิินค้้า ต้้นทุุนการจััด
เก็็บสิินค้้า และต้้นทุุนการบริิหารจััดการ [1] หากบริิษัทั สามารถ
ลดระยะทางในการขนส่่งหรืือสามารถลดจำำ�นวนยานพาหนะที่่�
ใช้้ในการขนส่่งลงได้้ ก็็จะนำำ�ไปสู่่�การทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น สามารถลดต้้นทุุนและระยะเวลาในการขนส่่งสิินค้้าลงได้้
งานวิิจัยั นี้้มี� วัี ตั ถุุประสงค์์ในการประยุุกต์์ใช้้การขนส่่งแบบมิิลค์รั์ นั
ในการขนส่่งขาเข้้าวััตถุุดิบป
ิ ระเภทโลหะปั๊๊ม� ขึ้้น� รููปที่่ใ� ช้้ในโรงงาน
ประกอบผลิิตภััณฑ์์อุปุ กรณ์์จ่่ายไฟ โดยนำำ�วิิธีกี ารหาค่่าคำำ�ตอบที่่�
ดีีที่่สุ� ดุ ด้้วยระบบอาณานิิคมมดมาประยุุกต์์ใช้้ในการหาเส้้นทางที่่�
สั้้น� ที่่�สุดุ ในกรณีีศึกึ ษานี้้� พบว่่า ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิบิ แต่่ละรายจะดำำ�เนิิน
การขนส่่งวััตถุุดิบิ มาที่่�โรงงานของผู้้�ซื้อ้� โดยที่่�การขนส่่งในแต่่ละ
เที่่�ยวเป็็นการขนส่่งแบบไม่่เต็็มคัันรถ (less than truck load)
ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการใช้้รถขนส่่งได้้ต่ำำ��กว่่าประสิิทธิิภาพมาก ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ผลิิตแต่่ละรายได้้นำำ�เอาต้้นทุุนค่่าขนส่่งรวมเข้้าไปในราคาขาย
วััตถุุดิิบ ทำำ�ให้้ราคาวััตถุุดิิบมีีมููลค่่าสููงกว่่าความเป็็นจริิง การ
ขนส่่งแบบมิิลค์์รัันจะดำำ�เนิินการโดยโรงงานประกอบผลิิตภััณฑ์์
อุุปกรณ์์จ่่ายไฟแทนผู้้�ผลิิตวััตถุุดิบิ จึึงสามารถกำำ�หนดให้้การขนส่่ง
เป็็นแบบเต็็มคัันรถได้้ (full truck load) นอกจากนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้
มองเห็็นโอกาสในการปรัับปรุงุ ประสิิทธิิภาพการขนส่่ง โดยเมื่่อ�
พิิจารณาถึึงตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งโรงงานผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบแต่่ละราย พบว่่า
มีีตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเส้้นทางเดีียวกัันหรืือใกล้้กััน ผู้้�วิิจััยจึึงมอง
เห็็นประโยชน์์จากที่่�ตั้้�งของผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบที่่�อยู่่�ใกล้้กััน จึึงได้้นำำ�
เสนอการขนส่่งขาเข้้ารููปแบบใหม่่ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ขนส่่ง และลดต้้นทุุนค่่าขนส่่งที่่�เกิิดขึ้้น� โดยนำำ�หลัักการขนส่่งแบบ
มิิลค์รั์ นั และใช้้วิธีิ กี ารหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ด้้วยระบบอาณานิิคม
มดมาประยุุกต์์ใช้้ในการหาเส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุด
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โดยบรรทุุกขวดนมที่่�บรรจุุนมแล้้ววิ่่ง� รถไปตามบ้้านของลููกค้้าที่่�มีี
การนำำ�ขวดนมเปล่่ามาวางไว้้หน้้าบ้้านตามจำำ�นวนที่่�ต้อ้ งการ เพื่่อ�
เป็็นสััญลัักษณ์์ว่่าบ้้านหลัังนี้้ต้� อ้ งการรัับนมจำำ�นวนกี่่ข� วด เมื่่อ� วาง
นมขวดเต็็มไว้้ที่่�หน้้าบ้้านลููกค้้าแล้้ว จึึงทำำ�การเก็็บขวดนมเปล่่า
กลัับไป โดยทำำ�อย่่างนี้้�ไปเรื่่�อยๆ จนครบจำำ�นวนบ้้านของลููกค้้า
[2] Sadjagi [3] กล่่าวว่่า หลัักการของการขนส่่งแบบมิิลค์์รััน
คืือ การรวบรวมวััตถุุดิบิ หรืือสิินค้้าแล้้วใช้้รถขนส่่งบรรทุุกวััตถุุดิบิ
หรืือสิินค้้าส่่งไปให้้ลูกู ค้้าในตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ง� ต่่างๆ ตามเส้้นทางที่่�ได้้
กำำ�หนดเอาไว้้แล้้วจนครบตามปริิมาณความต้้องการของลููกค้้า
ในแต่่ละวััน ยกตััวอย่่างเช่่น ในอุุตสาหกรรมรถยนต์์ได้้กำ�ำ หนด
เส้้นทางให้้รถขนส่่งวิ่่�งรถไปรัับวััตถุุดิิบจากผู้้�ผลิิตหลายๆ เจ้้า
รวมกัันตามเวลาที่่�กำำ�หนด แล้้วนำำ�กลัับมาที่่�โรงงานประกอบ
รถยนต์์ ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการขนส่่งแบบมิิลค์์รัันคืือ จำำ�นวนรถ
ขนส่่งลดลง ระยะรวมในการขนส่่งลดลง มีีการใช้้พลัังงานเชื้้�อ
เพลิิงลดลง ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซต์์ลดลง และต้้นทุุน
ค่่าขนส่่งลดลง [4]

2.2 วิิธีกี ารหาค่่าคำำ�ตอบที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ด้้วยระบบอาณานิิคมมด

		 วิิธีกี ารหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ด้้วยระบบอาณานิิคมมดเป็็น
วีีธีีการแบบเมตาฮิิวริิสติิกส์์ (metaheuristics) ที่่�นิิยมใช้้ในการ
แก้้ปััญหาการหาค่่าเหมาะสมที่่�สุุดเชิิงการจััด (combinatorial
optimization) กัันอย่่างแพร่่หลาย [5-6] โดยมีีการนำำ�เสนอ
ขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกในต้้นทศวรรษที่่� 1990 โดย Marco Dorigo
และคณะ วิิธีีการหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดด้้วยระบบอาณานิิคม
มดถููกพััฒนาขึ้้�นจากการสัังเกตพฤติิกรรมในการค้้นหาอาหาร
ของอาณานิิคมมด โดยพฤติิกรรมของมดสามารถอธิิบายได้้ดังั นี้้�
มดเป็็นแมลงที่่�มีีการอยู่่�รวมกัันเป็็นสัังคมในลัักษณะอาณานิิคม
โดยมีีเป้้าหมายอยู่่�ที่่�การอยู่่�รอดของอาณานิิคมมากกว่่าที่่�จะ
มุ่่�งเน้้นไปที่่�การอยู่่�รอดของตััวเอง [5] มดสามารถที่่�จะหาเส้้น
ทางที่่�สั้้�นที่่�สุุดจากรัังไปยัังแหล่่งอาหารได้้โดยที่่�มองไม่่เห็็น [7]
ในการหาอาหารมดจะใช้้การติิดต่่อสื่่�อสารทางอ้้อมระหว่่างกััน
โดยใช้้วิิธีปล่่
ี อยสารฟีีโรโมนในเส้้นทางที่่�เดิินผ่่าน ซึ่่�งพฤติิกรรม
นี้้�ทำำ�ให้้มดสามารถหาเส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุดระหว่่างรัังและแหล่่ง
อาหารได้้ [5-7] นอกจากนี้้พ� วกมัันยัังสามารถปรัับตัวั ไปตามสิ่่ง�
2. ทฤษฎีีและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้อีกี ด้้วย ยกตััวอย่่างเช่่นการหาเส้้น
2.1 การขนส่่งแบบมิิลค์์รััน
		 การขนส่่งแบบมิิลค์์รัันมีีจุุดเริ่่�มต้้นในประเทศแถบตะวััน ทางใหม่่ที่่�สั้้น� ที่่�สุดุ เมื่่อ� เส้้นทางเดิิมไม่่สามารถใช้้งานได้้เนื่่อ� งจากมีี
ตกในฟาร์์มส่่งนมสด ซึ่่ง� จะมีีรถรัับส่่งนมวััววิ่่ง� ส่่งนมวััวในตอนเช้้า สิ่่ง� กีีดขวางเข้้ามากีีดขวางในเส้้นทางเดิิน เมื่่อ� พิิจารณาจากรููปที่่�
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1A จะเห็็นว่่ามดเคลื่่�อนที่่�เป็็นเส้้นตรงจากรัังไปยัังแหล่่งอาหาร
วิิธีีการหลัักของมดในการสร้้างและรัักษาเส้้นทางได้้แก่่ร่่องรอย
ของฟีีโรโมน มดจะปล่่อยสารฟีีโรโมนปริิมาณที่่�แน่่นอนเอาไว้้
ในขณะที่่�เดิิน มดแต่่ละตััวมีีความน่่าจะเป็็นที่่�จะเดิินไปในเส้้น
ทางที่่�มีฟีี โี รโมนในปริิมาณที่่�มากกว่่าเส้้นทางที่่�มีปริ
ี มิ าณฟีีโรโมน
น้้อยกว่่า สารฟีีโรโมนนี้้�จะเจืือจางลงไปเรื่่�อยๆ หากเส้้นทางนั้้�น
ไม่่ได้้มีีการใช้้งาน ส่่วนในเส้้นทางที่่�ใช้้งานมดทุุกตััวจะปล่่อย
ฟีีโรโมนออกมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งทำำ�ให้้ฟีโี รโมนมีีความเข้้มข้้นสููงกว่่า
ทางอื่่น� ๆ พฤติิกรรมพื้้�นฐานของมดจริิงสามารถใช้้ในการอธิิบาย
ว่่าพวกมัันสามารถหาเส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุดในการเชื่่�อมต่่อเส้้นทาง
ที่่�ขาดเมื่่�อมีีสิ่่�งกีีดขวางเข้้ามาปิิดเส้้นทางเดิินดัังรููปที่่� 1B เมื่่�อมีี
สิ่่�งกีีดขวางปรากฏขึ้้�น มดซึ่่�งอยู่่�บริิเวณข้้างหน้้าสิ่่�งกีีดขวางจะ

