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ด้้วยเหตุุที่่�โรงงานผลิิตน้ำำ��ตาลที่่�ทำำ�การศึึกษามีีปััญหาด้้านการวางแผนโลจิิสติิกส์์ขาเข้้า
ที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับการทำำ�งานจริิง อีีกทั้้�งยัังขาดความเชื่่�อมโยงของข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการ
บริิหารจััดการรถตััดอ้้อยและรถขนส่่ง ทำำ�ให้้การส่่งอ้้อยไม่่เพีียงพอต่่อการผลิิตและ
ข้้อมููลมีคี วามผิิดพลาด รวมถึึงการขนส่่งและการทำำ�งานของรถตััดอ้้อยที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
งานวิิจััยนี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพของกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้า
ของโรงงาน ทั้้�งนี้้มุ่่� ง� เน้้นที่่�การวางแผนการนำำ�อ้อ้ ยเข้้าสู่่โ� รงงานโดยอาศััยระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศมาช่่วยในการดำำ�เนิินงาน และปรัับปรุุงกระบวนการวางแผนให้้สอดคล้้อง
กัับการทำำ�งานของรถตััดอ้้อย โดยอาศััยวิิธีีการทางฮิิวริิสติิกร่่วมกัับการพััฒนาโปรแกรม
โดยใช้้ Visual Basic for Applications ใน Microsoft Excel หลัังจากนำำ�ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศไปใช้้งาน ได้้ผลสััมฤทธิ์์�ดัังนี้้� ระยะเวลาตั้้�งแต่่การตััดจนถึึงการ
หีีบอ้้อยลดจาก 40 ชม. เหลืือเพีียง 8 ชม. ค่่า CCS เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 0.43 ค่่า Purity
เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 3.84% Yield น้ำำ��ตาล/ตัันอ้้อยเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม 10% และปริิมาณรถที่่�
รอนำำ�ส่่งอ้้อยลดลง 85.76% ระบบนี้้�ช่่วยลดความผิิดพลาดของผู้้�ใช้้งานและข้้อมููล
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของรถตััด รถขนส่่ง และกระบวนการผลิิตได้้ดียิ่่ี �งขึ้้�น

คำำ�สำำ�คััญ :
โลจิิสติิกส์์ขาเข้้า / ฮิิวริิสติิก /
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
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Since the current inbound logistics of a case-study sugar factory do not well
respond to the actual operation and since the factory’s input data do not
have adequate accuracy and coherence, resulting in sugarcane shortage,
inefficient productivity and transportation, the present research aimed to
enhance the efficiency of the inbound logistics by focusing on planning the
process of sugarcane supply via the implementation of information and
communication technology systems.Planning process was also improved to
align with the capability of sugarcane harvesters. A heuristic method was
implemented through the use of Visual Basic for Applications in Microsoft
Excel. The results illustrated that the duration from harvesting to feeding to
factory could be reduced from 40 hours to only 8 hours. CCS increased by
0.43, purity was enhanced by 3.84%, raw sugar cane volume, yield of sugar/
sugarcane ton increased by 10%; as a result, the vehicle waiting time for
delivery decreased by 85.76%. The system helps reduce human errors and
increase the capability of sugarcane harvester as well as the productivity of
the production process.
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1. บทนำำ�

	อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลถืือว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมเกษตรแปรรููป
ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อเศรษฐกิิจของประเทศไทย ทั้้�งในแง่่การสร้้าง
งานและรายได้้ให้้แก่่เกษตรกรชาวไร่่อ้้อย สร้้างรายได้้ให้้แก่่
ประเทศจากการส่่งออกน้ำำ��ตาลทรายไปยัังต่่างประเทศ รวมถึึง
เป็็นอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานที่่�ก่่อให้้เกิิดอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องอีีก
จำำ�นวนมาก ปััจจุุบัันประเทศไทยเป็็นผู้้�ส่่งออกน้ำำ��ตาลทราย
รายใหญ่่เป็็นอัันดัับสองของโลก รองจากประเทศบราซิิล [1]
ประเทศไทยมีีมููลค่่าการผลิิตน้ำำ�� ตาลมากกว่่า 1.9 แสนล้้านบาท
และมีีรายได้้จากการส่่งออกมากกว่่า 1.2 แสนล้้านบาท
นอกจากนี้้�ยังั เป็็นการสร้้างงานให้้ชาวไร่่อ้้อยและแรงงานเก็็บเกี่่ย� ว
กว่่า 6 แสนราย [2] แต่่ในแง่่การแข่่งขัันกัับต่่างประเทศ พบว่่า
ประเทศไทยกำำ�ลัังสููญเสีียความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันใน
ตลาดโลกอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เนื่่อ� งจากผู้้�ส่่งออกน้ำำ��ตาลทรายรายใหญ่่
ในหลายประเทศได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐบาลจนสามารถส่่ง
น้ำำ��ตาลทรายออกขายในตลาดโลกได้้ในราคาต่ำำ�� [3] ดัังนั้้�นเพื่่�อ
ให้้อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลของไทยสามารถยืืนหยััดและแข่่งขัันใน
ตลาดโลกได้้ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมุ่่ง� เน้้นการพััฒนาตลอดกระบวนการ
ทั้้�งนี้้�การพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอ้้อยและ
น้ำำ��ตาลทรายก็็เป็็นส่่วนสำำ�คัญั อย่่างยิ่่ง� ส่่วนหนึ่่ง� ที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั
การพััฒนาอย่่างเร่่งด่่วน เพื่่อ� ให้้มีกี ารวางกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน
และการควบคุุมกระบวนการ รวมทั้้�งการขนส่่งที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
ด้้วยต้้นทุุนที่่�ประหยััด และป้้องกัันการขาดวััตถุุดิิบระหว่่างการ
ผลิิต โดยคำำ�นึงึ ถึึงประสิิทธิิภาพด้้านการจััดการในส่่วนการจััดคิิว
อ้้อยเข้้าโรงงาน การจััดการสิินค้้าระหว่่างการผลิิต การจััดการ
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป การจััดเก็็บ การขนส่่งน้ำำ��ตาลทรายเพื่่�อการ
จำำ�หน่่ายทั้้�งในและต่่างประเทศ
	อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลมีีรููปแบบการผลิิตเป็็นแบบฤดููกาล
(Seasonal) โดยโรงงานจะเปิิดหีีบอ้้อยในช่่วงระยะเวลาสั้้�นๆ
เพีียง 3-4 เดืือน และจะต้้องทำำ�การผลิิตเต็็มกำำ�ลัังการผลิิตโดย
ไม่่ขาดวััตถุุดิบิ เนื่่อ� งจากต้้นทุุนในการเริ่่ม� ต้้นการเปิิดเครื่่อ� งการ
ผลิิตนั้้น� มีีต้น้ ทุุนที่่�สูงู มาก ดัังนั้้น� จึึงจะต้้องมีีอ้อ้ ยเพีียงพอสำำ�หรัับ
การผลิิตในแต่่ละวััน เพื่่�อไม่่ให้้โรงงานเกิิดการหยุุดชะงััก ส่่งผล
ให้้ต้อ้ งมีีการบริิหารจััดการระบบโลจิิสติิกส์์และการขนส่่งขาเข้้า
ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพในระดัับสูงู ที่่�จะสามารถตอบสนองความต้้องการ
ในการผลิิตได้้อย่่างทัันเวลาและเพีียงพอ การศึึกษาในครั้้�งนี้้�มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพกระบวนการโลจิิสติิกส์์
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ขาเข้้าของผู้้�ประกอบการโรงงานผลิิตน้ำำ��ตาลรายใหญ่่รายหนึ่่�ง
เช่่น ระยะเวลาในการนำำ�อ้้อยตั้้�งแต่่ตััดจนถึึงเข้้าสู่่�โรงงานลดลง
รถตััดสามารถตััดอ้้อยส่่งเข้้าสู่่�โรงงานได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
การใช้้ประโยชน์์จากรถตััดให้้เต็็มประสิิทธิิภาพหรืือความสามารถ
ในการตััด เป็็นต้้น ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั พบว่่าการวางแผนยัังไม่่สอดคล้้อง
กัับการทำำ�งานจริิงของรถตััด ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในการทำำ�งาน
แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนคืือ เวลาการทำำ�งานช่่วงกลางวัันเกิิดปััญหา
รถขนส่่งที่่�ทำำ�การขนส่่งอ้้อยเข้้าโรงงานมีีการรอคิิวหน้้าโรงงาน
จำำ�นวนมาก ซึ่่�งมีีผลต่่อระยะเวลาในการส่่งอ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน
ทำำ�ให้้มีีระยะเวลาตั้้�งแต่่ตััดจนขนส่่งเข้้าสู่่�โรงงานเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งมีีผล
โดยตรงกัับค่่าความหวานของน้ำำ��ตาล ในเวลาการทำำ�งานช่่วง
กลางคืืน รถตััดอ้้อยไม่่สามารถดำำ�เนิินการตััดอ้้อยได้้ แต่่ทาง
โรงงานยัังต้้องทำำ�การผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง 24 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาปริิมาณอ้้อยไม่่เพีียงพอต่่อการผลิิต รวมถึึงการวางแผน
ที่่�ต้้องอาศััยความเชี่่�ยวชาญของผู้้�วางแผนเป็็นหลััก ทำำ�ให้้ข้้อมููล
เกิิดความผิิดพลาด และความไม่่เท่่าเทีียมกัันในการส่่งอ้้อยของ
เกษตรกร นอกจากนี้้�จะมีีการศึึกษาการนำำ�ระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสารเข้้ามาช่่วยในการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่
กระบวนการตััดอ้้อย การขนส่่งอ้้อย จนถึึงการดััมพ์์อ้้อย ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้ทราบสถานะการดำำ�เนิินงานในส่่วนต่่างๆ แบบทัันเวลา
(Real Time) และสามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากระบบมาใช้้ในการ
ควบคุุม ตรวจติิดตาม และบริิหารจััดการระบบโลจิิสติิกส์์ขาเข้้า
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมุ่่ง� เน้้นไปที่่�การพััฒนากระบวนการ
วางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน โดยใช้้วิิธีีการทางฮิิวริิสติิกส์์
ด้้วยการใช้้โปรแกรม Visual Basic for Applications ใน
โปรแกรม Microsoft Excel ในการพััฒนา
ขอบเขตการศึึกษาในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้มุ่่�งเน้้นไปที่่�การวาง
แผนการนำำ�อ้้อยประเภทรถตััดเข้้าสู่่�โรงงาน และการนำำ�ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารเข้้ามาช่่วยในการดำำ�เนิินงาน
ในกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้า เนื่่�องจากการดำำ�เนิินการของ
บริิษัทั ในอนาคตมีีแนวโน้้มที่่�จะนำำ�รถตััดอััตโนมััติเิ ข้้ามาใช้้ในการ
เก็็บเกี่่ย� วอ้้อยแทนแรงงานคน เพื่่อ� ช่่วยแก้้ปัญั หาการขาดแคลน
คนงานในการเก็็บเกี่่�ยว [4] รวมถึึงยัังช่่วยลดระยะเวลาในการ
เก็็บเกี่่ย� ว ซึ่่ง� การใช้้รถตััดจะใช้้ระยะเวลาในการเก็็บเกี่่ย� วน้้อยกว่่า
การใช้้แรงงานคนค่่อนข้้างมาก ในส่่วนของกระบวนการโลจิิสติิกส์์
ขาเข้้านั้้�น จากการสำำ�รวจพบว่่ายัังขาดการเชื่่�อมโยงข้้อมููลเพื่่�อ
ใช้้ในการบริิหารจััดการรถตััดและรถขนส่่ง ทำำ�ให้้เกิิดความสููญเสีีย
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ในระบบผลิิตจำำ�นวนมาก เช่่น เกิิดการหยุุดผลิิตเนื่่�องจากการ
ขาดวััตถุุดิบิ รถขนส่่งเกิิดการรอคอยหน้้าโรงงานเป็็นจำำ�นวนมาก
ปริิมาณน้ำำ��ตาลที่่�ผลิิตได้้มีปริ
ี มิ าณลดลงกว่่าปริิมาณที่่�ควรจะผลิิต
ได้้เนื่่�องจากใช้้ระยะเวลาก่่อนเข้้ากระบวนการผลิิตมากเกิินไป

2. ทฤษฎีีและงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้้อง
2.1 วิิธีีการฮิิวริิสติิก

					 วิิธีกี ารฮิิวริสิ ติิกเป็็นวิิธีกี ารในการหาคำำ�ตอบที่่�เหมาะสม
เหมาะสำำ�หรัับใช้้แก้้ปััญหาที่่�มีีความซัับซ้้อน ซึ่่�งการหาคำำ�ตอบ
จำำ�พวกการจำำ�ลองเหตุุการณ์์ (Simulation) การจำำ�ลองสมการ
ทางคณิิตศาสตร์์ หรืือการใช้้อััลกอริิธึึม จะใช้้ระยะเวลานาน
ในการหาคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุด [5] ในการแก้้ปััญหาขนาดใหญ่่และ
มีีความซัับซ้้อนของข้้อมููลมากทำำ�ให้้อาจเกิิดความไม่่แม่่นยำำ�ได้้
ซึ่่�งวิิธีีการแก้้ปััญหาในรููปแบบฮิิวริิสติิกจะทำำ�ให้้หาผลลััพธ์์ที่่�น่่า
พึึงพอใจ ได้้รวดเร็็วกว่่าวิิธีีการหาคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุด เพราะเป็็น
วิิธีกี ารที่่�ใช้้หลัักการตััดสิินใจจากผู้้�ใช้้งานในการหาคำำ�ตอบ ในแง่่
การใช้้ดุุลยพิินิิจ วิิจารณญาณหรืือวิิธีีการลองผิิดลองถููก วิิธีีการ
ฮิิวริิสติิกมีีความเหมาะสมกัับการแก้้ปััญหาขนาดใหญ่่และมีี
ความซัับซ้้อน แต่่ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากวิิธีีการฮิิวริิสติิกนั้้�นอาจจะ
ไม่่ใช่่คำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุด แต่่เป็็นคำำ�ตอบที่่�เหมาะสมน่่าพึึงพอใจ
และใช้้เวลาในการหาคำำ�ตอบน้้อยกว่่า [5-6]

2.2 งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

					 งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�
โรงงานมีีอยู่่ห� ลากหลายทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยมีีจุดุ ประสงค์์
การวางแผนที่่�แตกต่่างกััน เช่่น ผลผลิิตน้ำำ��ตาลสููงสุุด ผลกำำ�ไร
สุุทธิิสูงู สุุด ลดระยะเวลาการรอคอยหน้้าโรงงาน จากการสำำ�รวจ
พบว่่ามีีงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องดัังนี้้� Taechasook [7] ทำำ�การพััฒนา
ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจในการเก็็บเกี่่�ยวอ้้อย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ค่่าผลผลิิตน้ำำ��ตาลมีีค่่าสููงสุุด โดยอาศััยการพััฒนา
รููปแบบทางคณิิตศาสตร์์ในการแก้้ปััญหาขนาดเล็็ก และการ
สร้้างฮิิวริิสติิกอััลกอริิทึึมในการจััดลำำ�ดัับการเก็็บเกี่่�ยวอ้้อยโดย
อาศััยวิิธีีทาบููเสิิร์์ชในการแก้้ปััญหาขนาดกลางและใหญ่่ โดยมีี
สมมุุติฐิ านว่่าค่่าความหวานของอ้้อยมีีค่่าเท่่ากัันสม่ำำ��เสมอตลอด
ทั้้�งแปลง ระยะเวลาตั้้�งแต่่การเก็็บเกี่่�ยวจนถึึงการเข้้าดััมพ์์อ้้อย
มีีค่่าน้้อยมากและไม่่ส่่งผลต่่อค่่าความหวานของน้ำำ��ตาล ปริิมาณ
อ้้อยทั้้�งหมดพร้้อมเก็็บเกี่่�ยวทุุกเวลา ปริิมาณอ้้อยทั้้�งหมดมีี

มากกว่่ากำำ�ลัังการผลิิตรวมทั้้ง� หมด การเก็็บเกี่่ย� วอ้้อยแต่่ละแปลง
มีีอิิสระต่่อกััน ปริิมาณรถขนส่่งมีีเพีียงพอต่่อการขนส่่งอ้้อยใน
แต่่ละวััน โดยมีีการทดสอบกัับซอฟแวร์์สำำ�เร็็จรููป CLEX/AMPL
จากการทดสอบพบว่่าวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์เหมาะสมกัับการ
แก้้ปััญหาขนาดเล็็ก ดัังนั้้�นจึึงใช้้วิิธีีการทางฮิิวริิสติิกในการแก้้
ปััญหา โดยอาศััยวิิธีีการสร้้างคำำ�ตอบเริ่่�มต้้นและค้้นหาคำำ�ตอบ
ที่่�ดีีขึ้้�นด้้วยวิิธีีทาบููเสิิร์์ชและใช้้หลัักการหาขอบเขตบนในการ
ประเมิินประสิิทธิิภาพในการหาคำำ�ตอบ ซึ่่�งพบว่่าค่่าผลผลิิต
น้ำำ��ตาลที่่�ได้้จากการเปรีียบเทีียบระหว่่างวิิธีกี ารฮิิวริสิ ติิกและค่่า
คำำ�ตอบที่่�ได้้จากการปรัับปรุงุ ด้้วยวิิธีกี ารทาบููเสิิร์ชนั้้
์ น� มีีค่่าเพิ่่�มขึ้้น�
โดยเฉลี่่�ยเพีียง 0.015% Stray และคณะ [8] ทำำ�การจััดลำำ�ดับั
การเก็็บเกี่่�ยวเพื่่�อให้้ได้้ผลผลิิตรวมของน้ำำ��ตาลมากที่่�สุุด โดยไม่่
พิิจารณาต้้นทุุน และความสอดคล้้องกัับการทำำ�สัญั ญาของชาวไร่่
และเกษตรกร โดยอาศััยการพััฒนารููปแบบทางคณิิตศาสตร์์
แบบจำำ�นวนเต็็ม (Integer Programming) ซึ่่ง� สามารถแก้้ปัญั หา
ได้้เฉพาะปััญหาขนาดเล็็ก จากนั้้�นได้้มีีการศึึกษาต่่อโดยอาศััย
วิิธีีการทาบููเสิิร์์ชเพื่่�อแก้้ปััญหาขนาดใหญ่่ Jena และ Poggi [9]
ได้้ทำำ�การวิิจัยั จััดลำำ�ดับั ในการเก็็บเกี่่ย� วเพื่่อ� ให้้ได้้ผลกำำ�ไรมากที่่�สุดุ
โดยอาศััยการคิิดต้้นทุุนร่่วมด้้วย โดยทำำ�การจััดลำำ�ดับด้
ั ว้ ยวิิธีกี าร
Mixed Integer Programming และวิิธีีการฮิิวริิสติิก โดย
เป็็นการจััดลำำ�ดับั การเก็็บเกี่่ย� วทั้้�งในส่่วนของอ้้อยประเภทคนตััด
และอ้้อยประเภทรถตััด ซึ่่ง� คำำ�นึงึ ถึึงต้้นทุุนในการเคลื่่อ� นย้้ายรถตััด
แรงงานคนระหว่่างแปลงอ้้อย ต้้นทุุนการขนส่่งและการผลิิต
ของโรงงาน Neungmatcha [10] ใช้้วิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์
แบบตััวเลขผสม โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ได้้ผลผลิิตน้ำำ��ตาลรวม
มากที่่�สุดุ และเกิิดระยะทางการขนส่่งที่่�ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ และการหาทำำ�เล
ที่่�ตั้้�งและการจััดสรรสถานีีขนถ่่ายที่่�เหมาะสม โดยใช้้วิิธีีการทาง
เมตะฮิิวริิสติิกแบบการหาค่่าที่่�เหมาะสมที่่�สุุดด้้วยการเคลื่่�อนที่่�
ของกลุ่่�มอนุุภาค (Particle Swarm Optimization)
ในส่่วนของงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�ระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สารเข้้ามาช่่วยในการดำำ�เนิินงานในกระบวน
การโลจิิสติิกส์์ขาเข้้า จากการสำำ�รวจพบว่่ามีีดังั นี้้� โรงงานของกลุ่่ม�
NSWSMC ประเทศออสเตรเลีียเปลี่่�ยนการขนส่่งจากทางราง
มาเป็็นทางถนน และมีีการนำำ�รถตััดมาเก็็บเกี่่�ยวอ้้อยทั้้�งระบบ
รวมถึึงการนำำ�ระบบเทคโนโลยีี ระบบการส่่งข้้อมููลผ่่านคลื่่น� วิิทยุุ
สื่่อ� สารทางไกล ระบบการจััดตารางการขนส่่งอััตโนมััติิ และระบบ
การชั่่�งน้ำำ��หนัักและรัับอ้้อยอััตโนมััติิเข้้ามาใช้้ พบว่่าโรงงาน

