วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

175

การประยุกต์ใช้ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นส�ำหรับการจัดการเครือข่ายโซ่อุปทาน
ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย
วิิทยา วิินิิจฉััย1 และ โรจนีี หอมชาลีี2*

มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม อ.กัันทรวิิชััย จ.มหาสารคาม 44150
* Corresponding Author: rojanee.h@msu.ac.th
1
นิิสิิต หลัักสููตร วท.ม.วิิทยาการจััดการสถิิติิ คณะวิิทยาศาสตร์์
2
อาจารย์์ ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

ข้้ อ มูู ล บ ท ค ว า ม

บ ท คัั ด ย่่ อ

ประวััติิบทความ :
รัับเพื่่�อพิิจารณา : 19 มีีนาคม 2563
แก้้ไข : 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ตอบรัับ : 1 มีีนาคม 2564

งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานและพััฒนาตััวแบบทาง
คณิิตศาสตร์์เพื่่�อจััดการเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับข้้าวหอมมะลิิในพื้้�นที่่�
ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ของประเทศไทย เครืือข่่ายโซ่่อุุปทานของข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้มีีผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลััก ประกอบด้้วย เกษตรกรผู้้�ปลููกข้้าว ผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก (ท่่าข้้าว/
สหกรณ์์การเกษตรที่่�ไม่่มีีเครื่่�องสีี) ผู้้�ผลิิตข้้าวสาร (โรงสีี/สหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีเครื่่�องสีี)
และลููกค้้าผู้้�รัับซื้้�อ แม้้ว่่าปััจจุุบััน มีีเพีียงการเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิธรรมดา ส่่วนข้้าว
หอมมะลิิอินิ ทรีีย์์มีีน้อ้ ยมาก แต่่จากราคาและแนวโน้้มการนิิยมบริิโภคข้้าวอิินทรีีย์์ ผู้้วิ� จัิ ยั
จึึงได้้ออกแบบให้้มีีข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ในเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานด้้วย และพััฒนาตััวแบบ
ทางคณิิตศาสตร์์แบบการโปรแกรมเชิิงเส้้นสำำ�หรัับการจััดการเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานที่่�
เหมาะสม โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อ� ให้้ได้้กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุปุ ทานสููงที่่�สุดุ ทั้้�งนี้้� ประมวลผล
ตััวแบบที่่�พััฒนาขึ้้�นด้้วยโปรแกรม LINGO 11.0 จากผลการวิิจััย พบว่่า ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
ควรมีีสััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิธรรมดาเท่่ากัับ 0.882 และข้้าวหอมมะลิิ
อิินทรีีย์์เท่่ากัับ 0.118 ผลผลิิตข้้าวเปลืือกที่่�ได้้ควรขนส่่งด้้วยรถบรรทุุก 6 ล้้อ จากแหล่่ง
เพาะปลููกไปยัังโรงสีีภายในจัังหวััดโดยตรงโดยไม่่ต้้องผ่่านผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก และทุุก
จัังหวััดส่่วนใหญ่่จะสีีข้้าวโดยโรงสีี มีีเพีียงจัังหวััดยโสธรที่่�สีีข้้าวโดยสหกรณ์์การเกษตร
ส่่วนการขนส่่งและกระจายข้้าวสาร พบว่่า ควรขนส่่งด้้วยรถบรรทุุกพ่่วง โดยข้้าวสาร
หอมมะลิิธรรมดาจะถููกกระจายไปยัังแหล่่งความต้้องการทั้้�งในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่� และจุุด
รวบรวมเพื่่อ� การส่่งออก ส่่วนข้้าวสารหอมมะลิิอินิ ทรีีย์์มีีเพีียงการกระจายเพื่่อ� การบริิโภค
ภายในพื้้�นที่่�และส่่งไปยัังจุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก ผลเฉลยที่่�ได้้จากตััวแบบที่่�เสนอ
ทำำ�ให้้เกิิดกำำ�ไรสููงสุุดของโซ่่อุุปทานเท่่ากัับ 1,092 ล้้านบาท
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The objective of this research was to design a supply chain network and develop
mathematical models to manage an appropriate supply chain network of jasmine
rice in the Thung Kula Ronghai area of Thailand. The supply chain network of
jasmine rice consisted of farmers, paddy collectors (rice warehouse operators/
agricultural cooperatives with no milling machines), rice producers (rice mills/
agricultural cooperatives with milling machines) and customers as the primary
stakeholders. Although most cultivation is currently dedicated to non-organic
jasmine rice and there is very little demand for organic jasmine rice, based on
the price and trend of consumption of organic rice, organic jasmine rice was also
included in the supply chain network. A linear-programming-based mathematical
model was then developed to properly manage the supply chain network.
The objective of this model is to maximize the total profit of supply chain network;
the proposed model was solved by LINGO 11.0. The results illustrated that
Thung Kula Ronghai should allocate the proportion of non-organic jasmine rice
cultivation area at 0.882 and organic jasmine rice cultivation area at 0.118. Paddy
rice should directly be transported by 6-wheel trucks from cultivated areas to rice
mills within each province without being transported through any collectors.
Milling was noted to be conducted by rice mills in all the provinces, except for
Yasothon province where milling was performed by agricultural cooperatives. As for
rice transportation and distribution, the rice should be transported by trailers.
Non-organic jasmine rice should be distributed to various demand sources, either
in the area, outside the area, and to collection points for export, while organic
jasmine rice should be distributed only for consumption within the area and to
collection points for export. The proposed solution predicted the maximum profit
of the supply chain at 1,092 million Baht.
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1. บทนำำ�

	ข้้าวหอมมะลิิถืือเป็็นข้้าวคุุณภาพดีีที่่�มีีชื่อ่� เสีียงของไทย มีีความ
หอม อ่่อนนุ่่�ม รสชาติิอร่่อย เป็็นที่่�นิิยมและเป็็นที่่�ต้้องการของผู้้�
บริิโภคทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ข้้าวหอมมะลิิจึึงเป็็นพืืช
เศรษฐกิิจสำำ�คัญที่่
ั ส� ร้้างรายได้้ให้้แก่่ประเทศปีีละหลายล้้านบาท
โดยเฉพาะข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ซึ่่�งเป็็นข้้าวเจ้้าพัันธุ์์�ข้้าว
หอม 2 พัันธุ์์� ได้้แก่่ ขาวดอกมะลิิ 105 และ กข 15 ที่่�เพาะปลููก
ในพื้้�นที่่�ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ในฤดููฝน ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้เป็็นทุ่่�งกว้้างขนาด
ใหญ่่ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของไทย ที่่�ครอบคลุุมบางพื้้�นที่่�
ของ 5 จัังหวััด ได้้แก่่ ร้้อยเอ็็ด สุุริินทร์์ ศรีีสะเกษ มหาสารคาม
และยโสธร โดยพื้้�นที่่�มีีลัักษณะเป็็นแอ่่งขนาดใหญ่่ ลัักษณะ
สภาพทางภููมิิศาสตร์์เป็็นดิินร่่วนปนทราย มีีความเค็็มในดิิน
ผนวกกัับความแห้้งแล้้งของพื้้�นที่่� และสภาพอากาศ ส่่งผลให้้
ข้้าวเกิิดความเครีียดและหลั่่ง� สาร 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP)
หรืือสารหอม ซึ่่�งทำำ�ให้้ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้มีีความหอม
มากกว่่าข้้าวหอมมะลิิที่่�ปลููกในพื้้�นที่่�อื่่�นของประเทศ จึึงได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียนเป็็นสิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์ (Geographical
Indication: GI) จากคณะกรรมาธิิการสหภาพยุุโรป [1]
จากการรายงานข้้อมููลของกรมส่่งเสริิมการเกษตร พบว่่า
ในปีีการเพาะปลููก 2559/60 ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ มีีพื้้�นที่่�เพาะปลููก
และผลผลิิตข้้าวหอมมะลิิจำำ�นวน 2.29 ล้้านไร่่ และ 0.88
ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ และในปีีการเพาะปลููก 2560/61 มีีพื้้�นที่่�
เพาะปลููกและผลผลิิตข้้าวหอมมะลิิเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 2.40 ล้้านไร่่ และ
0.96 ล้้านตััน ตามลำำ�ดัับ [2] ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
เป็็นที่่�ต้้องการทั้้�งจากตลาดภายในประเทศและตลาดส่่งออก
แต่่จากผลผลิิตที่่�มีีจำำ�กััดทำำ�ให้้ข้า้ วหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้มีีราคา
ค่่อนข้้างสููง โดยในปีี 2558 ราคาในประเทศเท่่ากัับ 31,085
บาท/ตััน และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 34,198 บาท/ตััน ในปีี 2561 [3]
ส่่วนขนาดบรรจุุถุุง 5 กิิโลกรััม ที่่�ขายตามท้้องตลาดหรืือ
ห้้างสรรพสิินค้้าทั่่�วไป พบว่่า มีีราคาสููงสุุดถึึง 399 บาท และ
ต่ำำ��สุุด 199 บาท [4-5] สำำ�หรัับด้้านการส่่งออก ในปีี 2558
ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้มีีปริิมาณการส่่งออกข้้าวสารหอมมะลิิ 0.046
ล้้านตััน โดยราคาส่่งออกเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 869 ดอลลาร์์สหรััฐ/ตััน
และมีีปริิมาณการส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�นในปีี 2561 เท่่ากัับ 0.048
ล้้านตััน ด้้วยราคาเฉลี่่�ยที่่�สููงถึึง 1,138 ดอลลาร์์สหรััฐ/ตััน
ตามลำำ�ดัับ [6]
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จากความต้้องการภายในประเทศและตลาดส่่งออก รวม
ทั้้�งราคาข้้าวหอมมะลิิที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงควรส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาลที่่�กำำ�หนดแผนพััฒนาการ
เกษตรตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี รวมทั้้�งแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญ
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
ของสิินค้้าเกษตร ซึ่่�งข้้าวหอมมะลิินั้้�นถืือเป็็นสิินค้้าเกษตรหลััก
ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ข้้าวหอมมะลิิที่่�ผลิิตจากทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ [7] ผนวกกัับยุุทธศาสตร์์
ข้้าวไทย 5 ปีี (พ.ศ. 2560-2564) แผนพััฒนากลุ่่�มจัังหวััด และ
แผนพััฒนาจัังหวััดของแต่่ละจัังหวััดในเขตทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ก็็ได้้
มีียุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการ
โลจิิสติิกส์์ข้้าวหอมมะลิิตลอดทั้้�งโซ่่อุุปทาน เนื่่�องจากข้้าว
หอมมะลิิเป็็นพืืชเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คัญข
ั องจัังหวััด [8-12]
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการโลจิิสติิกส์์ตลอดทั้้�ง
โซ่่อุุปทานของข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ซึ่่�งมีีความสอดคล้้อง
กัับยุุทธศาสตร์์ของรััฐบาลและแผนพััฒนาจัังหวััดดัังที่่�กล่่าวมา
ข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษาการออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุุปทาน
และการพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์เพื่่อ� การจััดการเครืือข่่าย
โซ่่อุุปทานที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับข้้าวหอมมะลิิในเขตทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
ของประเทศไทย โดยผลการศึึกษาที่่�ได้้สามารถนำำ�ไปเป็็น
แนวทางในการกำำ�หนดนโยบายและแผนของภาครััฐ รวมทั้้�งเป็็น
ข้้อมููลสำำ�หรัับการตััดสิินใจในการวางแผนการผลิิตและกระจาย
ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ทั้้�งในประเทศและการส่่งออก