ไม่่สามารถเดิินตามร่่องรอยฟีีโรโมนได้้ พวกมัันจะต้้องตััดสิิน
ใจระหว่่างเลี้้�ยวซ้้ายหรืือเลี้้�ยวขวา โดยมดจำำ�นวนครึ่่�งหนึ่่�งจะ
เดิินไปทางขวา อีีกครึ่่ง� หนึ่่�งจะเดิินไปทางซ้้าย อีีกด้้านหนึ่่ง� ของ
สิ่่�งกีีดขวางก็็จะเป็็นในลัักษณะเดีียวกัันดัังรููปที่่� 1C มดที่่�เลืือก
เส้้นทางรอบสิ่่�งกีีดขวางที่่�สั้้น� กว่่าจะสามารถเดิินไปเชื่่อ� มกัับร่่อง
รอยฟีีโรโมนที่่�ขาดตอนได้้เร็็วกว่่าเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับด้า้ นที่่�ยาว
กว่่า ดัังนั้้น� ในเส้้นทางที่่สั้้� น� กว่่าจะได้้รับปริ
ั มิ าณฟีีโรโมนต่่อหน่่วย
เวลามากกว่่า ทำำ�ให้้ปริมิ าณฟีีโรโมนสะสมมีีมากกว่่าในเส้้นทางที่่ย� าว
กว่่า ในลำำ�ดับต่่
ั อมามดจำำ�นวนมากจะเลืือกเดิินในเส้้นทางที่่สั้้� น� กว่่า
ในที่่สุ� ดุ มดทั้้�งหมดก็็จะเลืือกเดิินในเส้้นทางที่่�สั้้น� กว่่า ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับกระบวนการตอบสนองเชิิงบวก

รููปที่่� 1 แสดงการหาเส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุดระหว่่างรัังและแหล่่งอาหารของกลุ่่�มมด [7]

วิิธีกี ารหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ด้้วยระบบอาณานิิคมมดจะอาศััย
การสร้้างอาณานิิคมมดจำำ�ลองขึ้้�นมา [5, 7-9] โดยมีีการนำำ�
พฤติิกรรมของมดจริิงใน 3 เรื่่�องมาประยุุกต์์ใช้้ในการคำำ�นวณ
ซึ่่�งพฤติิกรรมของมดจริิงที่่�นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้มีีดัังต่่อไปนี้้� 1) มด
จะสื่่�อสารระหว่่างกัันโดยใช้้สารฟีีโรโมน 2) มดจะเลืือกเดิินใน
เส้้นทางที่่�มีปริ
ี ิมาณสารฟีีโรโมนสููง 3) เส้้นทางที่่�มีีระยะทางสั้้�น
กว่่าจะมีีปริิมาณการเพิ่่�มของสารฟีีโรโมนสููงกว่่า
วิิธีีการหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดด้้วยระบบอาณานิิคมมดมีี 2 รููป
แบบ คืือ ระบบมด (ant system) และ ระบบอาณานิิคมมด
(ant colony system) ซึ่่�งระบบมดเป็็นอััลกอริิทึึมที่่�ใช้้สำำ�หรัับ

ค้้นหาเส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุดเมื่่�อจำำ�นวนของตำำ�แหน่่งของอาหารมีี
ไม่่เกิิน 30 ตำำ�แหน่่ง (รวมกัับรัังมด) และระบบอาณานิิคมมด
เป็็นอััลกอริิทึึมที่่�พััฒนามาจากระบบมด เนื่่�องจากจำำ�นวนของ
ตำำ�แหน่่งของอาหารที่่�มีีมากขึ้้�นจึึงทำำ�ให้้การคิิดค้้นหาเส้้นทางที่่�
สั้้�นที่่�สุุดมีีความยุ่่�งยากและซัับซ้้อนมากขึ้้�น [7]

2.3 ระบบมด (ant system)

		 งานวิจัยนี้ได้เลือกเอาวิธีการค�ำนวณแบบระบบมดมาใช้
ในการค�ำนวณ โดยระบบมดเป็นวิธีการค�ำนวณรูปแบบแรก
สุดของวิธีการหาค่าค�ำตอบที่ดีที่สุดด้วยระบบอาณานิคมมดที่
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ได้มีการน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
ระบบมดตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ส�ำคัญ 2 อย่างคือ กฎความน่าจะ
เป็นในการเลือกเส้นทาง และกฎการปรับสารฟีโรโมน วิธีการ
ค�ำนวณแบบระบบมดมีข้นั ตอนการท�ำงานดังต่อไปนี้ [8] ใน
การค�ำนวณมดจ�ำลองจะเปรียบได้กับพนักงานขายที่จะต้องมี
การเดินทางไปยังเมืองต่างๆ มดจ�ำลองจะเลือกเมืองที่จะเดิน
ทางโดยใช้ฟงั ก์ชนั ความนา่ จะเป็นซึง่ อยูใ่ นรูปของการสะสมรอ่ ง

563

รอยฟีโรโมนในเส้นทางต่างๆ และการมองเห็นในเส้นทางต่างๆ
ซึ่งการมองเห็นจะเป็นฟังก์ชั่นในรูปของระยะทางในเส้นทาง
ต่างๆ ในเบื้องต้นมดจ�ำลองจ�ำนวน m ตัวจะถูกวางตามเมือง
ต่างๆ แบบสุ่ม ในแต่ละช่วงเวลามดจะเคลื่อนที่ไปยังเมืองใหม่
โดยใช้กฎความน่าจะเป็นในการเลือกเส้นทาง โดยความน่าจะ
เป็นที่มดตัวที่ k ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่เมือง i จะเลือกเดินทางไปยัง
เมือง j ในรอบการเดินที่ t แสดงได้ดังสมการที่ 1
(1)

โดยที่่� τij คืือร่่องรอยฟีีโรโมนในเส้้นทางจากเมืือง i ไปยัังเมืือง
j, ηij คืือความสามารถในการมองเห็็น (visibility) จากเมืือง
i ไปยัังเมืือง j, α คืือค่่าคงที่่�หรืือค่่าสััมประสิิทธิ์์�ของฟีีโรโมน
(coefficient) ซึ่่�งเป็็นการถ่่วงน้ำำ��หนัักให้้กัับเทอม τij, β คืือค่่า
คงที่่�หรืือค่่าสััมประสิิทธิ์์ข� องการมองเห็็น (visibility coefficient)