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

Harwood สามารถลดการหยุุดของโรงงานกรณีีที่่�อ้้อยขาดได้้
39% ลดการใช้้รถขนส่่งที่่�ไม่่จำำ�เป็็นลง 35% ลดระยะเวลาในการ
ขนส่่ง 5% และเพิ่่�มอััตราการหีีบได้้ 10% [11] โรงงานน้ำำ�� ตาล
ในอเมริิกาใต้้ได้้นำำ�ระบบ FREDD ซึ่่ง� เป็็นโปรแกรมการจััดตาราง
เดิินรถแบบอััตโนมััติิ โดยอาศััยข้้อมููลจากระบบ GPS ที่่�ใช้้ในการ
ติิดตามการทำำ�งานของรถตััดและรถบรรทุุก ระบบการสื่่�อสาร
ผ่่านคลื่่น� วิิทยุุเพื่่อ� ตรวจสอบปริิมาณอ้้อย ระบบการติิด tag RFID
ในการระบุุตััวตนในขณะชั่่�งน้ำำ��หนััก หรืือดััมพ์์อ้้อย และระบบ
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ภายในโรงงาน พบว่่าหลัังจากการนำำ�ระบบ
ไปประยุุกต์์ใช้้ สามารถลดปริิมาณรถบรรทุุกได้้ถึึง 35% และ
ลดค่่าใช้้จ่่ายในการขนส่่งลง 25% [12] จากนั้้น� ได้้มีกี ารนำำ�ระบบ
ตารางที่่� 1 สรุุปการทบทวนงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ไปประยุุกต์์ใช้้ในโรงงานน้ำำ��ตาลในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ พบว่่า
ช่่วยลดเวลาในการเดิินทางเฉลี่่�ยต่่อรอบของรถบรรทุุกลง 67%
และภายใน 2 ปีี สามารถลดอััตราการหยุุดของโรงงานได้้ 54%
และจากการสอบถามความพึึงพอใจในการใช้้งานของผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
พบว่่ามีีความพึึงพอใจค่่อนข้้างสููง [13], [14] อีีกทั้้�งยัังมีีการนำำ�
ระบบ GPS เข้้ามาใช้้ระบุุสถานที่่�อยู่่�ของรถไฟในการเก็็บเกี่่�ยว
อ้้อยในประเทศออสเตรเลีียแทนการใช้้อุปุ กรณ์์วิทิ ยุุสื่อ่� สารระยะ
ไกล เนื่่อ� งจากสามารถระบุุสถานที่่�อยู่่ไ� ด้้อย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ�กว่่า
[15] ทั้้�งนี้้�สามารถสรุุปการทบทวนงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดััง
ตารางที่่� 1
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3. ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน

		ในการดำำ�เนิินการศึึกษาประกอบไปด้้วยขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานดัังแสดงตามรููปที่่� 1

รููปที่่� 1 ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการศึึกษา

3.1 การศึึกษาและเก็็บรวบรวมข้้อมููลกระบวนการ (สััญญารถตััด) ต่่อมาเจ้้าของรถตััดและเจ้้าของรถขนส่่งต้้อง
					 โลจิิสติิกส์์ขาเข้้าของโรงงานในปััจจุบัุ ัน
ทำำ�การจัับคู่่�การทำำ�งานระหว่่างรถตััดและรถขนส่่ง โดยเป็็นการ
					 กระบวนการวางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงานเริ่่�ม
จากเกษตรกร เจ้้าของรถขนส่่งและรถตััดอ้้อยจะต้้องมาทำำ�การ
ลงทะเบีียนที่่เ� ขตส่่งเสริิม จากนั้้น� เมื่่อ� เกษตรกรเริ่่ม� ทำำ�การปลููกอ้้อย
เจ้้าหน้้าที่่�เขตส่่งเสริิมจะทำำ�การลงสำำ�รวจแปลงอ้้อยและทำำ�การ
ขึ้้�นทะเบีียนแปลงปลููก เมื่่�อใกล้้ถึึงช่่วงเวลาในการเปิิดหีีบอ้้อย
เขตส่่งเสริิมจะทำำ�การสำำ�รวจแปลงอ้้อยอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง เพื่่อ� ประเมิิน
ผลผลิิตอ้้อยต่่อแปลง เพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณปริิมาณตัันอ้้อย
ทั้้�งหมดที่่�จะถููกส่่งเข้้าโรงงานในปีีการผลิิตนั้้�นๆ หลัังจากนั้้�น
จะมีีการจััดทำำ�สััญญาส่่งอ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน (สััญญาตััน) จากนั้้�น
เกษตรกรและเจ้้ า ของรถตัั ด จะมาทำำ�สัั ญ ญาจ้้ า งตัั ด อ้้ อ ย

ระบุุว่่า รถขนส่่งแต่่ละคัันมีีความต้้องการวิ่่ง� ขนส่่งอ้้อยให้้แก่่รถตััด
รายใด จากนั้้น� เกษตรกรเจ้้าของอ้้อยจะต้้องทำำ�สัญั ญาจ้้างรถขนส่่ง
(สััญญารถขนส่่ง) เมื่่�อทำำ�สััญญาต่่างๆ เรีียบร้้อยแล้้ว ฝ่่ายอ้้อย
จะทำำ�การวางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน (การจััดคิิว) โดยให้้
ผู้้�เชี่่�ยวชาญวางแผนจััดคิิวโดยใช้้โปรแกรม Microsoft Excel
เมื่่�อวางแผนเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้วจะทำำ�การจััดพิิมพ์์ใบคิิวและ
ส่่งมอบให้้เกษตรกรแต่่ละรายต่่อไป โดยแผนผัังการดำำ�เนิินงาน
โลจิิสติิกส์์ทางด้้านการวางแผนการนำำ�อ้อ้ ยเข้้าสู่่โ� รงงานแสดงได้้
ดัังรููปที่่� 2