2. การทบทวนวรรณกรรม

2.1 การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน

วิิ ธีีก ารที่่� นำำ� มาใช้้ ใ นการจัั ด การโซ่่ อุุ ป ทานมีีหลายวิิ ธีี
และแตกต่่างกัันไป โดยขึ้้น� อยู่่�กับั การออกแบบและการวิิเคราะห์์
ซึ่่ง� เดิิมการจััดการโซ่่อุปุ ทานถููกพิิจารณาแยกเป็็นสองกระบวนการ
ได้้แก่่ กระบวนการวางแผนการผลิิตและการควบคุุมสิินค้้า
คงคลััง และกระบวนการโลจิิสติิกส์์และการกระจายสิินค้้า
แต่่ในปััจจุุบัันได้้มุ่่�งพิิจารณาและวิิเคราะห์์แบบองค์์รวม ซึ่่�ง
สามารถกำำ�หนดประเภทของตััวแบบสำำ�หรัับการจััดการโซ่่อุปุ ทาน
ออกเป็็น 4 แบบ ได้้แก่่ 1) Deterministic Model เป็็นตััว
แบบที่่�มีีข้้อมููลนำำ�เข้้าเป็็นค่่าคงที่่�หรืือทราบค่่าแน่่นอน ภายใต้้
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เงื่่�อนไขที่่�กำ�ำ หนด ทำำ�ให้้คำำ�ตอบของตััวแบบมีีค่่าผลลััพธ์์แน่่นอน
2) Stochastic Model เป็็นตััวแบบที่่�มีีข้อ้ มููลนำำ�เข้้าอยู่่�ในรููปแบบ
ของความน่่าจะเป็็น ซึ่่�งทำำ�ให้้คำำ�ตอบอยู่่�ในเชิิงความน่่าจะเป็็น
3) Hybrid Model เป็็นตััวแบบที่่�ผสมผสานระหว่่าง Determministic Model และ Stochastic Model และ 4) IT-driven
Model เป็็นตััวแบบที่่�มีีการประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
ในการจััดการโซ่่อุุปทาน เช่่น WMS, TMS เป็็นต้้น [13]
ในปััจจุุบัันมีีการประยุุกต์์ใช้้วิิธีีการต่่างๆ ในการออกแบบ
หรืือกำำ�หนดตััวแบบเพื่่�อการจััดการโซ่่อุุปทาน โดยเฉพาะการ
ประยุุกต์์ใช้้ตัวั แบบทางคณิิตศาสตร์์ (Mathematical Model)
ในปีี 2010 Mula และคณะ ได้้ทำำ�การศึึกษาเพื่่�อวิิเคราะห์์
และจำำ�แนกวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์ใช้้ตััวแบบทาง
คณิิตศาสตร์์ในการวางแผนการผลิิตและการขนส่่งในโซ่่อุปุ ทาน
โดยการสืืบค้้นบทความวิิจััยจากวารสารที่่�ตีีพิิมพ์์ในฐานข้้อมููล
ต่่างๆ และได้้จำำ�แนกบทความวิิจััยดัังกล่่าว โดยพิิจารณาจาก
เกณฑ์์ต่่างๆ ดัังนี้้� 1) โครงสร้้างของโซ่่อุุปทาน ซึ่่�งเป็็นตััวระบุุ
องค์์กรต่่างๆ ที่่�อยู่่�ภายในโซ่่อุุปทาน รวมทั้้�งความเชื่่�อมโยงและ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กร 2) ระดัับการตััดสิินใจ แบ่่งออก
เป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับยุุทธศาสตร์์ ระดัับยุุทธวิิธีี และระดัับ
ปฏิิบััติิการ 3) วิิธีีการออกแบบตััวแบบ เป็็นการพััฒนาตััวแบบ
ทางคณิิตศาสตร์์ เพื่่�อเป็็นตััวแทนสำำ�หรัับการแก้้ปััญหาของโซ่่
อุุปทาน 4) เป้้าหมาย เป็็นจุุดมุ่่�งหมายที่่�กำำ�หนดในตััวแบบเพื่่�อ
จััดการโซ่่อุุปทาน 5) ข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีการแบ่่งปััน เป็็นการ
ใช้้ข้้อมููลร่่วมกัันในแต่่ละส่่วนภายในโซ่่อุุปทาน เพื่่�อช่่วยในการ
วางแผนการผลิิตและการขนส่่ง 6) ข้้อจำำ�กััดของตััวแบบ เป็็นการ
ระบุุข้้อจำำ�กััดหรืือเงื่่�อนไขต่่างๆ ภายในตััวแบบของโซ่่อุุปทาน
7) ความเป็็นผลงานใหม่่ เป็็นการสร้้างผลงานใหม่่โดยมีีความ
เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมา และ 8) การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
โดยนำำ�เสนอการประยุุกต์ใ์ ช้้งานจากผลการวิิเคราะห์์ของตััวแบบ
ซึ่่ง� จากผลการศึึกษาสามารถสรุุปได้้ว่า่ ตััวแบบส่่วนใหญ่่พิจิ ารณา
การวางแผนการผลิิตและการขนส่่งภายในโซ่่อุุปทานด้้วยการ
ตััดสิินใจในระดัับยุุทธวิิธีี ตััวแบบที่่�ใช้้มากที่่�สุุดเป็็นตััวแบบการ
โปรแกรมเชิิงเส้้นจำำ�นวนเต็็มผสม (Mixed Integer Linear
Programming: MILP) ส่่วนใหญ่่กำำ�หนดเป้้าหมายเพื่่�อให้้เกิิด
ต้้นทุุนโดยรวมของโซ่่อุุปทานต่ำำ��ที่่�สุุด ข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีการใช้้
ร่่วมกััน คืือ ระดัับความต้้องการ ต้้นทุุนการผลิิต ความสามารถ
ในการขนส่่ง ระดัับสิินค้้าคงคลััง และความสามารถในการผลิิต

ข้้อจำำ�กััดหรืือเงื่่�อนไขของตััวแบบส่่วนใหญ่่จะพิิจารณาเฉพาะ
ศููนย์์การผลิิตและการกระจาย แต่่ไม่่พิิจารณาถึึงผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบ
จึึงไม่่มีีความสอดคล้้องกัับกำำ�ลัังการผลิิต การพยากรณ์์ และ
แผนการผลิิตของผู้้�ผลิิต นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า ตััวแบบส่่วนใหญ่่
นำำ�เสนอความถููกต้้องและความเหมาะสมในเชิิงตััวเลขมากกว่่า
การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับกรณีีศึึกษาจริิง [14]

2.2 งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง

		มีีงานวิิจัยั ที่่�นำำ�หลัักการการพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์
มาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการวััตถุุดิิบและทรััพยากรที่่�สำำ�คััญ
ทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งตััวแบบที่่�ใช้้มีีความคล้้ายคลึึงและแตกต่่างกััน
ไปตามลัักษณะปััญหา เช่่น การศึึกษาและการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
หลายขั้้น� ตอนของโซ่่อุปุ ทานเชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพในรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย
ประเทศสหรััฐอเมริิกา ภายใต้้ขอบเขตจากวััตถุุดิบิ ชีีวภาพจนถึึง
คลัังเก็็บเอทานอล ด้้วยการพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์แบบ
การโปรแกรมเชิิงเส้้นจำำ�นวนเต็็มผสม (MILP) เพื่่�อให้้ต้้นทุุนโดย
รวมของโซ่่อุปุ ทานต่ำำ��ที่่สุ� ดุ ผลการศึึกษาพบว่่า โซ่่อุปุ ทานที่่�เหมาะ
สมควรมีีการตั้้ง� โรงกลั่่�นเอทานอล 4 แห่่ง และต้้องเพิ่่�มกำำ�ลัังการ
ผลิิตตามความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต และยัังพบว่่าต้้นทุุน
ต่่อหน่่วยในการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพจากวััตถุุดิิบชีีวภาพในรััฐ
แคลิิฟอร์์เนีียนั้้�น มีีความสามารถในการแข่่งขัันได้้เชิิงเศรษฐศาสตร์์
[15] การพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์แบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น
จำำ�นวนเต็็มผสม (MILP) เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดการการ
ผสมและการขนส่่งเมล็็ดธััญพืืช ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดที่่�ประกอบด้้วย
ปริิมาณผลผลิิตเมล็็ดธััญพืืช จำำ�นวนถัังบรรจุุเมล็็ดธััญพืืชที่่จำ� ำ�กััด
และแตกต่่างกััน ข้้อจำำ�กััดด้้านการขนส่่ง และปริิมาณความต้้องการ
เมล็็ดธััญพืืช โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อ� ให้้ต้น้ ทุุนโดยรวมต่ำำ��ที่่สุ� ดุ ผลการ
ศึึกษาพบว่่า ตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� สามารถจััดการ
การผสมและขนส่่งเมล็็ดธััญพืืชได้้อย่่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ
ลดลงของต้้นทุุนโดยรวมของโซ่่อุปุ ทาน พร้้อมทั้้�งมีีการวิิเคราะห์์
ความไวเพื่่�อพิิจารณาค่่าพารามิิเตอร์์ที่่�อาจเปลี่่�ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์์ [16] และการพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพโซ่่อุุปทานเมล็็ดธััญพืืชในอิินเดีีย โดยองค์์กร
Food Corporation of India (FCI) เป็็นหน่่วยงานสำำ�คััญที่่�
ทำำ�หน้้าที่่�จััดหา จััดเก็็บ และกระจายธััญพืืชไปยัังรััฐต่่างๆ ของ
อิินเดีีย ซึ่่�งปััจจุุบัันการวางแผนการจััดเก็็บและกระจายยัังไม่่
เหมาะสม ทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนการจััดเก็็บและการขนส่่งสููง ตััวแบบ
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การโปรแกรมเชิิงเส้้น (Linear Programming: LP) จึึงถููกพััฒนา
ขึ้้�นเพื่่�อแก้้ปััญหา โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ต้้นทุุนโดยรวมต่ำำ��ที่่�สุุด
ผลการวิิเคราะห์์ได้้ถููกนำำ�เสนอต่่อองค์์กร FCI สำำ�หรัับเป็็น
แนวทางในการวางแผนจััดการโซ่่อุปุ ทานเมล็็ดธััญพืืช ทำำ�ให้้การ
จััดหา การจััดเก็็บ รวมทั้้�งการขนส่่งและกระจายธััญพืืชมีีความ
เหมาะสม และเพีียงพอต่่อความต้้องการในแต่่ละรััฐของอิินเดีีย [17]
สำำ�หรัับโซ่่อุปุ ทานข้้าวนั้้�น มีีหลายงานวิิจัยั ที่่�พัฒ
ั นาและประยุุกต์์
ใช้้ตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโซ่่อุุปทาน
ข้้าวสาลีีในหลายประเทศ โดยตััวแบบส่่วนใหญ่่มีีเป้้าหมายเพื่่�อ
ให้้ต้้นทุุนโดยรวมต่ำำ��ที่่�สุุด แต่่มีีขอบเขตปััญหาของโซ่่อุุปทานที่่�
แตกต่่างกัันออกไป เช่่นในด้้านการเพาะปลููกและการเก็็บเกี่่�ยว
มีีการวิิจัยั เกี่่ย� วกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับพื้้�นที่่�การเกษตร
นอกเขตชลประทานและในเขตชลประทาน เพื่่�อวางแผนและ
จััดสรรพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวสาลีีของประเทศสเปน โดยการพััฒนา
และประยุุกต์ใ์ ช้้ตัวั แบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น (LP) ผลการศึึกษา
พบว่่าการจััดสรรพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวสาลีีนอกเขตชลประทาน
และในเขตชลประทาน มีีความเหมาะสมและเป็็นระบบมากขึ้้�น
สามารถลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการใช้้น้ำำ��ในการ
เพาะปลููก นอกจากนี้้ยั� งั นำำ�ไปเป็็นแนวทางในการกำำ�หนดนโยบาย
ภาคการเกษตรเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�อุุตสาหกรรมการเกษตรที่่�
ยั่่ง� ยืืน [18] และการวิิจัยั เกี่่ย� วกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพแบบองค์์
รวมสำำ�หรัับการเก็็บเกี่่ย� วและการขนส่่งข้้าวสาลีีของประเทศจีีน
ซึ่่�งเดิิมมีีระบบการขนส่่งผลผลิิตไม่่เหมาะสม และเกิิดความ
ซ้ำำ��ซ้้อนในการขนส่่ง ซึ่่�งส่่งผลต่่อต้้นทุุนโดยรวมของโซ่่อุุปทาน
ผู้้�วิิจััยจึึงได้้พััฒนาและประยุุกต์์ใช้้ตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น
จำำ�นวนเต็็มผสม (MILP) ผลการศึึกษาพบว่่า ตััวแบบที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น�
สามารถใช้้เป็็นแนวทางในการลดต้้นทุุนการเก็็บเกี่่ย� วและต้้นทุุน
การขนส่่งของเกษตรกรได้้ รวมทั้้�งต้้นทุุนของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีีย
ภายในโซ่่อุุปทาน [19] สำำ�หรัับด้้านการจััดเก็็บและการขนส่่ง
มีีงานวิิจัยั จำำ�นวนมากที่่�ดำำ�เนิินการศึึกษาในด้้านนี้้� เช่่น การพััฒนา
และประยุุกต์์ใช้้ตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น (LP) ร่่วมกัับกรณีี
ศึึกษา เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดเก็็บและการขนส่่งข้้าวสาลีี
ของประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนา ตััวแบบที่่�พััฒนาขึ้้�นแสดงให้้เห็็น
ถึึงการลดลงของต้้นทุุนการจััดเก็็บและการขนส่่งตลอดทั้้�ง
โซ่่อุุปทาน ทำำ�ให้้โซ่่อุุปทานมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น [20] การ
พััฒนาตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น (LP) สำำ�หรัับปััญหาการ
ขนส่่งข้้าวภายใต้้ข้้อจำำ�กััดหลายด้้าน ประกอบด้้วย ปริิมาณ