ซึ่่�งเป็็นการถ่่วงน้ำำ��หนัักให้้กัับเทอม ηij, m คืือจำำ�นวนมด, n คืือ
จำำ�นวนเมืือง, l คืือเมืืองที่่�มดตััวที่่� k ยัังไม่่เคยเดิินทางผ่่าน,
คืือคำำ�ตอบข้้างเคีียงที่่�เป็็นไปได้้ของมดตััวที่่� k ซึ่่�งก็็คืือกลุ่่�มของ
เมืืองที่่�มดตััวที่่� k ยัังไม่่เคยเดิินทางผ่่าน ทั้้�งนี้้�ความสามารถใน
การมองเห็็นจากเมืือง i ไปยัังเมืือง j (ηij) มีีค่่าดัังสมการที่่� 2
(2)

เมื่่�อ dij คืือระยะทาง (distance) จากเมืือง i ไปยัังเมืือง j
	บทบาทของพารามิิเตอร์์ α และ β มีีดัังต่่อไปนี้้� ถ้้า α= 0
มดจะเลืือกเมืืองที่่�อยู่่�ใกล้้ที่่�สุุด ถ้้า β = 0 จะมีีเฉพาะร่่องรอย
ของฟีีโรโมนเท่่านั้้�นที่่�มีีผลต่่อการเลืือกเส้้นทาง ซึ่่�งวิิธีีนี้้�จะนำำ�
ไปสู่่�สภาวะหยุุดนิ่่�งอย่่างรวดเร็็ว โดยที่่�สภาวะหยุุดนิ่่�งจะเป็็น
สถานการณ์์ที่่ม� ดทุุกตััวจะเดิินในเส้้นทางเดิิมตลอด ซึ่่ง� โดยทั่่�วไป
อาจจะทำำ�ให้้ได้้ค่่าที่่�ดีที่่ี �สุดุ เฉพาะที่่� ดัังนั้้น� ในการคำำ�นวณจึึงต้้อง

มีีทั้้�งส่่วนของร่่องรอยของฟีีโรโมนและส่่วนของการมองเห็็นอยู่่�
ร่่วมกััน
ในส่่วนของการปรัับสารฟีีโรโมนซึ่่�งเป็็นลัักษณะหลัักนั้้�นมีี
รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้� ในแต่่ละรอบการเดิินทางของมดทั้้�งหมด
m ตััว มดทั้้�งหมดจะต้้องมีีการปรัับสารฟีีโรโมนในเส้้นทางที่่�เดิิน
ทางผ่่านดัังสมการที่่� 3
(3)

เมื่่�อ ρ คืืออััตราการระเหยของสารฟีีโรโมน,
คืือ และ j โดยปริิมาณสารฟีีโรโมนที่่�มดตััวที่่� k วางในเส้้นทาง
ปริิมาณสารฟีีโรโมนที่่�มดตััวที่่� k วางในเส้้นทางระหว่่างเมืือง i ระหว่่างเมืือง i และ j มีีค่่าดัังสมการที่่� 4
(4)

เมื่่�อ Q คืือค่่าคงที่่�,

คืือระยะทางที่่�มดตััวที่่� k เดิินทาง
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2.4 งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง		

จากการสำำ�รวจพบว่่างานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�วิิธีีการ
หาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดด้้วยระบบอาณานิิคมมดมาใช้้ในการแก้้
ปััญหาการเดิินทางของพนัักงานขายมีีดัังต่่อไปนี้้� Dorico และ
Gambardella [7] ได้้นำำ�วิิธีกี ารหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ด้้วยระบบ
อาณานิิคมมดมาใช้้ในการแก้้ปััญหาการเดิินทางของพนัักงานขาย
โดยใช้้การจำำ�ลองด้้วยคอมพิิวเตอร์์ และผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำำ�วิิธีกี ารหาค่่า
คำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ด้้วยระบบอาณานิิคมมดไปทำำ�การทดลองในการ
หาคำำ�ตอบเปรีียบเทีียบกัับวิิธีีอื่่�นๆ ซึ่่�งผู้้�วิิจััยท่่านอื่่�นๆ ได้้ทำำ�การ
วิิจััยเอาไว้้ โดยเอาไปทดลองเปรีียบเทีียบกัับวิิธีี simulated
annealing, neural network, self organizing map, genetics
algorithm, evolutionary programming, และวิิธีผี สมระหว่่าง
วิิธีี simulated annealing และวิิธีี genetics algorithm จาก
การทดลองพบว่่ามดจำำ�ลองสามารถสร้้างเส้้นทางคำำ�ตอบให้้ผล
เป็็นที่่�น่่าพอใจทั้้�งในกรณีีปััญหาการเดิินทางของพนัักงานขาย
แบบสมมาตรและอสมมาตร โดยมีีกลไกในการหาคำำ�ตอบที่่�
สำำ�คััญคืือ การใช้้การสะสมของข้้อมููลในรููปแบบของร่่องรอย
ฟีีโรโมนที่่�มดจำำ�ลองปล่่อยทิ้้�งไว้้ในเส้้นทางในขณะที่่�เดิินทาง
ผ่่าน Cheng และ Mao [10] ทำำ�การวิิจััยปััญหาการเดิินทาง
ของพนัักงานขายที่่�มีีขอบเขตของเวลา (traveling salesman
problem with time windows, TSPTW) ซึ่่�งจะเกี่่�ยวข้้อง
กัับการหาต้้นทุุนในการเดิินทางที่่�ต่ำ�ที่่
ำ� �สุุดภายใต้้ขอบเขตเวลาที่่�
ระบุุเอาไว้้ โดยผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การพััฒนาวิิธีีการ modified ant
algorithm ที่่�มีีชื่่�อว่่า ACS-TSPTW ขึ้้�นมาใหม่่เพื่่�อใช้้ในการแก้้
ปััญหา TSPTW โดยวิิธีีการที่่�ได้้พััฒนาขึ้้�นมาใหม่่นี้้�มีีพื้้�นฐานมา
จากวิิธีกี ารหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ด้้วยระบบอาณานิิคมมด ผลการ
ทดลองพบว่่าวิิธีีการ ACS-TSPTW มีีประสิิทธิิภาพในการแก้้
ปััญหา TSPTW ได้้ดีีกว่่าวิิธีีการ ACS-Time และวิิธีีการ ACO
แบบอื่่�นๆ Ma และ Sun [11] ศึึกษาการเลืือกเส้้นทางของ
ระบบมิิลค์รั์ นั โดยพิิจารณาการทำำ�งานที่่�ใช้้เวลาน้้อยที่่�สุดุ (milk
run vehicle routing problem (MRVRP) with fastest
completion time) ด้้วยการนำำ�เอาระบบมดมาพััฒนาโดยการ
สร้้างสมการ matrix เพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงฟีีโรโมนในเส้้นทาง
ย่่อย (local pheromone update) เรีียกว่่า mutation ACO

โดยในงานวิิจััยได้้ทดลองกัับระบบการจััดการส่่งสิินค้้าแบบเร่่ง
ด่่วน (emergency supplies distribution) หลัังจากที่่�มีีการ
เกิิดแผ่่นดิินไหวที่่�เมืือง Wenchuan ในประเทศจีีน โดยเมืือง
ที่่�ต้้องไปส่่งสิินค้้ามีีอยู่่� 20 เมืือง ใช้้เฮลิิคอร์์ปเตอร์์ 3 ลำำ�ในการ
ลำำ�เลีียงสิินค้้า ผลการทดลองที่่�ได้้คืือ เมื่่�อนำำ� mutation ACO
มาใช้้กัับ MRVRP ที่่�พิิจารณาการทำำ�งานที่่�ใช้้เวลาน้้อยที่่�สุุด จะ
ได้้เส้้นทางในการลำำ�เลีียงที่่�สั้้น� กว่่า แต่่ใช้้เวลาในการทำำ�งานนาน
กว่่าวิิธีีการ MRVRP