รููปที่่� 2 แผนผัังการดำำ�เนิินงานโลจิิสติิกส์์ทางด้้านการวางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน
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ในการวางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงานจะอาศััยข้้อมููลจาก
6 ส่่วนด้้วยกััน คืือ จากสััญญาตััน สััญญารถตััด การจัับคู่่ร� ะหว่่าง
รถตััดและรถขนส่่ง สััญญาขนส่่ง แผนการผลิิตของทางโรงงาน
รวมถึึงการกำำ�หนดค่่าอื่่น� ๆ ที่่�ใช้้ในการวางแผน เช่่น จำำ�นวนชั่่ว� โมง
ในการเดิินคิิว 1 รอบ ค่่าน้ำำ��หนัักในการบรรทุุกอ้้อยของรถแต่่ละ
ประเภท โดยขั้้�นตอนในการวางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน
ประกอบไปด้้วย การจััดเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณคิิว
การคำำ�นวณคิิว การคละคิิว และการจััดสรรคิิว
ในส่่วนกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้าเริ่่�มจากการได้้รัับคิิว
เข้้าส่่งอ้้อยที่่�โรงงานออกให้้แก่่เจ้้าของรถตััด และเกษตรกรผู้้�
ปลููกอ้้อย จากนั้้�นเจ้้าของรถตััดจะนำำ�รถตััดไปยัังแปลงอ้้อย
ตามคิิวที่่�ตััด เมื่่�อทำำ�การตััดอ้้อย เจ้้าของรถขนส่่งต้้องนำำ�รถ
ขนส่่งวิ่่�งเทีียบกัับรถตััดอ้้อยเพื่่�อรัับอ้้อยจากรถตััด เมื่่�อรัับอ้้อย
เต็็มคัันรถแล้้ว จะทำำ�การขนส่่งอ้้อยไปยัังโรงงาน เมื่่�อถึึงโรงงาน
จะจอดรอในบริิเวณหน้้าโรงงานหรืือลานนอก เพื่่�อรอเรีียกคิิว
ในการส่่งอ้้อย เมื่่�อถึึงคิิว จะมีีการเรีียกคิิวจากป้้อมแจ้้งคิิว
คนขัับรถบรรทุุกจะนำำ�บััตร RFID มาแจ้้งคิิวที่่�ป้้อมแจ้้งคิิว เพื่่�อ
ยืืนยัันว่่ารถมาถึึงพร้้อมส่่งอ้้อยตามคิิวที่่ไ� ด้้รับั และยืืนยัันเกษตรกร
เจ้้าของอ้้อย จากนั้้�นจะเข้้าไปรอชั่่�งน้ำำ��หนัักรถหนััก ซึ่่�งเป็็นการ
ชั่่�งน้ำำ��หนัักรถทั้้�งคััน โดยอาศััยบััตร RFID ในการระบุุตััวตน
เช่่นเดีียวกััน ซึ่่ง� ระบบจะทำำ�การจดจำำ�น้ำำ��หนัักก่่อนการดััมพ์์อ้อ้ ย
เมื่่�อชั่่�งน้ำำ��หนัักเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้วจะเข้้าไปรอทำำ�การดััมพ์์อ้้อย
เมื่่อ� ถึึงคิิวดัมั พ์์อ้อ้ ย เจ้้าของรถบรรทุุกจะนำำ�รถไปจอดในช่่องดััมพ์์

จากนั้้�นนำำ�บััตร RFID ไปวางในเครื่่�องเพื่่�อยืืนยัันเวลาในการ
ดััมพ์์อ้อ้ ย เพื่่อ� นำำ�ไปคิิดราคาค่่าอ้้อยจากค่่าความหวานของอ้้อย
ในรถแต่่ละคััน จากนั้้น� นำำ�รถมาชั่่ง� น้ำำ��หนัักรถเปล่่า โดยอาศััยบััตร
RFID ในการยืืนยัันตััวตน และจัับคู่่�ระหว่่างค่่าน้ำำ��หนัักรถหนััก
และรถเปล่่า เพื่่�อหาค่่าน้ำำ��หนัักอ้้อยที่่�นำำ�มาขนส่่ง เพื่่�อคิิดราคา
ค่่าอ้้อยต่่อไป เมื่่�อชั่่�งน้ำำ��หนัักเสร็็จ รถเปล่่าจะเดิินทางกลัับไปยััง
แปลงอ้้อยเพื่่�อรอรัับอ้้อยในรอบต่่อไป
ในส่่วนของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของโรงงานในปััจจุุบันั
จากการศึึกษาพบว่่าประกอบไปด้้วย 2 ระบบที่่�มีีความสำำ�คััญ
ได้้แก่่ ระบบรัับซื้้�อและระบบส่่งเสริิมการปลููกอ้้อย ซึ่่�งมีี
รายละเอีียดดัังแสดงในรููปที่่� 3 ระบบส่่งเสริิมการปลููกอ้้อยมีี
ขอบเขตการดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่เกษตรกรมาเปิิดโควต้้ากัับทาง
โรงงาน การลงทะเบีียนแปลงปลููก การติิดตามแปลงปลููก การ
ประเมิินคุุณภาพอ้้อยและผลผลิิตในแต่่ละแปลงปลููก จนกระทั่่�ง
การติิดตามแปลงตััดในช่่วงฤดููหีีบอ้้อย รวมทั้้�งในส่่วนของการ
ส่่งเสริิมต่่างๆ เช่่น ค่่าปุ๋๋�ย ค่่ายา มีีการเก็็บข้้อมููลของเกษตรกร
ทั้้�งทรััพย์์สิิน หนี้้�สิิน ข้้อมููลลููกไร่่ และข้้อมููลการส่่งอ้้อยให้้แก่่
โรงงานเป็็นประวััติิย้้อนหลััง ระบบรัับซื้้�อมีีขอบเขตตั้้�งแต่่การ
ออกใบคิิวให้้แก่่เกษตรกร การลงทะเบีียนรถบรรทุุก การผููกบััตร
รถบรรทุุกกัับบััตร RFID เพื่่�อใช้้ในการส่่งอ้้อย การบัันทึึกข้้อมููล
การส่่งอ้้อยต่่างๆ ตั้้�งแต่่ป้้อมแจ้้งคิิว ข้้อมููลการชั่่�งหนััก ประเภท
และคุุณภาพของอ้้อย จนถึึงการชั่่�งเบา

รููปที่่� 3 ระบบเทคโนโลยีีและสารสนเทศของโรงงานที่่�ทำำ�การศึึกษา
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3.2	การออกแบบและพััฒนาระบบเทคโนโลยีี T𝑑j 				ปริิมาณตัันอ้้อยเข้้าหีีบรายวััน ของรถขนส่่ง
					ที่่�ใช้้ในการวางแผนการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน 						ประเภท j หน่่วยเป็็นตััน
					ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�ออกแบบและปรัับปรุุงวิิธีีการวางแผนการ
นำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน เพื่่�อให้้ตอบสนองกัับการทำำ�งานจริิง โดย
อาศััยวิิธีีการฮิิวริิสติิก จากนั้้�นนำำ�มาพััฒนาบนส่่วนต่่อขยาย
มาโครในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่่�งพััฒนาโดยใช้้ Visual
Basic for Applications โดยการพััฒนาแบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วน
คืือ การจััดเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณคิิว การคำำ�นวณคิิว
การคละคิิว และการจััดสรรคิิว โดยตััวแปรที่่�ใช้้ประกอบไปด้้วย
N				จำำ�นวนรถตััดในระบบ มีีหน่่วยเป็็นคััน
M				จำำ�นวนประเภทรถ มีีหน่่วยเป็็นประเภท
i 				ดััชนีีแทนลำำ�ดัับของรถตััด i โดย i = 1,2,..., N
j				ดััชนีีแทนลำำ�ดัับของประเภทรถขนส่่ง j
				 โดย = 1,2,..., M
Oi 				จำำ�นวนโควตาในรถตััด i โดย i = 1,2,..., N

				มีีหน่่วยเป็็นราย
k 				ดััชนีีแทนลำำ�ดัับของหมายเลขโควตา k
				 โดย k = 1,2,..., Oi
T𝑐i j k ปริิมาณตัันจััดคิิวของรถตััด i ประเภทรถขนส่่ง j และ
				 หมายเลขโควตา k มีีหน่่วยเป็็นตััน
T𝑟i j k ปริิมาณตัันอ้้อยที่่�ส่่งเข้้าโรงงานจริิง ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นเปิิดหีีบ
				ถึึงวัันที่่�กำ�ำ หนดของรถตััด i รถขนส่่งประเภท j และ
				 หมายเลขโควตา k มีีหน่่วยเป็็นตััน
Tsʼi jk 	ปริิ ม าณตัั น จัั ด คิิ ว คงเหลืือของรถตัั ด i รถขนส่่ง
				ประเภท j และหมายเลขโควตา k มีีหน่่วยเป็็นตััน
Tsʼi j 	ปริิมาณตัันจััดคิิวคงเหลืือของรถตััด i และรถขนส่่ง
				ประเภท j มีีหน่่วยเป็็นตััน
Tsʼj 		ปริิมาณตัันจััดคิิวคงเหลืือรวมของรถขนส่่งประเภท j
				มีีหน่่วยเป็็นตััน
Cd 		กำำ�ลัังการผลิิตอ้้อยของโรงงานต่่อวััน มีีหน่่วยเป็็นตััน
T𝑏j 		ค่่า buffer ของรถขนส่่งประเภท j มีีหน่่วยเป็็นตััน
T𝑠j 		ปริิมาณตัันจััดคิิวจริิงที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณคิิวของรถขนส่่ง
				ประเภท j มีีหน่่วยเป็็นตััน
Wj 		น้ำำ��หนัักอ้้อยเฉลี่่ย� ที่่�รถขนส่่งประเภท j สามารถบรรทุุก
				มีีหน่่วยเป็็นตััน
N𝑑 		จำำ�นวนวัันในการเปิิดหีีบ ที่่�เพีียงพอกัับการหีีบอ้้อย
				ทั้้�งหมด มีีหน่่วยเป็็นวััน