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ข้้าวเปลืือก ขีีดจำำ�กััดในการสต็็อกข้้าว และความจุุในการขนส่่ง
	ผลการศึึกษาพบว่่า ตััวแบบที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนโดยรวม
ลดลง 24% และทำำ�ให้้ระบบโซ่่อุปุ ทานมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น มีี
ปริิมาณการสต็็อกและการขนส่่งข้้าวที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการ
[21] และการพััฒนาตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น (LP) สำำ�หรัับ
การจััดการผลิิต จััดเก็็บ และขนส่่งข้้าวสาลีีของประเทศอีีหร่่าน
โดยพิิจารณาถึึงการจััดการโซ่่อุุปทานที่่�เหมาะสม และการ
พิิจารณาในเชิิงระบบเศรษฐกิิจของประเทศ ผลการศึึกษาพบ
ว่่า ตััวแบบที่่�พััฒนาขึ้้�นสามารถลดต้้นทุุนได้้หลายด้้าน ส่่งผล
ให้้ต้้นทุุนโดยรวมของโซ่่อุุปทานลดลงมากถึึง 14.29% อีีกทั้้�ง
ตััวแบบยัังมีีความยืืดหยุ่่�นและสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับ
จััดการทรััพยากรการเกษตรอื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันได้้
[22] นอกจากนี้้ยั� ังมีีการพััฒนาตััวแบบการโปรแกรมไม่่เชิิงเส้้น
จำำ�นวนเต็็มผสม (MINP) สำำ�หรัับการจััดเก็็บ ขนส่่ง และกระจาย
ข้้าวสาลีีของประเทศอิินเดีีย ภายใต้้ปริิมาณข้้าวสาลีีจำำ�นวน
มาก แต่่มีีระยะเวลาจำำ�กััดในการดำำ�เนิินงาน จากขอบเขตตั้้�งแต่่
แหล่่งเพาะปลููกไปจนถึึงแหล่่งความต้้องการ ซึ่่ง� ตััวแบบที่่�พัฒ
ั นา
ขึ้้�นสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการโซ่่อุุปทานข้้าวสาลีีใน
อิินเดีียได้้ [23] ส่่วนด้้านการแปรรููปและการนำำ�เข้้าหรืือส่่งออก
มีีงานวิิจัยั ที่่�เสนอการจััดการโซ่่อุปุ ทานข้้าวสาลีีของประเทศตุุรกีี
ด้้วยตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้นจำำ�นวนเต็็มผสม (MILP) เพื่่�อ
วางแผนและจััดการการผสมและการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์จากข้้าวสาลีี
ด้้วยเรืือบรรทุุกสิินค้้า จากท่่าเรืือต้้นทางในประเทศไปยัังท่่าเรืือ
ปลายทางของต่่างประเทศ เนื่่อ� งจากความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ส่ว่ น
ใหญ่่มาจากต่่างประเทศ ดัังนั้้�นการวางแผนการจััดส่่งสิินค้้าจึึง
มีีความสำำ�คััญต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศอย่่างมาก โดยตััว
แบบที่่�พััฒนามีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ต้้นทุุนโดยรวมต่ำำ��ที่่�สุุด ภายใต้้
ข้้อจำำ�กััดด้้านปริิมาณข้้าวสาลีี ปริิมาณผลิิตภััณฑ์์จากข้้าวสาลีี
จำำ�นวนและความจุุของเรืือบรรทุุก และปริิมาณความต้้องการ
ผลิิตภััณฑ์์ ผลการศึึกษาพบว่่า ตััวแบบที่่�พััฒนาขึ้้�นสามารถใช้้
วางแผนและตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับปริิมาณข้้าวสาลีีที่่�ใช้้ในการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ ปริิมาณการสต็็อกสิินค้้า ปริิมาณผลิิตภััณฑ์์ที่่�จะขน
ถ่่ายไปยัังเรืือบรรทุุก และจำำ�นวนเรืือบรรทุุกแต่่ละประเภทที่่�จะ
ขนส่่งสิินค้้าไปยัังแหล่่งความต้้องการที่่�เหมาะสม [24] การวิิจััย
เกี่่ย� วกัับโซ่่อุปุ ทานแป้้งขนมปัังข้้าวสาลีีแบบบููรณาการของประเทศ
อิิหร่่าน โดยข้้าวสาลีีเป็็นสิินค้้าเกษตรหลัักที่่�นิิยมบริิโภคมาก
ที่่�สุุดในประเทศ แต่่ต้้องมีีการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศปีีละหลาย
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ล้้านตััน ดัังนั้้�นเพื่่�อการจััดการเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานที่่�เหมาะสม
ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงเสนอตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น (LP) เพื่่อ� ใช้้ตัดั สิินใจ
เชิิงกลยุุทธ์์ในการนำำ�เข้้าและตััดสิินใจเชิิงยุุทธวิิธีีในการจััดสรร
ข้้าวสาลีี ผลการศึึกษาพบว่่า ตััวแบบที่่�พััฒนาขึ้้�นสามารถใช้้
ประกอบการตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสมเกี่่�ยวกัับปริิมาณการ
จััดซื้้�อและปริิมาณการขนส่่งข้้าวสาลีีสำำ�หรัับการนำำ�เข้้า รวมทั้้�ง
ปริิมาณการผลิิต การจััดเก็็บ และการขนส่่งแป้้งขนมปัังไปยััง
แหล่่งความต้้องการของเมืืองต่่างๆ [25] และงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับ
การออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวสาลีีแบบบููรณาการ และ
การพััฒนาตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้นจำำ�นวนเต็็มผสม (MILP)
เพื่่�อพิิจารณาในเชิิงยุุทธศาสตร์์และการวางแผนโซ่่อุุปทาน
ข้้าวสาลีีที่่�เหมาะสมในประเทศอิิหร่่าน เป็็นการตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับ
การเลืือกซััพพลายเออร์์และจุุดนำำ�เข้้า และค่่าที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับ
ปริิมาณการจััดซื้้อ� ข้้าวสาลีีและการขนส่่งมายัังคลัังจััดเก็็บ ปริิมาณ
การขนส่่งจากคลัังจััดเก็็บมายัังโรงโม่่แป้้ง รวมทั้้�งปริิมาณการ
ผลิิตและการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ไปยัังแหล่่งความต้้องการ โดย
ตััวแบบที่่�พััฒนาขึ้้�นยัังมีีความยืืดหยุ่่�นและสามารถประยุุกต์์
ใช้้กับั สิินค้้าทางการเกษตรอื่่น� ๆ ที่่�มีีลัักษณะและเงื่อ่� นไขที่่�คล้้าย
กัันได้้ [26]
นอกจากนี้้�ยัังมีีงานวิิจััยที่่�เสนอตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์โดย
พิิจารณาจากปััญหาการมอบหมายงาน (Assignment Problem)
เพื่่�อการวางแผนการเพาะปลููกและการกระจายสิินค้้าเกษตร
ของไทย จากรููปแบบปััญหาที่่�ทราบว่่า เกษตรกรแต่่ละรายมีีพื้้�นที่่�
และเงิินทุุนจำำ�กััดสำำ�หรัับการเพาะปลููกในแต่่ละฤดููกาล โดยมีีทาง
เลืือกในการกระจายสิินค้้าให้้กัับผู้้�ซื้้�อ 3 ทาง ได้้แก่่ ตลาดกลาง
สิินค้้าเกษตร สหกรณ์์การเกษตร และพ่่อค้้าคนกลาง ผลการวิิจัยั
นี้้� พบว่่า ตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์ที่่�นำำ�เสนอสามารถใช้้สำำ�หรัับ
การวางแผนการเพาะปลููกและการกระจายสิินค้้าเกษตรในพื้้�นที่่�
กรณีีศึึกษาได้้ในระดัับที่่�เหมาะสม ทำำ�ให้้รายได้้ของเกษตรกร
เพิ่่�มขึ้้�น 25.67% หรืือ 609,685 บาทต่่อฤดููกาล [27]
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับการจััดการโลจิิสติิกส์์
และโซ่่อุุปทาน รวมทั้้�งงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังกล่่าว จะเห็็น
ได้้ว่่า การประยุุกต์์ใช้้ตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์สามารถนำำ�มา

จััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทานได้้อย่่างเหมาะสม โดยประเภท
ของตััวแบบที่่�ประยุุกต์์ใช้้มีีความหลากหลายแตกต่่างกัันไป
ในแต่่ละลัักษณะปััญหาและตััวแปรตััดสิินใจที่่�ต้้องการทราบ
จากการที่่�ตัวั แบบทางคณิิตศาสตร์์เชิิงกำำ�หนด (Deterministic
Model) ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อจำำ�ลองระบบปััญหาที่่�เกิิดในระดัับ
องค์์กรหรืือระดัับโซ่่อุุปทาน จึึงเป็็นการหาแนวทางในการแก้้
ปััญหาที่่�ดีีที่่สุ� ดุ ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดและสอดคล้้องกัับเงื่อ่� นไข
ของปััญหา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะประยุุกต์์ใช้้กัับการจััดสรรทรััพยากร
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด เพื่่�อจััดสรรทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
โดยตััวแปรตััดสิินใจในตััวแบบสามารถมีีค่่าเป็็นได้้ทั้้ง� จำำ�นวนจริิง
ที่่�มีีค่่าต่่อเนื่่�องหรืือจำำ�นวนเต็็ม กรณีีมีีเฉพาะตััวแปรตััดสิินใจ
ที่่�มีีค่า่ ต่่อเนื่่อ� ง จะประยุุกต์ใ์ ช้้ตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น (LP)
หากมีีเฉพาะตััวแปรตััดสิินใจที่่�มีีค่่าเป็็นจำำ�นวนเต็็ม จะประยุุกต์์
ใช้้ตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้นจำำ�นวนเต็็ม (IP หรืือ ILP) และ
หากมีีทั้้�งตััวแปรตััดสิินใจที่่�มีีค่่าต่่อเนื่่�องและตััวแปรตััดสิินใจ
ที่่�มีีค่า่ เป็็นจำำ�นวนเต็็ม จะประยุุกต์ใ์ ช้้ตัวั แบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น
จำำ�นวนเต็็มผสม (MILP) เป็็นต้้น [28-30] ซึ่่�งงานวิิจััยนี้้� มีีเฉพาะ
ตััวแปรตััดสิินใจที่่�เป็็นจำำ�นวนจริิงและมีีค่่าต่่อเนื่่�อง ประกอบ
ด้้วย สััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกและผลผลิิตข้้าวหอมมะลิิธรรมดา
และข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ ปริิมาณการขนส่่งและกระจายข้้าว
เปลืือก ปริิมาณการผลิิตข้้าวสาร รวมทั้้�งปริิมาณการขนส่่งและ
กระจายข้้าวสาร เป็็นต้้น ผู้้�วิิจััยจึึงได้้พััฒนาและประยุุกต์์ใช้้
ตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์แบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น (LP) สำำ�หรัับ
การจััดการที่่�เหมาะสมของเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิ
ในพื้้�นที่่�ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ของไทย