3. วิิธีดำี ำ�เนิินงานวิิจััย

3.1 ศึึกษาข้้อมููลและเก็็บรวบรวมข้้อมููลการขนส่่งวััตถุุดิบิ
เข้้าโรงงานในปััจจุุบััน
	ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การศึึกษาและเก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การขนส่่งวััตถุุดิิบเข้้าโรงงานในปััจจุุบััน ซึ่่�งข้้อมููลที่่�รวบรวม
ประกอบไปด้้วย
(1) ข้้อมููลตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของโรงงานและผู้้�ผลิิต
(2) ข้้อมููลรายละเอีียดรถขนส่่งที่่�ผู้้�ผลิิตใช้้
(3) ข้้อมููลการขนส่่งจากผู้้�ผลิิตมายัังโรงงานตั้้�งแต่่เดืือน
	ตุุลาคม – ธัันวาคม 2558
(4) ผลการดำำ�เนิินงานการขนส่่งในปััจจุุบัันในประเด็็นดัังต่่อ
ไปนี้้�
ก. จำำ�นวนรถขนส่่งประเภทรถ 4 ล้้อ และ 6 ล้้อที่่�ใช้้ในแต่่ละวััน
ข. จำำ�นวนเที่่�ยวรถขนส่่งประเภทรถ 4 ล้้อ และ 6 ล้้อที่่�เกิิด
	ขึ้้�นในแต่่ละวััน
ค. ระยะทางที่่�รถขนส่่งประเภทรถ 4 ล้้อ และ 6 ล้้อวิ่่�งใน
แต่่ละวััน
ง. ระยะทางเฉลี่่ย� ต่่อเที่่�ยวของรถขนส่่งประเภทรถ 4 ล้้อ และ
6 ล้้อที่่�วิ่่�งในแต่่ละวััน
จ. ระยะทางเฉลี่่�ยต่่อวัันของรถขนส่่งประเภทรถ 4 ล้้อ และ
6 ล้้อ

3.1.1 ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของผู้้�ผลิิต

ในกรณีีศึึกษานี้้�ได้้กำำ�หนดขอบเขตการศึึกษาเฉพาะผู้้�ผลิิต
โลหะขึ้้�นรููปจำำ�นวน 7 ราย โดยมีีตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งดัังรููปที่่� 2 โดย
มีีระยะทางระหว่่างผู้้�ผลิิตวััตถุุดิบิ แต่่ราย และโรงงานตามระยะ
ทางจริิง ดัังตารางที่่� 1
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รููปที่่� 2 แสดงตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของโรงงานผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบทั้้�ง 7 ราย
ตารางที่่� 1 ตารางระยะทางระหว่่างผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบและโรงงาน

3.2 คำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงานกรณีีขนส่่งแบบ
	มิิลค์์รััน
ning) โดยการเลืือกเส้้นทางจะเลืือกตามฮิิวริสติ
ิ กิ ส์์ที่่พั� ฒ
ั นาด้้วย
ในการประยุุกต์์ใช้้ฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนาด้้วยระบบมดร่่วมกัับ
การขนส่่งแบบมิิลค์์รัันมีีอััลกอริิธึึมหลััก 2 ส่่วนคืือ 1) ส่่วนของ
การคำำ�นวณน้ำำ�� หนััก (volume calculation) เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตาม
กระบวนการทำำ�งานของมิิลค์รั์ นั โดยวััตถุุประสงค์์คืือการขนส่่งให้้
เต็็มคัันรถ 2) ส่่วนของการเลืือกเส้้นทาง (master route plan-

ระบบมด เพื่่�อให้้ได้้เส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุด
ในการเริ่่ม� ต้้นการคำำ�นวณจะเริ่่ม� จากการเลืือกน้ำำ��หนััก โดยจะ
เลืือกจุุด (ผู้้�ผลิิต) ที่่�มีีน้ำำ��หนัักมากที่่�สุุดก่่อน จากนั้้�นเลืือกจุุดถััด
ไปที่่�มีีน้ำำ��หนัักรองจากจุุดก่่อนหน้้า จนกว่่าจะเต็็มความจุุของรถ
หรืือครบทุุกจุุดก่่อนที่่�จะเต็็มความจุุรถ โดยเลืือกใช้้รถ 6 ล้้อก่่อน
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เนื่่�องจากในการขนส่่งในปััจจุุบัันมีีการใช้้งานทั้้�งรถ 6 และ 4 ล้้อ
จึึงเลืือกรถที่่�มีคี วามจุุมากกว่่า และส่่วนของปริิมาตรของกล่่องที่่�
บรรจุุวัตั ถุุดิบที่่
ิ ค� าดว่่าจะมีีผลต่่อพื้้�นที่่�ในการบรรทุุกของรถขนส่่ง
ผู้้�วิิจััยพบว่่าในกรณีีศึึกษานี้้� ปริิมาตรของกล่่องที่่�บรรจุุวััตถุุดิิบ
ไม่่มีีผลต่่อพื้้�นที่่�ในการบรรทุุกของรถขนส่่ง เนื่่�องจากวััตถุุดิิบ
ประเภทโลหะมีีน้ำำ��หนัักมาก เมื่่�อจััดวางกล่่องที่่�บรรจุุวััตถุุดิิบ

ลงบนรถขนส่่ง จึึงมีีพื้้�นที่่�เหลืือภายในรถขนส่่ง แต่่น้ำำ�� หนัักรวม
ของวััตถุุดิิบนั้้�นเกืือบจะเต็็มความสามารถในการบรรทุุกของรถ
ขนส่่ง ดัังนั้้�นการศึึกษาในครั้้�งนี้้�จึึงพิิจารณาเฉพาะน้ำำ�� หนัักของ
วััตถุุดิิบ โดยไม่่ต้้องพิิจารณาปริิมาตรของกล่่องที่่�บรรจุุวััตถุุดิิบ
โดยการคำำ�นวณน้ำำ��หนัักเพื่่�อเลืือกชนิิดรถขนส่่งในแต่่ละรอบที่่�
เรีียกงานแสดงได้้ดัังรููปที่่� 3

รููปที่่� 3 การคำำ�นวณน้ำำ��หนัักเพื่่�อเลืือกชนิิดรถขนส่่งในแต่่ละรอบที่่�เรีียกงาน
พารามิิเตอร์์ของฮิิวริิสติิกส์์ในส่่วนของการคำำ�นวณน้ำำ��หนััก
ประกอบไปด้้วย
		 = ผลรวมของน้ำำ��หนัักในแต่่ละช่่วงเวลาที่่�เรีียกงาน หรืือ
เรีียกว่่า น้ำำ��หนัักรวมสายหลััก
		= ผลรวมของน้ำำ��หนัักเมื่่�อน้ำำ��หนัักรวมสายหลัักมากกว่่า
6,000 กิิโลกรััม หรืือเรีียกว่่าน้ำำ��หนัักรวมสายรอง

		 = น้ำำ��หนัักจากตำำ�แหน่่งของผู้้�ผลิิตที่่�เลืือก
		 = ผลรวมของน้ำำ��หนัักในแต่่ละช่่วงเวลาที่่�เรีียกงาน
		 = เซตของน้ำำ��หนัักจากแต่่ละตำำ�แหน่่งของผู้้�ผลิิตในแต่่ละ
ช่่วงเวลาที่่�เรีียกงาน
		 = จำำ�นวนตำำ�แหน่่งของผู้้�ผลิิต ตั้้�งแต่่ 1 ถึึง n=7
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	ขั้้�นตอนการคำำ�นวณน้ำำ��หนัักเพื่่�อเลืือกชนิิดรถขนส่่งในแต่่ละ
รอบที่่�เรีียกงานมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 คำำ�นวณน้ำำ��หนัักรวม ซึ่่�งเป็็นผลรวมของน้ำำ��หนััก
ในแต่่ละช่่วงเวลาที่่�เรีียกงาน =
ขั้้�นตอนที่่� 2 เปรีียบเทีียบน้ำำ��หนัักรวมสายหลััก
กัับความ
สามารถในการบรรทุุกของรถขนส่่งแต่่ละชนิิดเพื่่�อเลืือกชนิิด
ของรถขนส่่ง
ขั้้�นตอนที่่� 2.1 0 < ≤ 2,000 ถ้้าผลรวมของน้ำำ��หนัักสาย
หลัักมากกว่่า 0 กิิโลกรััม แต่่น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2,000 กิิโลกรััม
ให้้เลืือกใช้้รถขนส่่ง 4 ล้้อ แล้้วจึงึ เดิินทางตามเส้้นทางที่่� master
route planning กำำ�หนด
ขั้้�นตอนที่่� 2.2 2,000 < ≤ 6,000 ถ้้าผลรวมของน้ำำ��หนััก
สายหลัักมากกว่่า 2,000 กิิโลกรััม แต่่น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 6,000
กิิโลกรััม ให้้เลืือกใช้้รถขนส่่ง 6 ล้้อ แล้้วจึึงเดิินทางตามเส้้นทาง
ที่่� master route planning กำำ�หนด
ขั้้�นตอนที่่� 2.3 > 6,000 ถ้้าผลรวมของน้ำำ�� หนัักสายหลััก
มากกว่่า 6,000 กิิโลกรััม ให้้เลืือกตำำ�แหน่่งแรกที่่�มีีน้ำ�ำ� หนัักมาก
ที่่�สุุดด้้วยสมการ =
> 6,000 ถ้้าตำำ�แหน่่งแรกมีีน้ำ�ำ� หนัักมากกว่่า 6,000 กิิโลกรััม
ให้้เลืือกใช้้รถขนส่่ง 6 ล้้อ แล้้วจึงึ เดิินทางตามเส้้นทางที่่� master
route planning กำำ�หนด แล้้วปรัับน้ำำ��หนัักตำำ�แหน่่งแรกเมื่่�อใช้้