NQ𝑑j 		จำำ�นวนคิิวรายวััน ของรถขนส่่งประเภท j

						 หน่่วยเป็็นคิิว
𝑥 						จำำ�นวนชั่่�วโมงในการเดิินคิิว 1 รอบ
N𝑟(𝑥) 		จำำ�นวนรอบการเดิินคิิวในการเปิิดหีีบ โดยมีีจำำ�นวน
						ชั่่�วโมงในการเดิินคิิว 1 รอบเท่่ากัับ 𝑥
N𝑞(𝑥)j 	จำำ�นวนคิิวใน 1 รอบการเดิินคิิว ของรถขนส่่ง
						ประเภท j โดยมีีจำำ�นวนชั่่ว� โมงในการเดิินคิิว 1 รอบ
						 เท่่ากัับ 𝑥 หน่่วยเป็็นคิิว
T𝑞(𝑥)j 	จำำ�นวนปริิมาณตัันอ้้อยในการส่่งอ้้อย 1 คิิวใน
						ทุุกๆ รอบ ของรถขนส่่งประเภท j โดยชั่่ว� โมงในการ
						 เดิินคิิว 1 รอบเท่่ากัับ 𝑥 (ตััน/ใบคิิว) หน่่วยเป็็นตััน
A𝑞(𝑥)i j 	จำำ�นวนคิิวที่่�ได้้ในทุุกรอบการเดิินคิิว ของรถตััด i
						 และประเภทรถขนส่่ง j โดยมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงในการ
						 เดิินคิิว 1 รอบเท่่ากัับ 𝑥 หน่่วยเป็็นคิิว
D𝑞(𝑥)i j ระยะห่่างระหว่่างคิิว ของรถตััด i และประเภท
						 รถขนส่่ง j โดยมีีจำำ�นวนชั่่ว� โมงในการเดิินคิิว 1 รอบ
						 เท่่ากัับ 𝑥 หน่่วยเป็็นคิิว
N𝑡i j k 			จำำ�นวนเที่่�ยวในการขนส่่งอ้้อยเข้้าโรงงานตลอด
						 ฤดููกาลหีีบ ของรถตััด i ประเภทรถขนส่่ง j และ
						 หมายเลขโควตา k มีีหน่่วยเป็็นเที่่�ยว
A𝑟i j k 			จำำ�นวนรอบในการขนส่่งอ้้อยเข้้าโรงงานได้้เต็็มรอบ
						 ของรถตััด i ประเภทรถขนส่่ง j และหมายเลข
						 โควตา k มีีหน่่วยเป็็นรอบ
A𝑝i j k 			จำำ�นวนเที่่�ยวเหลืือที่่�ไม่่เต็็มรอบ ในการขนส่่งอ้้อย
						 เข้้าโรงงานตลอดฤดููกาลหีีบ ของรถตััด i ประเภท
						 รถขนส่่ง j และหมายเลขโควตา k มีีหน่่วยเป็็นเที่่�ยว

การจััดเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณคิิว

		ในการจััดเตรีียมข้้อมููลเพื่่อ� ใช้้ในการคำำ�นวณคิิวจะต้้องมีีการ
คำำ�นวณหาปริิมาณตัันอ้้อยจััดคิิวคงเหลืือตามรายหมายเลขรถตััด
ประเภทรถขนส่่ง และหมายเลขโควตาตามสมการที่่� 1 ปริิมาณ
ตัันอ้้อยคงเหลืือรายเกษตรกร ตามหมายเลขรถตััดและประเภท
รถขนส่่งตามสมการที่่� 2 และปริิมาณตัันอ้้อยจััดคิิวคงเหลืือ
รายประเภทรถขนส่่งตามสมการที่่� 3
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(1)

(2)

(3)

การคำำ�นวณคิิว

		จุุดประสงค์์ในการคำำ�นวณคิิวคืือ เพื่่�อหาจำำ�นวนวัันในการ
เปิิดหีีบทั้้�งหมดตามสมการที่่� 5 จำำ�นวนคิิวทั้้�งหมดในแต่่ละรอบ
ตามประเภทของรถขนส่่งตามสมการที่่� 9 ปริิมาณตัันอ้้อยต่่อการ
ขนส่่ง 1 คิิวในทุุกๆ รอบ (ค่่าตัันต่่อใบคิิว) ตามสมการที่่� 10
และจำำ�นวนคิิวของแต่่ละรถตััดในแต่่ละรอบของแต่่ละประเภท
รถตามสมการที่่� 11 โดยสมการเริ่่�มต้้นในการคำำ�นวณคิิวคืือ
ปริิมาณตัันอ้้อยจััดคิิวคงเหลืือรวมของรถขนส่่งแต่่ละประเภท
ตามสมการที่่� 4 จำำ�นวนวัันในการเปิิดหีีบที่่เ� พีียงพอกัับการหีีบอ้อ้ ย

ทั้้�งหมดตามสมการที่่� 5 ปริิมาณตัันอ้้อยเข้้าหีีบรายวััน ของรถ
ขนส่่งแต่่ละประเภทตามสมการที่่� 6 จำำ�นวนคิิวรายวััน ของรถ
ขนส่่งแต่่ละประเภทตามสมการที่่� 7 จำำ�นวนรอบการเดิินคิิว
ในการเปิิดหีีบตามสมการที่่� 8 และมีีข้้อจำำ�กัดั คืือ การขนส่่งอ้้อย
เข้้าโรงงานของรถแต่่ละประเภทจะต้้องเสร็็จพร้้อมกัันหรืือ
ใกล้้เคีียงกััน จำำ�นวนคิิวที่่ไ� ด้้รับั ของแต่่ละรถตััดขึ้้น� อยู่่กั� บปริ
ั มิ าณ
อ้้อยที่่�จะนำำ�เข้้ามาส่่งของรถตััดแบ่่งตามประเภทรถขนส่่ง โดย
รายละเอีียดในการคำำ�นวณมีีดัังต่่อไปนี้้�
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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การคละคิิว

		การคละคิิวจะมีีการปรัับเปลี่่�ยนในส่่วนการใช้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในการคละคิิว มาเป็็นการใช้้โปรแกรมโดยอาศััยวิิธีีการทาง
ฮิิวริสิ ติิก โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่อ� กระจายหมายเลขรถตััดในแต่่ละ
รอบ ของแต่่ละประเภทรถขนส่่ง โดยมีีข้้อจำำ�กััดในการคละคิิว
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คืือ รถตััดแต่่ละคัันจะต้้องทำำ�งานเสร็็จพร้้อมหรืือใกล้้เคีียงกััน
ระยะห่่างระหว่่างแต่่ละคิิวในแต่่ละรถตััดมีีความใกล้้เคีียงกััน
โดยการคำำ�นวณระยะห่่างระหว่่างคิิวที่่ใ� ช้้ในการคละคิิวแสดงได้้
ดัังสมการที่่� 12 หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�ระยะห่่างที่่�ได้้เข้้าไปใช้้ใน
วิิธีีการฮิิวริิสติิกตามรููปที่่� 4 ต่่อไป
(12)

รููปที่่� 4 วิิธีีการฮิิวริิสติิกในการคละคิิว
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		หลัักการฮิิวริิสติิกในการคละคิิวเกิิดจากการทดลองคละคิิว
ในแบบต่่างๆ เพื่่อ� หาวิิธีที่่ี ดี� ที่่ี สุ� ดุ ในการกระจายคิิวรถตััดแต่่ละรอบ
ให้้เกิิดความเท่่าเทีียมกัันของแต่่ละรถตััดพบว่่า การนำำ�รถตััดที่่�
มีีคิิวมากที่่�สุุดมาจััดคละคิิวก่่อน จะทำำ�ให้้คิิวมีีการกระจายตััว
ได้้ดีีกว่่าการนำำ�รถตััดที่่�มีีคิิวน้้อยมาจััดสรรคิิวก่่อน ผู้้�จััดทำำ�
จึึงขอนำำ�เสนอรููปแบบการจััดคิิวในรููปที่่� 4

การจััดสรรคิิว

		ในการจััดสรรคิิวจะมีีการหาจำำ�นวนเที่่�ยวที่่�ได้้รัับในแต่่ละ
เกษตรกรตามสมการที่่� 13 จำำ�นวนรอบที่่�แต่่ละเกษตรกรได้้รับั
คิิวตามสมการที่่� 14 จำำ�นวนเที่่�ยวเหลืือไม่่เต็็มรอบของแต่่ละ
เกษตรกรรายหมายเลขโควตา แต่่ละหมายเลขรถตััด และ
ประเภทรถขนส่่งตามสมการที่่� 15 จากนั้้�นนำำ�ค่่าที่่�ได้้จากการ
คำำ�นวณไปจััดสรรตามวิิธีีฮิวริ
ิ ิสติิกดัังแสดงในรููปที่่� 5
(13)

(14)

(15)
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รููปที่่� 5 วิิธีีการฮิิวริิสติิกในการจััดสรรคิิว
		หลัักการฮิิวริิสติิกในการจััดสรรคิิว เนื่่�องจากการจััดสรรคิิว
เกษตรกรรถตััดมีีความแตกต่่าง จากเกษตรกรอ้้อยปกติิ เนื่่อ� งจาก
การตััดอ้้อยของรถตััดไม่่สามารถแบ่่งการตััดเป็็นคิิวได้้ ต้้อง
ทำำ�การจััดส่่งอ้้อยเข้้าหีีบทีเี ดีียวทั้้�งแปลงอ้้อย ทำำ�ให้้การจััดสรรคิิว
จะต้้องหาเกษตรกรที่่�สามารถตััดอ้้อยได้้ตามคิิวของรถตััดนั้้�นๆ
เต็็มรอบและจััดคิิวรอบต่่อไปเรื่่�อยๆ จนกว่่าปริิมาณอ้้อยหมด
และทำำ�การรวมปริิมาณอ้้อยที่่�เหลืือกัับเกษตรกรรายอื่่�นๆ ให้้ได้้
เต็็มรอบเช่่นกััน ผู้้�จััดทำำ�จึึงขอนำำ�เสนอรููปแบบการจััดคิิวใน
รููปที่่� 5