567

รถขนส่่ง 6 ล้้อ ด้้วยสมการ
= 6,000 จากนั้้�นปรัับ
ลดน้ำำ��หนัักรวมสายหลััก
ด้้วยสมการ
จากสมการ
> 6,000 ถ้้าตำำ�แหน่่งแรกมีีน้ำำ��หนัักน้้อยกว่่า
6,000 กิิโลกรััม ให้้เลืือกตำำ�แหน่่งถััดไปที่่�มีน้ำี ำ��หนัักรองจากตำำ�แหน่่ง
แรกด้้วยสมการ
จากนั้้�นรวบรวม
น้ำำ��หนัักเพื่่�อคำำ�นวณน้ำำ��หนัักรวมสายรอง
ด้้วยสมการ
= ให้้เต็็มความจุุ 6,000 กิิโลกรััมหรืือ
ครบทุุกตำำ�แหน่่งของผู้้�ผลิิตด้้วยการเช็็คโดยสมการ 2,000 <
≤ 6,000 หากใช่่ ให้้เลืือกใช้้รถขนส่่ง 6 ล้้อ แล้้วจึึงเดิินทางตาม
เส้้นทางที่่� master route planning กำำ�หนด แล้้วปรัับน้ำำ��หนััก
รวมสายหลััก
ด้้วยสมการ
แล้้ววนลููป
กลัับไปเช็็คตามขั้้�นตอนที่่� 1
จากสมการ 2,000 < ≤ 6,000 หากไม่่ใช่่ ให้้เช็็คด้้วยสมการ
0 < ≤ 2,000 เพื่่�อยืืนยัันการเลืือกใช้้รถขนส่่ง 4 ล้้อ แล้้วจึึง
เดิินทางตามเส้้นทางที่่� master route planning กำำ�หนด แล้้ว
ปรัับน้ำำ��หนัักรวมสายหลััก ด้้วยสมการ
แล้้ววนลููปกลัับไปเช็็คตามขั้้�นตอนที่่� 1
ในส่่วนของการเลืือกเส้้นทางผู้้�วิจัิ ยั ได้้ใช้้ระบบมด โดยอ้้างอิิงจาก
Ma และ Sun [12] ซึ่่ง� ได้้ศึกึ ษาระบบการขนส่่งแบบมิิลค์รั์ นั และ
เลืือกเส้้นทางด้้วยการนำำ�เอาระบบมดมาใช้้ โดยอััลกอริิธึึมที่่�ใช้้
ในการคำำ�นวณในงานวิิจััยนี้้�แสดงได้้ดัังรููปที่่� 4

รููปที่่� 4 การเลืือกเส้้นทางตามฮิิวริิสติิกส์์พััฒนาด้้วยระบบมด
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พารามิิเตอร์์ของฮิิวริิสติิกส์์ในส่่วนของการเลืือกเส้้นทาง
ประกอบไปด้้วย
		 =	ตำำ�แหน่่งที่่�มดอยู่่� ณ ปััจจุุบััน (current position)
		 = ตำำ�แหน่่งที่่�มดกำำ�ลัังจะเดิินทางไปต่่อ (next position)
			= ความน่่าจะเป็็นในกรณีีที่่�มดตััวที่่� k เดิินทางจาก
				 ตำำ�แหน่่ง i ไปตำำ�แหน่่ง j
			= ช่่วงเวลาที่่�มดตััวที่่� k เดิินทางจากตำำ�แหน่่ง i ไป	
				ตำำ�แหน่่ง j โดย t =0,1,2,3,…
			= ค่่าของฟีีโรโมนของเส้้นทางจากจุุด i ไปจุุด j
			= ความสามารถในการมองเห็็นเส้้นทางจากจุุด i ไปจุุด
			 j จุุดที่่�อยู่่�ใกล้้จะมองเห็็นได้้ชััดกว่่า
			= ระยะทางจากจุุด i ไปจุุด j (distance)
= (ยิ่่�งระยะทางไกล การมองเห็็นยิ่่�งน้้อยลง)
			= ค่่าสััมประสิิทธิ์์ข� องฟีีโรโมน (pheromone coefficient)
			= ค่่าสััมประสิิทธิ์์ข� องการมองเห็็น (visibility coefficient)
			= อััตราการระเหยของฟีีโรโมน (pheromone evaporation
		 rate)
			= จำำ�นวนมด
			= จำำ�นวนตำำ�แหน่่งของผู้้�ผลิิตและโรงงานรวมกััน
			= ปริิมาณของฟีีโรโมนของมดตััวที่่� k ฝากไว้้บนเส้้นทาง
				 จากตำำ�แหน่่ง i ไปตำำ�แหน่่ง j

			=
			 = ค่่าฟีีโรโมนตั้้�งต้้น โดยหาได้้จาก

		ทุุกๆ ระยะทาง (distance) จากตำำ�แหน่่ง i ไปตำำ�แหน่่ง j
		ขั้้�นตอนที่่� 2 เริ่่�มการคำำ�นวณตามขั้้�นตอนหลััก
		ขั้้�นตอนที่่� 2.1 การสร้้างเส้้นทางของคำำ�ตอบ (tour construction) ของแต่่ละรอบ (iteration)
		 For t = to n -1
For k =1 ถึึง m
		 ; สมการการเลืือกตำำ�แหน่่งถััดไปใช้้วิธีิ ีการหาค่่าความน่่าเป็็น
ด้้วยสมการที่่� 1 โดยมดทุุกตััวออกเดิินทางพร้้อมกััน
		 End
		 ; ปรัับสารฟีีโรโมน (pheromone updating) ดัังสมการที่่� 3
		 End
	ขั้้�นตอนที่่� 2.2 เมื่่�อมดเดิินทางครบทุุกตำำ�แหน่่ง ให้้คำำ�นวณ
ระยะทางของมดทุุกตััว แล้้วเลืือกระยะทางที่่�สั้้�นที่่�สุุด
	ขั้้�นตอนที่่� 2.3 เช็็คพฤติิกรรมหยุุดนิ่่ง� (stagnation behavior)
	ถ้้า ระยะทางที่่สั้้� น� ที่่สุ� ดุ ไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่อ� เทีียบกัับรอบก่่อนหน้้า
(ถ้้า) ใช่่ ให้้หยุุดการหาเส้้นทาง
(ถ้้า) ไม่่ใช่่ กลัับไปขั้้�นตอนที่่� 2.1
จบการคำำ�นวณ

			 = เส้้นทางที่่สั้้� น� ที่่สุ� ดุ ที่่ไ� ด้้จากวิิธีกี าร nearest neighborhood
				 ของมดทุุกตััว
3.3 วิิธีีการคำำ�นวณหาจำำ�นวนรถที่่�ใช้้
ฮิิวริสติ
ิ กิ ส์์ที่่พั� ฒั นาขึ้้น� มาเพื่่อ� ใช้้เลืือกเส้้นทาง (master route
หลัังจากขั้้น� ตอนการคำำ�นวณน้ำำ��หนััก และหาเส้้นทางของการขนส่่ง
planning) โดยการเลืือกเส้้นทางจะเลืือกตามฮิิวริิสติิกส์์พััฒนา แต่่ละรอบ ผลที่่�ได้้คืือจำำ�นวนเที่่�ยว ชนิิดของรถที่่�ใช้้ในแต่่ละเที่่�ยว
ด้้วยระบบมด เพื่่�อให้้ได้้เส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุดมีีอััลกอริิธึึมดัังนี้้�
น้ำำ��หนัักที่่บ� รรทุุกในแต่่ละเที่่ย� ว และระยะทางในแต่่ละเที่่ย� ว อย่่างไร
	ขั้้�นตอนที่่� 1 กำำ�หนดพารามิิเตอร์์ค่่าของฟีีโรโมนเริ่่�มต้้น
ก็็ตามเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ในการกำำ�หนดจำำ�นวนรถ
ขนส่่งที่่�ใช้้ต่่อวััน ดัังนั้้�นในบางเที่่�ยวรถจึึงสามารถใช้้รถคัันเดิิม
	จััดวางมดตััวที่่� k ตามตำำ�แหน่่งของผู้้�ผลิิตและโรงงาน
ในการขนส่่งได้้ ขั้้น� ตอนการเลืือกใช้้รถในแต่่ละเที่่�ยวเพื่่อ� กำำ�หนด
			For k = 1 ถึง m
จำำ�นวนรถที่่�ใช้้ในแต่่ละวัันแสดงได้้ดัังรููปที่่� 5
						 n = m		
							Ant1 =จุุดที่่� 1 (โรงงาน), Ant2 =จุุดที่่� 2 (HT),
							Ant3 =จุุดที่่� 3 (CHN), Ant4 =จุุดที่่� 4 (FK),
							Ant5 =จุุดที่่� 5 (CV), Ant6 =จุุดที่่� 6 (CMW),
							Ant7 =จุุดที่่� 7 (TTK), Ant8 =จุุดที่่� 8 (JP),
			End
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รููปที่่� 5 การเลืือกใช้้รถในแต่่ละเที่่�ยวเพื่่�อกำำ�หนดจำำ�นวนรถที่่�ใช้้ในแต่่ละวััน
พารามิิเตอร์์สำำ�หรัับอััลกอริิธึึมที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณจำำ�นวนรถ
ขนส่่งที่่�ใช้้มีีดัังนี้้�
T travel = travelling time = เวลาที่่�ใช้้ในการเดิินทาง
T load-in = load - in time = เวลาที่่ใ� ช้้ในการโหลดสิินค้้าขึ้้น� รถขนส่่ง

T load-out = load - out time = เวลาที่่�ใช้้ในการโหลดสิินค้้าลง
จากรถขนส่่ง
T check-in = check - in time = เวลาเรีียกงานเข้้าโรงงาน
T depart = depart time = เวลาที่่�รถขนส่่งออกจากโรงงาน

	อััลกอริิธึึมที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณจำำ�นวนรถขนส่่งที่่�ใช้้มีีดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 คำำ�นวณหาเวลาจากการขนส่่ง (travelling time)
(5)
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ขั้้�นตอนที่่� 2 คำำ�นวณหาเวลาจากการโหลดสิินค้้าเข้้า-ออก

(6)

ขั้้�นตอนที่่� 3 คำำ�นวณเวลารวม

total time = travelling time + load-in time + load-out time

(7)

ขั้้�นตอนที่่� 4 คำำ�นวณเวลารถขนส่่งออกจากโรงงาน (depart time)

T depart = T check-in - T total

ขั้้�นตอนที่่� 5 เลืือกรถขนส่่งคัันถััดไป

(8)

ถ้้า
(ถ้้า) ใช่่									เลืือกรถคัันใหม่่		
(ถ้้า) ไม่่ใช่่								เลืือกรถคัันเดิิม

4.ผลการวิิจัยั
4.1 ผลการดำำ�เนิินงานของการขนส่่งปััจจุุบััน

ขนส่่งปััจจุุบัันของกรณีีตััวอย่่าง โดยแสดงข้้อมููลแบ่่งออกเป็็น
	ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานของการ รายเดืือนดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ผลการดำำ�เนิินงานของการขนส่่งปััจจุุบััน ซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม – ธัันวาคม 2558
ผลการดำำ�เนิินการในปััจจุุบััน
เดืือน

ตุุลาคม

ชนิิดของ
รถ

จำำ�นวนวััน
ใช้้รถต่่อ
เดืือน (วััน)

จำำ�นวนรถที่่�
ใช้้เฉลี่่�ยต่่อ
วัันต่่อเดืือน
(คััน)

จำำ�นวน
เที่่�ยว
(เที่่�ยว)

6 ล้้อ

26

10

231

12,095

52

465

4 ล้้อ

26

8

160

10,469

65

403

18

391

22,564

58

868

รวม
พฤศจิิกายน

ระยะทาง
เฉลี่่�ยต่่อวััน
ต่่อเดืือน
(กิิโลเมตร)

22

10

215

11,338

53

515

4 ล้้อ

23

8

126

8,088

64

352

18

341

19,426

57

867

6 ล้้อ

23

10

213

10,264

48

446

4 ล้้อ

24

7

114

7,549

66

315

17

327

17,814

54

761

รวม
รวม 3 เดืือน

ระยะทาง
เฉลี่่�ยต่่อ
เที่่�ยว
(กิิโลเมตร)

6 ล้้อ
รวม
ธัันวาคม

ระยะทาง
(กิิโลเมตร)

6 ล้้อ

71

10

659

33,697

51

476

4 ล้้อ

73

8

400

26,106

65

356

18

1059

59,804

56

832

รวม
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4.2 ผลการดำำ�เนิินงานของฮิิวริิสติกส์
ิ ์ที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� มา ขนส่่งแบบมิิลค์รั์ นั และเลืือกเส้้นทางด้้วยระบบมด แสดงในตาราง
ด้้วยการขนส่่งแบบมิิลค์์รันั และเลืือกเส้้นทางด้้วยระบบมด ที่่� 3
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ได้้จากฮิิวริสติ
ิ กิ ส์์ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� มาด้้วยการ

ตารางที่่� 3 ผลการดำำ�เนิินงานด้้วยฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นมา
ผลการดำำ�เนิินงานจากฮิิวริิสติกส์
ิ ์ที่่�พััฒนาขึ้้�นมาด้้วยการขนส่่ง milk run และเลืือกเส้้นทางด้้วยทฤษฎีีมด
เดืือน

ชนิิดของ
รถ

จำำ�นวนวััน
ใช้้รถต่่อ
เดืือน (วััน)

จำำ�นวนรถที่่�
ใช้้เฉลี่่�ยต่่อ
วัันต่่อเดืือน
(คััน)

จำำ�นวน
เที่่�ยว
(เที่่�ยว)

ระยะทาง
(กิิโลเมตร)

ระยะทาง
เฉลี่่�ยต่่อ
เที่่�ยว
(กิิโลเมตร)

ระยะทาง
เฉลี่่�ยต่่อวััน
ต่่อเดืือน
(กิิโลเมตร)

6 ล้้อ

25

3

94

14,271

152

571

4 ล้้อ

20

1

31

3,094

100

155

4

125

17,365

139

726

ตุุลาคม

รวม
พฤศจิิกายน

6 ล้้อ

22

3

77

12,175

158

553

4 ล้้อ

18

1

28

2,508

90

139

4

105

14,683

140

693

รวม
ธัันวาคม

6 ล้้อ

23

3

85

11,595

136

504

4 ล้้อ

17

1

26

1,979

76

116

4

111

13,574

122

621

รวม
รวม 3 เดืือน

6 ล้้อ

70

3

256

38,041

149

543

4 ล้้อ

55

1

85

7,581

88

137

4

341

45,622

134

680

รวม

4.3 การเปรีียบเทีียบและวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน วััน จำำ�นวนเที่่�ยวรถขนส่่งทั้้�งหมด ระยะทางรวมทั้้�งหมด ระยะ

	ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบผล โดยเป็็นการเทีียบผลการ ทางเฉลี่่�ยต่่อเที่่�ยว และระยะทางเฉลี่่�ยต่่อวััน โดยมีีผลแสดงได้้
ขนส่่งปััจจุุบันั กัับฮิิวริสติ
ิ กิ ส์์ที่่พั� ฒั นาขึ้้น� มา ซึ่่ง� หััวข้อ้ ในการเปรีียบ ดัังตารางที่่� 4
เทีียบผลการดำำ�เนิินการประกอบไปด้้วย จำำ�นวนรถขนส่่งที่่�ใช้้ต่่อ
ตารางที่่� 4 แสดงการเปรีียบเทีียบระหว่่างการขนส่่งในปััจจุุบัันกัับฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนาขึ้้�น
การขนส่่งในปััจจุุบััน
(ซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม
– ธัันวาคม 2558)
จำำ�นวนรถขนส่่งที่่�ใช้้ต่่อวััน

การขนส่่งแบบ
มิิลค์์รััน

ผลต่่าง

เปอร์์เซ็็นต์์

18

4

14

78

1,059

341

718

68

59,804

45,622

14,181

24

ระยะทางเฉลี่่�ยต่่อเที่่�ยว

56

134

78

139

ระยะทางเฉลี่่�ยต่่อวััน

832

680

152

18

จำำ�นวนเที่่�ยวรถขนส่่งทั้้�งหมด
ระยะทางรวมทั้้�งหมด
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5. สรุุปผลการวิิจััย

งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาและนำำ�เสนอรููปแบบการ
ขนส่่งวััตถุุดิิบโลหะขึ้้�นรููปในผลิิตภััณฑ์์อุุปกรณ์์จ่่ายไฟแบบใหม่่
โดยใช้้รููปแบบการขนส่่งแบบมิิลค์์รััน ซึ่่�งการขนส่่งในปััจจุุบัันผู้้�
ซื้้�อ คืือโรงงานประกอบอุุปกรณ์์จ่่ายไฟได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�ผลิิตโลหะ
แผ่่นขึ้้�นรููปดำำ�เนิินการจััดส่่งวััตถุุดิิบไปที่่�โรงงานด้้วยการใช้้รถ
ขนส่่งของผู้้�ผลิิตเอง ส่่วนรููปแบบการขนส่่งที่่พั� ฒั นาขึ้้น� มาด้้วยการ
ขนส่่งแบบมิิลค์์รััน เป็็นการใช้้รถขนส่่งร่่วมกััน โดยเริ่่�มวิ่่�งรถจาก
โรงงานประกอบไปรัับวัตั ถุุดิบิ จากผู้้�ผลิิตแต่่ละราย แล้้วย้อ้ นกลัับ
มาที่่�โรงงานประกอบ และใช้้วิิธีีการเลืือกเส้้นทางการขนส่่งด้้วย
ฮิิวริิสติิกส์์จากทฤษฎีีมด กรณีีศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาวััตถุุดิิบ
ประเภทโลหะปั๊๊�มขึ้้�นรููปในผลิิตภััณฑ์์อุุปกรณ์์จ่่ายไฟซึ่่�งอยู่่�ใน
อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยบริิษัทั กรณีีศึกึ ษาตั้้ง� อยู่่ใ� นนิิคม
อุุตสาหกรรมบางปูู จัังหวััดสมุุทรปราการ และบริิษัทั ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิบิ
ตั้้ง� อยู่่ใ� นเขตปริิมณฑลและภาคตะวัันออกของประเทศไทย โดย
ข้้อมููลที่่�นำำ�มาศึึกษาเป็็นข้้อมููลของการขนส่่งวััตถุุดิิบตั้้ง� แต่่เดืือน
ตุุลาคม ถึึง ธัันวาคม 2558 จากผู้้�ผลิิตทั้้�งหมด 7 ราย จากการ
ศึึกษาสามารถสรุุปเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินการทั้้�ง 3 เดืือน ดัังนี้้�
1) จำำ�นวนรถที่่�ใช้้ต่่อวัันลดลง 14 คัันต่่อวััน (จาก 18 คััน
		 เหลืือ 4 คััน) ลดลง 78%
2) จำำ�นวนเที่่ย� วรถขนส่่งทั้้�งหมดลดลง 718 เที่่ย� ว (จาก 1,059
		 เที่่�ยว เหลืือ 341 เที่่�ยว) ลดลง 68%
3) ระยะทางรวมทั้้�งหมดลดลง 14,181 กิิโลเมตร (จาก
		 59,804 กิิโลเมตร เหลืือ 45,622 กิิโลเมตร) ลดลง 24%
4) ระยะทางเฉลี่่ย� ต่่อเที่่�ยวเพิ่่�มขึ้้น� 78 กิิโลเมตรต่่อเที่่�ยว (จาก
		 56 กิิโลเมตร เป็็น 134 กิิโลเมตร) เพิ่่�มขึ้้�น 139%
5) ระยะทางเฉลี่่�ยต่่อวัันลดลง 152 กิิโลเมตรต่่อวััน (จาก
		 832 กิิโลเมตร เหลืือ 680 กิิโลเมตร) ลดลง 18%
จากผลการศึึกษาพบว่่า เมื่่�อนำำ�การขนส่่งแบบมิิลค์์รัันและ
เลืือกเส้้นทางด้้วยทฤษฎีีมด พบว่่าจำำ�นวนรถที่่�ใช้้ขนส่่งต่่อวััน
ลดลง เนื่่อ� งจากการรวบรวมวััตถุุดิบิ จนเต็็มคัันรถ จึึงทำำ�ให้้จำำ�นวน
รถลดลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั และเป็็นผลต่่อเนื่่อ� งทำำ�ให้้จำำ�นวนเที่่�ยว
ในการขนส่่งลดลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั เช่่นเดีียวกัับระยะทางรวมใน
การขนส่่งก็็ลดลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั เช่่นกััน ซึ่่ง� ส่่งผลทำำ�ให้้ระยะทาง
เฉลี่่�ยต่่อเที่่�ยวเพิ่่�มมากขึ้้�นเนื่่�องจากจำำ�นวนเที่่�ยวที่่�ลดลงอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ และส่่งผลทำำ�ให้้ระยะทางเฉลี่่�ยต่่อวัันลดลง เนื่่�องจาก
ระยะทางรวมที่่�ลดลงอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั จึึงสามารถสรุุปได้้ว่่า การ

ประยุุกต์์ใช้้การขนส่่งจากฮิิวริสติ
ิ กิ ส์์ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� มาด้้วยทฤษฎีีมด
ร่่วมกัับการขนส่่งแบบมิิลค์รั์ นั ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพการใช้้รถขนส่่ง
เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อระบบการส่่งสิินค้้าตามรอบ
เวลาแบบเดิิม หรืืออีีกนััยหนึ่่ง� คืือ สามารถรัักษาระดัับการบริิการ
ได้้เหมืือนเดิิม

6. ข้้อเสนอแนะ

1. หลัักการนี้้ส� ามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กับวั
ั ตั ถุุดิบชนิ
ิ ดิ อื่่น� ใน
การรวบรวมวััตถุุดิบิ เพื่่อ� ให้้เต็็มคัันรถก่่อนนำำ�ส่่งที่่โ� รงงานประกอบ
2. สำำ�หรัับงานวิิจััยต่่อไปในอนาคตมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะมีี
การนำำ�วิิธีีการหาค่่าคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดด้้วยระบบอาณานิิคมมด
วิิธีีการอื่่�นๆ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากกว่่ามาประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้
ปััญหาการเดิินทางของพนัักงานขาย ทั้้�งนี้้ร� วมไปถึึงวิิธีกี ารแบบ
metaheuristics ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงวิิธีีการอื่่�นๆ ด้้วย
3.แม้้ว่่าการใช้้การขนส่่งแบบมิิลค์์รัันจะช่่วยลดจำำ�นวนรถ
ขนส่่งและระยะทางในการขนส่่งลงได้้ แต่่ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ต้้องมีีวิิสััยทััศน์์ถึึงความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน อีีกนััยหนึ่่�งควรที่่�จะ
คำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนที่่�จะเกิิดขึ้้�นก่่อนที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงกิิจกรรมใดๆ
ผู้้�วิจัิ ยั จึึงได้้จำำ�ลองต้้นทุุน (cost simulation) ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการ
ขนส่่งโดยเปรีียบเทีียบต้้นทุุนค่่าขนส่่งปััจจุุบันั กัับต้น้ ทุุนค่่าขนส่่ง
จากผู้้�ให้้บริิการการขนส่่งจริิงรายหนึ่่�ง (third-party logistics :
3PL) โดยต้้นทุุนค่่าขนส่่งจากการดำำ�เนิินการตั้้ง� แต่่เดืือนตุุลาคมธัันวาคม 2558 มีีดัังนี้้�
1) ต้้นทุุนค่่าขนส่่งปััจจุุบันั มีีมูลค่่
ู าเท่่ากัับ 21,576,058 บาท
2) ต้้นทุุนค่่าขนส่่งจากการประยุุกต์์ใช้้ฮิวริ
ิ สติ
ิ กิ ส์์ที่่พั� ฒั นาด้้วย
ทฤษฎีีมดหรืือพััฒนาจากการสัังเกตการทำำ�งานจริิงกัับการขนส่่ง
แบบมิิลค์์รัันมีีมููลค่่าเท่่ากัับ 3,218,890 บาท
3) ต้้นทุุนค่่าขนส่่งลดลง 18,357,168 บาท คิิดเปอร์์เซ็็นต์์ลด
ลงเท่่ากัับ 85% โดยจำำ�นวนรถที่่�ใช้้ต่่อวัันลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั
จึึงเป็็นเหตุุผลหลัักที่่�ทำำ�ให้้เกิิดต้้นทุุนค่่าขนส่่งลดลง
4) ต้้นทุุนค่่าขนส่่งปััจจุุบันั และต้้นทุุนจากฮิิวริสติ
ิ กิ ส์์ที่่พั� ฒ
ั นา
ขึ้้น� มากัับการขนส่่งแบบมิิลค์รั์ นั มีีรายละเอีียดแสดงดัังตารางที่่� 5
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ตารางที่่� 5 ต้้นทุุนค่่าขนส่่งปััจจุุบัันและต้้นทุุนจากฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นมา