3.3 ทดลองโปรแกรมกัับชุุดข้้อมููลตััวอย่่าง

					 หลัังจากมีีการพััฒนาโปรแกรมที่่ใ� ช้้ในการวางแผนการ
คำำ�นวณคิิวตามวิิธีฮิี วริ
ิ สิ ติิก ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำำ�การตรวจสอบความถููกต้้อง
ในการประมวลผลของโปรแกรม โดยได้้นำำ�ชุุดข้้อมููลตััวอย่่างมา
ทำำ�การทดลองคำำ�นวณคิิว คละคิิว และจััดสรรคิิวด้้วยโปรแกรม
จำำ�นวน 10 ชุุดตััวอย่่าง เพื่่�อการตรวจสอบการทำำ�งานของ
โปรแกรมว่่าสามารถทำำ�งานได้้จริิงตามที่่�ได้้ออกแบบไว้้ โดยได้้
ทำำ�การตรวจสอบผลลััพธ์์การวางแผนด้้วยโปรแกรมเทีียบกัับการ
วางแผนโดยการคำำ�นวณโดยผู้้�วิิจััย จากการประมวลผลพบว่่า
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ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโปรแกรมมีีความสอดคล้้องกัับผลลััพธ์์ที่่�ได้้จาก
การคำำ�นวณโดยผู้้�วิิจััยในทั้้�ง 10 ชุุดตััวอย่่าง
ในการทดสอบมีีการกำำ�หนดตััวแปรควบคุุม ตััวแปรต้้น และ
ตััวแปรตาม ดัังนี้้�

2.	ตััวแปรต้้น

		1)	ปริิมาณอ้้อยที่่�ใช้้ในการจััดคิิวในรายโควตา โดยเป็็นค่่า
ที่่�ได้้จากข้้อมููลจริิง และค่่าประมาณการจากสถิิติิย้้อนหลััง ของ
ปริิมาณตัันอ้้อยที่่�เข้้าสู่่�โรงงานในอดีีตย้้อนหลัังจำำ�นวน 10 ปีี
2)	ค่่ากำำ�ลัังการหีีบอ้้อยของโรงงาน
1.	ตััวแปรควบคุุม
		1)	จำำ�นวนหมายเลขโควตาของเกษตรกร จำำ�นวน 150 คน 				 (1) 10,000 ตัันต่่อวััน
				 (2) 13,000 ตัันต่่อวััน
		2)	จำำ�นวนรถตััดในระบบทั้้�งหมด 18 คััน
				 (3) 15,000 ตัันต่่อวััน
		3)	ค่่า Buffer ตามรายประเภทรถ เท่่ากัับ 0
3)	จำำ�นวนชั่่�วโมงการเดิินคิิว 1 รอบ
		4) เป็็นการคำำ�นวณคิิวก่่อนเปิิดหีีบอ้้อย ค่่าปริิมาณตัันอ้้อย
				 (1) 30 ชั่่�วโมง
				 เข้้าหีีบ เท่่ากัับ 0
				 (2) 32 ชั่่�วโมง
		5) รอบในการเริ่่�มต้้นการหีีบอ้้อย เท่่า 1
				 (3) 34 ชั่่�วโมง
		6)	จำำ�นวนประเภทรถขนส่่ง 4 ประเภท
				 (4) 36 ชั่่�วโมง
				 (1) รถสิิบล้้อ 	น้ำำ��หนัักบรรทุุกอ้้อย 25 ตััน
				 (2) รถสิิบล้้อพ่่วง น้ำำ��หนัักบรรทุุกอ้้อย 45 ตััน
3.4 	การปรัับปรุุงกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้า
				 (3) รถสาลี่่� 	น้ำำ��หนัักบรรทุุกอ้้อย 30 ตััน
					ของโรงงาน (TO-BE Model)
				 (4) รถเทเลอร์์ 	น้ำำ��หนัักบรรทุุกอ้้อย 40 ตััน
					 หลัังจากในกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้า จะมีีการเพิ่่�ม
		7)	จำำ�นวนเกษตรกรในแต่่ละรถตััด
การทำำ�งานในส่่วนของการออกใบสั่่�งตััดที่่�ออกจากแผนกอ้้อย
โดยรถตััดจะไม่่สามารถทำำ�การตััดได้้ในกรณีีที่่�ไม่่มีีใบสั่่�งตััด ซึ่่�ง
พนัักงานในแผนกอ้้อยที่่�มีีหน้้าที่่�ออกใบสั่่�งตััดนั้้�นจะทำำ�การ
ติิดตามปริิมาณอ้้อย รวมถึึงสถานะการทำำ�งานของรถตััดและ
รถขนส่่ง เพื่่�อใช้้ในการประกอบการตััดสิินใจในการออกใบสั่่�ง
ตััดให้้แก่่รถตััด ซึ่่�งในปััจจุุบัันยัังไม่่สามารถทำำ�การออกใบสั่่�งตััด
ในรููปแบบอััตโนมััติิได้้ เนื่่�องจากยัังมีีปััจจััยที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจ
ในส่่วนของแผนการผลิิตของโรงงานที่่�อยู่่�ในอีีกระบบหนึ่่�ง และ
ยัังไม่่มีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลเข้้าหากััน ซึ่่�งใบสั่่�งตััดนี้้�จะเป็็นตััว
ควบคุุมปริิมาณอ้้อยที่่�ส่่งเข้้าสู่่�โรงงาน นอกจากนี้้�จะมีีการเพิ่่�ม
ระบบเข้้าไปใช้้ในการติิดตามการทำำ�งานทั้้�งในส่่วนของรถตััด
รถขนส่่ง และปริิมาณอ้้อย ในเวลาปััจจุุบััน โดยผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบ
ในการติิดตามดููแลคืือแผนกอ้้อย จะติิดตามการทำำ�งานตั้้ง� แต่่การ
ตััดอ้้อย การขนส่่งจนถึึงการแจ้้งคิิวที่่�ป้อ้ มแจ้้งคิิว และการขนส่่ง
รถเปล่่ากลัับไปรัับอ้้อยบริิเวณแปลงอ้้อย
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3.5 การออกแบบสถาปััตยกรรมระบบเทคโนโลยีี อุุปกรณ์์กล่่อง GPS ในรถตััดจำำ�นวน 36 คััน และรถบรรทุุกขนส่่ง
					 สารสนเทศรองรัับกระบวนการโลจิิสติิกส์์ จำำ�นวน 284 คััน การออกแบบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
					ขาเข้้า
รองรัับกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้ามีีเป้้าหมายเพื่่�อการพััฒนา
					 เพื่่�อที่่�จะสามารถตรวจสอบข้้อมููลการทำำ�งานของทั้้�ง
รถตััดและรถบรรทุุก จึึงต้้องมีีการนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
เข้้ามาประยุุกต์์ใช้้ ซึ่่�งจากการพิิจารณาเทคโนโลยีีในปััจจุุบััน
พบว่่าระบบเทคโนโลยีีที่่�มีีความเหมาะสม คืือ ระบบ GPS
(Global Positioning Systems) โดยผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง

ศููนย์์กลางการควบคุุมและติิดตามสถานะอ้้อย (Sugarcane
Control Systems) ซึ่่�งมีีบทบาทในการกำำ�กัับดููแล ติิดตาม
สถานะ และควบคุุมการนำำ�อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น
3 ด้้านหลััก ได้้แก่่ ด้้าน Hardware, Software และ Network
โดยมีีรายละเอีียดแสดงดัังรููปที่่� 6

รููปที่่� 6 ภาพรวมการออกแบบสถาปััตยกรรมระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศรองรัับ
กระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้าสำำ�หรัับอ้้อยรถตััด

Hardware – เป็็นส่่วนของการออกแบบอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�มีคี วาม
จำำ�เป็็นต่่อระบบ ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
• GPS Hardware – เป็็นส่่วนของอุุปกรณ์์กล่่อง GPS ที่่�
ติิดตั้้�งบนรถบรรทุุกและรถตััด เพื่่�อตรวจจัับสถานะการทำำ�งาน
และส่่งข้้อมููลมายัังระบบแบบ Real Time
• Control Room Hardware – เป็็นอุุปกรณ์์ที่่ติ� ดิ ตั้้ง� ในห้้อง
ควบคุุม เพื่่อ� ใช้้ในการตรวจติิดตามสถานะการทำำ�งานของรถตััด
และรถบรรทุุกตามจุุดสำำ�คััญต่่างๆ

Software – เป็็นส่่วนของการออกแบบโปรแกรมประยุุกต์์ที่่�ถููก
พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อรองรัับกระบวนการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�
อ้้อยเข้้าสู่่�โรงงาน ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• Harvester and Transportation Tracking (HTT) –
เป็็นระบบสำำ�หรัับใช้้ตรวจติิดตามการทำำ�งานของรถตััดและรถ
ขนส่่ง
• Cane Logistics - เป็็นระบบที่่�จะเข้้ามามีีบทบาทใน
กิิจกรรมที่่�ขาดหายไป นั่่�นคืือ กิิจกรรม “การตััดอ้้อย” และ

152

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

“การขนส่่งอ้้อยจากไร่่มายัังโรงงาน” โดยระบบ Cane Logistics
นี้้�จะเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากระบบรัับซื้้�อและระบบส่่งเสริิมการ
ปลููกอ้้อย รวมทั้้�งข้้อมููลที่่�ได้้จากการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ GPS ในรถ
ตััดและรถขนส่่ง (HTT) ซึ่่�งจะสามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกิิจกรรม
โลจิิสติิกส์์ขาเข้้าได้้อย่่างครบถ้้วน โดยอาศััยวิิธีีฮิิวริิสติิกจาก
หััวข้อ้ ที่่� 3.2 เข้้ามาร่่วมในการพััฒนาโปรแกรมคำำ�นวณคิิว คละคิิว
และจััดสรรคิิว
Network – เป็็นส่่วนของการออกแบบโครงข่่ายการเชื่่อ� มโยง
ข้้อมููลระหว่่างองค์์ประกอบต่่างๆ ของระบบที่่�ได้้ออกแบบไว้้
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปเป็็นข้้อมููลนำำ�เข้้า (Input) ของระบบ
ต่่างๆ และนำำ�ไปแสดงผลในห้้องควบคุุม
จากรููปที่่� 6 สามารถอธิิบายหลัักการทำำ�งานของระบบได้้
ดัังนี้้� เริ่่�มจากกล่่องส่่งสััญญาณ GPS ในรถตััดและรถบรรทุุก
ทำำ�การส่่งและรัับสััญญาณกัับดาวเทีียม เพื่่�อระบุุตำำ�แหน่่งใน
ปััจจุุบัันของรถตััดและรถบรรทุุก เมื่่อ� ได้้ตำำ�แหน่่งเรีียบร้้อยแล้้ว
ในส่่วนของรถตััดจะทำำ�การตรวจสอบสถานการณ์์ทำำ�งานของ
รถตััดในปััจจุุบััน เช่่น กำำ�ลัังเดิินทาง จอด ดัับเครื่่�อง หรืือกำำ�ลััง
ตััด ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องติิดตั้้�งเซนเซอร์์เพื่่�อวััดตรวจจัับการทำำ�งานใน
สถานะกำำ�ลัังตััดอ้้อย ในส่่วนของรถบรรทุุกจะทำำ�การตรวจสอบ
สถานะการทำำ�งานเช่่นเดีียวกััน แต่่ในกรณีีรถบรรทุุกต้้องมีีการ
ตรวจสอบว่่าเป็็นรถหนัักหรืือรถเปล่่า โดยอาศััยเงื่อ่� นไขการจัับคู่่�

ระหว่่างรถตััดกัับรถขนส่่ง เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาคำำ�นวณปริิมาณ
อ้้อยในระบบ จากนั้้�นจะส่่งข้้อมููลผ่่านสััญญาณ GPRS ไปยััง
ระบบควบคุุมเพื่่�อทำำ�การประมวลผลและแสดงผลออกทาง
หน้้าจอ ซึ่่�งระบบนี้้�จะมีีผลอย่่างมากในการตรวจสอบสถานะ
การทำำ�งานของรถตััดและรถขนส่่ง รวมถึึงปริิมาณอ้้อยในระบบ
ที่่�อยู่่�ภายนอกโรงงาน ซึ่่�งจะช่่วยแก้้ไขปััญหาในส่่วนของการ
ไม่่ทราบค่่าปริิมาณอ้้อยที่่�อยู่่ใ� นบริิเวณแปลงอ้้อยและถนนที่่�กำำ�ลััง
จะเข้้าสู่่�โรงงาน เพื่่�อช่่วยในการวางแผนการทำำ�งานของโรงงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในส่่วนของระบบ RFID ซึ่่�งเป็็นระบบ
เดิิมที่่�โรงงานมีีการใช้้งานอยู่่แ� ล้้ว จะใช้้ในการตรวจสอบปริิมาณ
อ้้อยจริิงที่่�อยู่่ภ� ายในโรงงาน ซึ่่ง� สามารถตรวจสอบได้้ตั้้ง� แต่่มีีการ
ชั่่ง� น้ำำ��หนัักอ้้อย จนถึึงดััมพ์์อ้อ้ ย และช่่วยในการยืืนยัันการเปลี่่�ยน
สถานะจากรถหนัักเป็็นรถเปล่่าในระบบ GPS

4. ผลการวิิจััย

		ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ชุุดข้้อมููลตััวอย่่างมาทำำ�การทดลองคำำ�นวณคิิว
คละคิิว และจััดสรรคิิว เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบการทำำ�งานของ
โปรแกรมว่่าสามารถทำำ�งานได้้จริิงตามที่่�ออกแบบไว้้ โดย
ตััวอย่่างผลลััพธ์์ที่่�คำำ�นวณได้้จากโปรแกรมซึ่่�งมีีวิิธีีการคำำ�นวณ
ตามหััวข้้อ 3.2 แสดงได้้ดัังรููปที่่� 7-9
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จากหน้้าจอการคำำ�นวณคิิว พบว่่า ผู้้�ใช้้งานต้้องทำำ�การกรอก
ข้้อมููล เช่่น กำำ�ลัังการหีีบอ้อ้ ย จำำ�นวนชั่่ว� โมงในการเดิินคิิว 1 รอบ
ค่่าปริิมาณตัันอ้้อย buffer จากนั้้น� ระบบจะทำำ�การดึึงค่่าปริิมาณ
ตัันอ้้อยจััดคิิวคงเหลืือ ซึ่่ง� เกิิดจากการรวบรวมข้้อมููลและคำำ�นวณ
ในระบบ ตามสมการที่่� 1 2 และ 3 และทำำ�การคำำ�นวณค่่าปริิมาณ
ตัันอ้้อยจััดคิิวจริิงของรถแต่่ละประเภทตามสมการที่่� 4 ซึ่่�งจะ
ปรากฏค่่าในช่่องสีีเหลืือง “ปริิมาณตัันจััดคิิวคงเหลืือ รวม Buffer”
จากนั้้�นผู้้�ใช้้งานทำำ�การกรอกน้ำำ�� หนัักเฉลี่่ย� ของรถแต่่ละประเภท
ระบบคำำ�นวณจำำ�นวนวัันในการเปิิดหีีบอ้้อย ตามสมการที่่� 5
ซึ่่�งจะปรากฏค่่าในช่่องสีีเหลืือง “จำำ�นวนวัันทั้้�งหมดในการเปิิด
หีีบอ้้อย” และคำำ�นวณปริิมาณตัันอ้้อยเข้้าสู่่�โรงงานต่่อวัันของ
แต่่ละประเภทรถขนส่่งตามสมการที่่� 6 ซึ่่�งจะปรากฏค่่าในช่่อง
สีีเหลืือง “จำำ�นวนอ้้อยที่่�ส่่งต่่อวััน” และคำำ�นวณคิิวที่่�จะได้้รัับ

แต่่ละประเภทรถขนส่่งตามสมการที่่� 7 ซึ่่�งจะปรากฏค่่าในช่่อง
สีีเหลืือง “จำำ�นวนคิิวต่่อวััน” และคำำ�นวณจำำ�นวนรอบในการ
เปิิดหีีบตามสมการที่่� 8 ซึ่่ง� จะปรากฏค่่าในช่่องสีีเหลืือง “จำำ�นวน
รอบในการเปิิดหีีบ” และคำำ�นวณคิิวทั้้�งหมดต่่อรอบของแต่่ละ
ประเภทรถขนส่่งตามสมการที่่� 9 ซึ่่ง� จะปรากฏค่่าในช่่องสีีเหลืือง
“จำำ�นวนคิิวต่่อ 1 รอบ” ต่่อมาหาค่่าปริิมาณตัันต่่อใบคิิวของรถ
แต่่ละประเภทตามสมการที่่� 10 ซึ่่�งจะปรากฏค่่าในช่่องสีีเหลืือง
“จำำ�นวนตััน/ใบคิิว” ส่่วนค่่าจำำ�นวนคิิวที่่ไ� ด้้รับั ในแต่่ละหมายเลข
รถตััด เกิิดจากปริิมาณตัันจััดคิิวคงเหลืือรายหมายเลขรถตััด
ตามสมการที่่� 2 หารด้้วย ปริิมาณตัันต่่อใบคิิวของแต่่ละประเภท
รถขนส่่งตามสมการที่่� 10 ซึ่่�งจะได้้ผล ดัังสมการที่่� 11 โดย
แสดงค่่าเป็็นรายหมายเลขรถตััดและประเภทรถขนส่่ง ในช่่อง
สีีเทาที่่�ปรากฏในหน้้าจอ
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รููปที่่� 8 หน้้าจอการคละคิิว
จากหน้้าจอการคละคิิวพบว่่าระบบได้้ทำำ�การดึึงข้้อมููลจำำ�นวน ตามสมการที่่� 12 ไว้้ในโปรแกรม และนำำ�มาใช้้ร่่วมกัับการคละคิิว
รอบ จำำ�นวนคิิวต่่อรอบ น้ำำ��หนัักรถ จำำ�นวนตัันต่่อใบคิิวมาจาก ในรููปแบบฮิิวริิสติิก จากรููปที่่� 4 จนได้้ผลลััพธ์์ในการคละคิิว
หน้้าจอการคำำ�นวณคิิว โดยมีีการคำำ�นวณ ระยะห่่างระหว่่างคิิว ในช่่องสีีเทา
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รููปที่่� 9 หน้้าจอการจััดสรรคิิว
จากหน้้าจอการจััดสรรคิิวพบว่่าระบบได้้ทำำ�การดึึงข้้อมููล
จำำ�นวนรอบ จำำ�นวนคิิวต่่อรอบ น้ำำ��หนัักรถ จำำ�นวนตัันต่่อใบคิิว
จำำ�นวนรถตััดมาจากหน้้าจอการคำำ�นวณคิิว และได้้จำำ�นวนคิิว
ของรถตััดแต่่ละคัันจากหน้้าจอการคละคิิว โดยมีีการคำำ�นวณ
จำำ�นวนเที่่�ยวในการขนส่่งอ้้อยของแต่่ละเกษตรกรตามสมการที่่�

13 จำำ�นวนรอบในการขนส่่งอ้้อยเข้้าโรงงานของแต่่ละเกษตรกร
ตามสมการที่่� 14 และจำำ�นวนเที่่�ยวเหลืือไม่่เต็็มรอบของแต่่ละ
เกษตรกรตามสมการที่่� 15 ไว้้ในโปรแกรม และนำำ�มาใช้้ร่่วมกัับ
การคละคิิวในรููปแบบฮิิวริิสติิกจากรููปที่่� 5 จนได้้ผลลััพธ์์ในการ
จััดสรรคิิวในช่่องสีีเทา
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หลัังจากที่่�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศถููกนำำ�ไปใช้้จริิง พบว่่า CCS ค่่า Purify เพิ่่�มขึ้้�น 3.84 % อ้้อยสดที่่�หีีบเพิ่่�มขึ้้�น 18.07%
ได้้ผลสััมฤทธิ์์�จากการพััฒนาเป็็นที่่�น่่าพอใจเป็็นอย่่างมาก โดยมีี Yield น้ำำ��ตาล / ตัันอ้้อย เพิ่่�มขึ้้น� 10% ปริิมาณรถที่่�รอนำำ�ส่่งอ้้อย
ผลแสดงได้้ดัังตารางที่่� 1 โดยระยะเวลาตั้้�งแต่่การตััดจนถึึงการ ลดลง 85.76%
หีีบอ้้อยลดลงจาก 40 ชม. เหลืือ 8 ชม. ค่่า CCS เพิ่่�มขึ้้�น 0.43
ตารางที่่� 2 ผลสััมฤทธิ์์�จากการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

5. บทสรุุป

		ปััจจุุบันั ประเทศไทยเป็็นผู้้�ส่่งออกน้ำำ��ตาลทรายรายใหญ่่เป็็น
อัันดัับสองของโลก รองจากประเทศบราซิิล แต่่ในแง่่การแข่่งขััน
กัับต่่างประเทศ ประเทศไทยกำำ�ลัังสููญเสีียความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันในตลาดโลกอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เนื่่อ� งจากผู้้�ส่่งออกน้ำำ��ตาลทราย
รายใหญ่่ในหลายประเทศได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐบาลจน
สามารถส่่งน้ำำ��ตาลทรายออกขายในตลาดโลกได้้ในราคาต่ำำ��
ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลของไทยสามารถยืืนหยััดและ
แข่่งขัันในตลาดโลกได้้ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมุ่่�งเน้้นการพััฒนาตลอด
กระบวนการ การศึึกษาในครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนา
ประสิิทธิิภาพกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้าของผู้้�ประกอบการ

โรงงานผลิิตน้ำำ��ตาลรายใหญ่่รายหนึ่่ง� โดยมุ่่ง� เน้้นไปที่่�กระบวนการ
วางแผนการนำำ�อ้อ้ ยเข้้าสู่่โ� รงงาน ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั พบว่่าการวางแผน
ยัังไม่่สอดคล้้องกัับการทำำ�งานจริิงของรถตััด ทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
การส่่งอ้้อยไม่่เพีียงพอต่่อการผลิิต รวมถึึงการวางแผนที่่�ต้้อง
อาศััยความเชี่่�ยวชาญของผู้้�วางแผนเป็็นหลััก ทำำ�ให้้มีีความ
ผิิดพลาดของข้้อมููล และความไม่่เท่่าเทีียมกัันในการส่่งอ้้อยของ
แต่่ละเกษตรกร ในส่่วนของกระบวนการโลจิิสติิกส์์ขาเข้้านั้้�น
จากการสำำ�รวจพบว่่ายัังขาดความสมบููรณ์์ด้า้ นการเชื่่อ� มโยงของ
ข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการบริิหารจััดการรถตััดและรถขนส่่ง ทำำ�ให้้เกิิด
ความสููญเสีียในระบบผลิิตจำำ�นวนมาก ผู้้�วิจัิ ยั จึึงได้้ปรับปรุ
ั งุ วิิธีกี าร
วางแผนและการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลเพื่่อ� ใช้้ในการบริิหารจััดการ โดย
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นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารเข้้ามาประยุุกต์์
ใช้้ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ทราบสถานะการดำำ�เนิินงานในส่่วนต่่างๆ แบบ
ทัันเวลา และสามารถนำำ�ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากระบบมาใช้้ในการควบคุุม
ตรวจติิดตาม และบริิหารจััดการระบบโลจิิสติิกส์์ขาเข้้าอย่่างได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และทำำ�การปรัับปรุุงกระบวนการวางแผน
ให้้สอดคล้้องกัับการทำำ�งานของรถตััด โดยอาศััยวิิธีีการทาง
ฮิิวริิสติิกร่่วมกัับการพััฒนาโปรแกรม Microsoft Excel โดย
อาศััยโปรแกรมประยุุกต์์ Visual Basic for Applications
จากการศึึกษาพบว่่าภายหลัังที่่�มีีการนำำ�โปรแกรมและระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้ พบว่่า
การวางแผนสอดคล้้องกัับการทำำ�งานจริิงของรถตััดดีียิ่่�งขึ้้�น
ความผิิดพลาดของผู้้�ใช้้งานลดลง และเกิิดความเท่่าเทีียมกััน
ในแต่่ละเกษตรกรมากยิ่่�งขึ้้�น ระบบเทคโนโลยีีและสารสนเทศ
ที่่�นำำ�มาประยุุกต์์ส่่งผลให้้ทราบถึึงสถานะการทำำ�งานของทั้้�งรถ
ตััดและรถขนส่่ง และค่่าประมาณการปริิมาณอ้้อยตามสถานที่่�
ต่่างๆ และอาศััยข้้อมููลเหล่่านี้้�ในการออกใบสั่่�งตััดที่่�ใช้้ในการ
ควบคุุมปริิมาณอ้้อยที่่�เข้้าสู่่�โรงงาน หลัังจากที่่�ระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศถููกนำำ�ไปใช้้จริิง พบว่่าได้้ผลสััมฤทธิ์์�จากการพััฒนา
เป็็นที่่�น่่าพอใจเป็็นอย่่างมาก โดยระยะเวลาตั้้�งแต่่ทำำ�การตััด
จนถึึงการหีีบอ้้อยลดลงจาก 40 ชม. เหลืือ 8 ชม. ค่่า CCS
เพิ่่�มขึ้้�น 0.43 ค่่า Purify เพิ่่�มขึ้้�น 3.84 เปอร์์เซ็็นต์์ อ้้อยสดที่่�หีีบ
เพิ่่�มขึ้้�น 18.07% Yield น้ำำ��ตาล/ตัันอ้้อยเพิ่่�มขึ้้�น 10% และ
ปริิมาณรถที่่�รอนำำ�ส่่งอ้้อยลดลง 85.76%

6. ข้้อเสนอแนะ

		สำำ�หรัับการศึึกษาต่่อยอดในอนาคต ผู้้�วิจัิ ยั เสนอให้้ทางบริิษัทั
ดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
•	พััฒนาระบบวางแผนการตััดอ้้อย หรืือการจััดเส้้นทางการ
ตััดอ้้อยของรถตััดแต่่ละคััน โดยอาศััยข้้อมููลจากระยะทาง
จริิงของการเดิินทางระหว่่างแปลงอ้้อยที่่�เก็็บได้้จากระบบ GPS
เพื่่�อหาเส้้นทางที่่�ทำำ�ให้้ระยะเวลาในการเดิินทางของรถตััดมีีค่่า
น้้อยที่่�สุุด เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของรถตััดให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
•	คำำ�นวณหาค่่าใช้้จ่่ายในการขนส่่ง โดยอาศััยระยะทางจริิง
จากไร่่อ้้อยจนถึึงโรงงานจากระบบ GPS เพื่่อ� ให้้เกิิดความเท่่าเทีียม
กัันของเกษตรกรทุุกราย และเป็็นการรัักษาผลประโยชน์์ของ
โรงงาน

•	พััฒนาวิิธีกี ารวางแผนการนำำ�อ้อ้ ยเข้้าสู่่โ� รงงานโดยคำำ�นึงึ ถึึง
ระยะเวลาในการปลููกเพื่่อ� ให้้ได้้ค่่าความหวานของอ้้อยที่่�สูงู ที่่�สุดุ
เพื่่�อสามารถเปลี่่�ยนไปเป็็นผลผลิิตทางด้้านน้ำำ�� ตาลได้้มากขึ้้�น
•	พััฒนาตััวระบบ hardware เช่่น เปลี่่�ยนจาก บััตร RFID
ในการยืืนยัันตััวตนเปลี่่�ยนมาเป็็น การติิด Tag RFID ที่่�บริิเวณ
ตััวรถแทน และติิดตั้้�งเสาที่่�อ่่านสััญญาณ Tag RFID ที่่�บริิเวณ
จุุดต่่างๆ เช่่น ป้้อมยาม ห้้องชั่่�ง แท่่นดััมพ์์ เพื่่�อทำำ�การยืืนยััน
ตััวตนตามจุุดต่่างๆ โดยที่่�คนขัับรถไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงจากรถ ซึ่่�ง
จะช่่วยลดขั้้�นตอนการทำำ�งานต่่างๆ รวมถึึงลดจำำ�นวนบุุคลากร
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นลงได้้
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