วัันเรีียกงานเข้้า

ต้้นทุุนค่่าขนส่่ง
ปััจจุุบััน (บาท)

ต้้นทุุนค่่าขนส่่งจาก
ฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนา
ขึ้้�นมา (บาท)

ต้้นทุุนค่่าขนส่่งที่่�
ลดลง (บาท)

% ลดลง

Oct-01 -2015

335,024

53,440

281,584

84%

Oct-02-2015

440,461

58,250

382,211

87%

Oct-03-2015

50,865

23,990

26,875

53%

Oct-05-2015

403,077

53,460

349,617

87%

Oct-06-2015

297,056

41,370

255,686

86%

Oct-07-2015

262,611

47,460

215,151

82%

Oct-08-2015

334,411

58,210

276,201

83%

Oct-09-2015

423,341

58,250

365,091

86%

Oct-10-2015

48,834

21,660

27,174

56%

Oct-12-2015

333,564

55,470

278,094

83%

Oct-13-2015

264,017

61,650

202,367

77%

Oct-14-2015

318,007

44,440

273,567

86%

Oct-15-2015

390,089

53,110

336,979

86%

Oct-16-2015

402,886

53,730

349,156

87%

Oct-17-2015

41,116

21,310

19,806

48%

Oct-19-2015

355,619

60,370

295,249

83%

Oct-20-2015

319,823

50,430

269,393

84%

Oct-21-2015

326,806

45,850

280,956

86%

Oct-22-2015

389,262

50,780

338,482

87%

Oct-24-2015

75,089

23,850

51,239

68%

Oct-26-2015

371,476

49,560

321,916

87%

Oct-27-2015

353,109

52,010

301,099

85%

Oct-28-2015

318,274

46,610

271,664

85%

Oct-29-2015

280,528

51,810

228,718

82%

Oct-30-2015

301,675

38,230

263,445

87%

Oct-31-2015

118,385

33,610

84,775

72%
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ตารางที่่� 5 ต้้นทุุนค่่าขนส่่งปััจจุุบัันและต้้นทุุนจากฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นมา (ต่่อ)

วัันเรีียกงานเข้้า

ต้้นทุุนค่่าขนส่่ง
ปััจจุุบััน (บาท)

ต้้นทุุนค่่าขนส่่งจาก
ฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนา
ขึ้้�นมา (บาท)

ต้้นทุุนค่่าขนส่่งที่่�
ลดลง (บาท)

% ลดลง

Nov-02-2015

246,576

46 ,040

200,536

81%

Nov-03-2015

303,780

51,410

252,370

83%

Nov-04-2015

275,115

44,700

230,415

84%

Nov-05-2015

377,660

54,180

323,480

86%

Nov-06-2015

480,695

59,190

421,505

88%

Nav-07-2015

117,583

20,130

97,453

83%

Nav-09-2015

265,407

53.810

211,597

80%

Nov-10-2015

279,075

46,830

232,245

83%

Nov-11-2015

384,311

54 ,060

330,251

86%

Nov-12-2015

342,107

44,570

297,537

87%

Nov-13-2015

362,782

47,750

315,032

87%

Nov-14-2015

109,812

17,790

92,022

84%

Nov-16-2015

304,684

48 ,070

256,614

84%

Nov-17-2015

378,951

59,500

319,451

84%

Nov-18-2015

283,117

41,820

241,297

85%

Nov-19-2015

337,563

39,660

297,903

88%

Nov-20-2015

493,102

56,480

436,622

89%

Nov-21-2015

8,753

4,800

3,953

45%

Nov-23-2015

294,588

47,970

246,618

84%

Nov-24-2015

400,276

55,840

344,436

86%

Nov-25-2015

380,846

56,420

324,426

85%

Nov-26-2015

386,071

48,900

337,171

87%

Nov-27-2015

60,987

15,010

45,977

75%
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ตารางที่่� 5 ต้้นทุุนค่่าขนส่่งปััจจุุบัันและต้้นทุุนจากฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นมา (ต่่อ)

วัันเรีียกงานเข้้า

ต้้นทุุนค่่าขนส่่ง
ปััจจุุบััน (บาท)

ต้้นทุุนค่่าขนส่่งจาก
ฮิิวริิสติิกส์์ที่่�พััฒนา
ขึ้้�นมา (บาท)

ต้้นทุุนค่่าขนส่่งที่่�
ลดลง (บาท)

% ลดลง

Dec-01-2015

474,816

54,420

420,396

89%

Dec-02-2015

437,122

49,500

387,622

89%

Dec-03-2015

397,792

50,470

347,322

87%

Dec-04-2015

476,899

58,870

418,029

88%

Dec-06-2015

1,067

4,800

3,733

-350%

Dec-08-2015

410,648

45,510

365,138

89%

Dec-09-2015

350,298

54,740

295,558

84%

Dec 10-2015

313,336

43 ,490

269,846

86%

Dec 11-2015

428,894

44,290

384,604

90%

Dec 12-2015

30,459

15,680

14,779

49%

Dec 14-2015

317,821

42,850

274,971

87%

Dec 15-2015

268,460

44,610

223,850

83%

Dec 16-2015

348,927

50,830

298,097

85%

Dec 17-2015

348,878

56,230

292,648

84%

Dec 18-2015

190,983

32,850

158,133

83%

Dec; 19-2015

177,482

25,580

151,902

86%

Dec-21-2015

331,073

45,010

286,063

86%

Dec-22-2015

293,897

49,790

244,107

83%

Dec-23-2015

296,020

49,300

246,720

83%

Dec-24-2015

381,829

46,280

335,549

88%

Dec-25-2015

258,502

41,430

217,072

84%

Dec-26-2015

94,953

18,520

76,433

80%

Dec-28-2015

319,766

46,680

273,086

85%

Dec-29-2015

196,890

23,320

173,570

88%

21,576,058

3,218,890

18,357,168

85%

รวม
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4. หากบริิษััทต้้องการดำำ�เนิินการขนส่่งเอง ควรที่่�จะต้้อง
พิิจารณามิิติิอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิม เช่่น ต้้นทุุนการสั่่�งซื้้�อรถขนส่่ง และ
แม้้ว่่าวิิธีีการใช้้ฮิิวริิสติิกส์์กัับการขนส่่งแบบมิิลค์์รััน จะช่่วยลด
จำำ�นวนรถขนส่่งและระยะทางรวมลง แต่่การเพิ่่�มขึ้้�นของระยะ
ทางในการขนส่่งต่่อเที่่�ยวต่่อคััน จะทำำ�ให้้รถขนส่่งเสื่่�อมสภาพ
เร็็วขึ้้�นและอายุุการใช้้งานลดน้้อยลง ผู้้�วิิจััยจึึงมีีข้้อเสนอแนะให้้
เพิ่่�มการพิิจารณาในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรถขนส่่งดัังนี้้�
1) ต้้นทุุนการสั่่�งซื้�อ้ รถขนส่่ง
2) ค่่าบำำ�รุุงรัักษารถ
3) อายุุการใช้้งานของรถ
4) ค่่าประกัันภััย
5) ค่่าใช้้จ่่ายวััสดุสิุ้้ �นเปลืืองเช่่น น้ำำ��มัันหล่่อลื่่�น, ยางรถยนต์์
6) ค่่าดำำ�เนิินการ เช่่น ค่่าเอกสาร
นอกจากนี้้� ก่่อนที่่จ� ะเริ่่ม� เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการขนส่่งเป็็นแบบ
มิิลค์์รััน ทางฝั่่�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบควรจััดให้้มีีการทำำ�ความ
เข้้าใจร่่วมกัันและกำำ�หนดข้้อตกลงถึึงแนวทางการทำำ�งานร่่วมกััน
เพื่่�อชี้้�แจงให้้แต่่ละภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ทราบถึึงข้้อกำำ�หนด
และความต้้องการ รวมทั้้�งแนวทางในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาในกรณีีที่่เ� กิิดเหตุุการณ์์ที่่ไ� ม่่คาดคิิด (risk management)
ยกตััวอย่่างเช่่น ปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ต้อ้ งการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเร่่ง
ด่่วน ความพร้้อมในการส่่งวััตถุุดิิบตามช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนดของ
ผู้้�ผลิิตว่่าพร้้อมหรืือไม่่ ในการส่่งให้้ทัันรอบของมิิลค์์รััน เป็็นต้้น
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