3.	วิิธีีการวิิจััย

งานวิิจััยนี้้�ได้้ดำำ�เนิินการออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าว
หอมมะลิิ รวมทั้้�งพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์เพื่่อ� การจััดการ
เครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ภายใต้้ขอบเขต
จากแหล่่งเพาะปลููกไปจนถึึงแหล่่งรัับซื้้อ� ข้้าวสารหอมมะลิิทั้้ง� ใน
ประเทศและแหล่่งส่่งออก ด้้วยตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์แบบการ
โปรแกรมเชิิงเส้้น โดยมีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจััย ดัังรููปที่่� 1
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รููปที่่� 1 ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจััย
	สำำ�หรัับการออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�ง
กุุลาร้้องไห้้ ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาค้้นคว้้าและเก็็บรวบรวมข้้อมููล โดย
การทบทวนวรรณกรรมและสืืบค้้นข้้อมููลทุุติิยภููมิิ รวมทั้้�ง
สััมภาษณ์์ข้อ้ มููลจากหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� วิิเคราะห์์เครืือข่่าย
ปััจจุุบัันของโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ และนำำ�มา
ออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ รวมทั้้�ง
การวิิเคราะห์์อุุปทาน อุุปสงค์์ และต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในโซ่่
อุุปทาน
จากการศึึกษาในเบื้้�องต้้น พบว่่า ในปััจจุุบันั มีีการเพาะปลููก
ข้้าวหอมมะลิิธรรมดาเป็็นส่่วนใหญ่่ ส่่วนข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์
มีีการเพาะปลููกน้้อยมาก และยัังไม่่เป็็นระบบอิินทรีีย์์ที่่�แท้้จริิง
แต่่จากราคาและแนวโน้้มความนิิยมบริิโภคผลิิตภััณฑ์์เกษตร
อิินทรีีย์์ ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงออกแบบให้้มีีการเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิอินิ ทรีีย์์
ในเครืือข่่ายโซ่่อุุปทาน และได้้พััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์
แบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น สำำ�หรัับการจััดการโซ่่อุุปทานที่่�
เหมาะสม โดยทำำ�การวิิเคราะห์์และตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับสััดส่่วน
พื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิธรรมดาและข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์
พื้้�นที่่�เพาะปลููกและผลผลิิตข้้าว การขนส่่งและกระจายข้้าวเปลืือก
การผลิิตข้้าวสาร รวมทั้้�งการขนส่่งและกระจายข้้าวสาร และ
วิิเคราะห์์ความไว (Sensitivity Analysis) เพื่่�อหาแนวทางที่่�
เหมาะสมในการจััดการเครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทานในอนาคต เนื่่อ� งจาก
ปััจจััยต่่างๆ ภายในโซ่่อุุปทานอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ โดย
ประมวลผลด้้วยโปรแกรม LINGO 11.0

4. ผลการวิิจััย

4.1 เครืือข่่ายปััจจุุบัันของโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิ
			ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
			 จากการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้้อมููลทุุติยิ ภููมิิ
และสััมภาษณ์์ข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหน่่วยงาน
ภาครััฐและเอกชน ผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์โครงสร้้างโซ่่อุุปทานข้้าว
หอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ พบว่่า โซ่่อุุปทานประกอบด้้วยผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีียหลััก (Primary Partners) ได้้แก่่ เกษตรกรผู้้�ปลููก
ข้้าว ผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก (ท่่าข้้าวและสหกรณ์์การเกษตรที่่�
ไม่่มีีเครื่่�องสีี) ผู้้�ผลิิตข้้าวสาร (โรงสีีและสหกรณ์์การเกษตรที่่�มีี
เครื่่�องสีี) และแหล่่งความต้้องการ สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนสนัับสนุุน
(Supporting Partners) ประกอบด้้วย หน่่วยงานภาคเอกชน
และภาครััฐ ได้้แก่่ ผู้้�ให้้บริิการขนส่่ง สำำ�นัักงานเกษตรจัังหวััด
ศููนย์์วิิจััยข้้าวจัังหวััด และสำำ�นัักงานพาณิิชย์์จัังหวััด เป็็นต้้น
เมื่่อ� พิิจารณาเครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
พบว่่า แหล่่งเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิอยู่่�ในพื้้�นที่่�บางส่่วนของ
5 จัังหวััด ได้้แก่่ ร้้อยเอ็็ด สุุริินทร์์ ศรีีสะเกษ มหาสารคาม และ
ยโสธร โดยจัังหวััดร้้อยเอ็็ดมีีพื้้�นที่่�เพาะปลููกและผลผลิิตข้้าว
มากที่่�สุดุ คิิดเป็็นร้้อยละ 44 รองลงมาเป็็นจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ ศรีีสะเกษ
มหาสารคาม และยโสธร ตามลำำ�ดัับ ดัังรููปที่่� 2 ผู้้�รวบรวม
ข้้าวเปลืือกจากเกษตรกรไปยัังผู้้�ผลิิตข้้าวสาร ประกอบด้้วย
ท่่าข้้าวและสหกรณ์์การเกษตรที่่�ไม่่มีีเครื่่�องสีี โดยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
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จัังหวััดร้้อยเอ็็ดมากที่่�สุุดจำำ�นวน 13 แห่่ง รองลงมาเป็็นจัังหวััด
สุุริินทร์์ และน้้อยที่่�สุุดเป็็นจัังหวััดศรีีสะเกษ ผู้้�ผลิิตข้้าวสาร
ประกอบด้้วย โรงสีี และสหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีเครื่่�องสีี โดยอยู่่�
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดร้้อยเอ็็ดมากที่่�สุุดจำำ�นวน 11 แห่่ง รองลงมาเป็็น
จัังหวััดสุุรินิ ทร์์ ส่่วนแหล่่งความต้้องการ ประกอบด้้วย แหล่่งความ
ต้้องการในพื้้�นที่่� 12 แหล่่ง ซึ่่�งถืือเป็็นการบริิโภคข้้าวหอมมะลิิ
ภายในพื้้�นที่่�ของทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ทั้้ง� 12 อำำ�เภอ แหล่่งความต้้องการ
นอกพื้้�นที่่�เป็็นบริิษัทั บรรจุุข้า้ วถุุงหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ 8 แห่่ง
และจุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก 2 แห่่ง ได้้แก่่ ท่่าเรืือกรุุงเทพ
และท่่าเรืือแหลมฉบััง ดัังตารางที่่� 1 ทั้้�งนี้้�การกระจายตััวเชิิง
พื้้�นที่่�ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลัักภายในโซ่่อุุปทาน แสดงดัังรููป
ที่่� 3 จากการวิิเคราะห์์ต้น้ ทุุนที่่�เกี่่ย� วข้้องภายในเครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทาน
ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ พบว่่า การเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิ

ธรรมดา มีีต้้นทุุนประมาณ 4,332 บาท/ไร่่ ซึ่่�งสููงกว่่าข้้าวหอม
มะลิิอินิ ทรีีย์์ ที่่�มีีต้น้ ทุุนการเพาะปลููกเพีียง 3,735 บาท/ไร่่ สำำ�หรัับ
ต้้นทุุนการขนส่่งข้้าวเปลืือกและข้้าวสาร พบว่่ารถบรรทุุกขนาด
เล็็กมีีต้น้ ทุุนสููงกว่่ารถบรรทุุกขนาดใหญ่่ เนื่่อ� งจากรถบรรทุุกขนาด
ใหญ่่มีีปริิมาณการขนส่่งในแต่่ละครั้้ง� มากกว่่า ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนการ
ขนส่่งต่ำำ��เมื่่อ� เทีียบกัับรถบรรทุุกขนาดเล็็ก [31] สำำ�หรัับผู้้ร� วบรวม
ข้้าวเปลืือกมีีต้้นทุุนการดำำ�เนิินการเท่่ากัับ 1,953.73 บาท/ตััน
และกรณีีผู้้�ผลิิตข้้าวสาร พบว่่า ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินการของ
สหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีเครื่่�องสีีและโรงสีีขนาดเล็็กจะมีีต้้นทุุนที่่�
สููงกว่่าโรงสีีขนาดใหญ่่ เนื่่�องจากโรงสีีขนาดใหญ่่มีีปริิมาณการ
สีีข้้าวในแต่่ละครั้้ง� มากกว่่า ซึ่่ง� ทำำ�ให้้มีีต้น้ ทุุนในการผลิิตข้้าวสาร
ต่ำำ��กว่่าเมื่่�อเทีียบกัับโรงสีีขนาดเล็็ก ดัังตารางที่่� 2

รููปที่่� 2 สััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกและผลผลิิตข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ปีี 2561
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลัักภายในเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
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รููปที่่� 3 การกระจายตััวของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลัักภายในโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
ตารางที่่� 2 ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
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4.2 การออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิ
			ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
			 เครืือข่่ายปััจจุุบัันของโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�ง
กุุลาร้้องไห้้ ดัังรููปที่่� 4(a) พบว่่า เกษตรกรเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิ
ธรรมดาเป็็นส่่วนใหญ่่ ส่่วนการเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์
มีีจำำ�นวนน้้อยมาก และยัังไม่่เป็็นแบบอิินทรีีย์์ที่่แ� ท้้จริิง เนื่่อ� งจาก
ต้้องควบคุุมให้้เป็็นแบบอิินทรีีย์์ในทุุกขั้้�นตอนการผลิิต ตั้้�งแต่่
การเพาะปลููกจนถึึงผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค แต่่จากแนวโน้้ม

ความนิิยมบริิโภคข้้าวอิินทรีีย์์และราคาข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ที่่�
สููงกว่่า รวมทั้้�งการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการผลิิตข้้าวอิินทรีีย์์
ของทั้้�งภาครััฐและเอกชน ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงได้้ออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทาน
โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีการเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ในระบบ
เครืือข่่ายโซ่่อุุปทาน ดัังรููปที่่� 4(b) เพื่่�อเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับโซ่่อุุปทาน และยัังเป็็นโอกาสในการส่่งเสริิมอาชีีพและ
รายได้้ให้้แก่่เกษตรกร

รููปที่่� 4 เครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
4.3 ตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับจััดการเครืือข่่าย
			 โซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
			 เครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ที่่อ� อกแบบ
ประกอบด้้วย ข้้าวหอมมะลิิ 2 ประเภท และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
หลัักภายในโซ่่อุุปทาน ได้้แก่่ แหล่่งเพาะปลููกข้้าวซึ่่�งเป็็นอำำ�เภอ
ทั้้�งหมดในเขตทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ผู้้ร� วบรวมข้้าวเปลืือก ผู้้�ผลิติ ข้้าวสาร
ซึ่่�งกำำ�หนดตำำ�แหน่่งตามที่่�ตั้้�งของผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือกและผู้้�
ผลิิตข้้าวสารที่่�อยู่่�ในเขตทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ในปััจจุุบััน แหล่่งความ
ต้้องการในพื้้�นที่่�เป็็นการบริิโภคข้้าวหอมมะลิิของประชากร
ทั้้�ง 12 อำำ�เภอ แหล่่งความต้้องการนอกพื้้�นที่่�เป็็นบริิษััทบรรจุุ
ถุุงข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ และจุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก
รายละเอีียดดัังตารางที่่� 1
ในส่่วนการขนส่่งและการกระจายข้้าว เกษตรกรมีีการขนส่่ง
ข้้าวเปลืือกด้้วยรถบรรทุุก 4 ล้้อ และ 6 ล้้อ ผู้้ร� วบรวมข้้าวเปลืือก

ขนส่่งข้้าวเปลืือกด้้วยรถบรรทุุก 10 ล้้อ และรถบรรทุุกพ่ว่ ง และ
ผู้้�ผลิิตข้้าวสารขนส่่งข้้าวสารด้้วยรถบรรทุุก 6 ล้้อ 10 ล้้อ และ
รถบรรทุุกพ่่วง
เพื่่�อการผลิิตและการกระจายข้้าวหอมมะลิิแต่่ละประเภท
ที่่�เหมาะสม ผู้้�วิิจัยั ได้้พัฒ
ั นาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับการ
จััดการเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ภายใต้้
ขอบเขตจากแหล่่งเพาะปลููกจนถึึงแหล่่งความต้้องการ ซึ่่�งเป็็น
ตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้น โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ได้้กำำ�ไร
โดยรวมของโซ่่อุปุ ทานสููงที่่�สุดุ ดัังสมการที่่� 1 โดยตััวแบบมีีตััวแปร
ตััดสิินใจและพารามิิเตอร์์ ดัังนี้้�
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								 k ด้้วยรถบรรทุุกประเภท v (ตััน)
JLYajlv แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวเปลืือกประเภท a จาก
; a ∈ A, A =
2
a แทน ประเภทข้้าว
			
								 ผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก j ไปยัังโรงสีี l
;i ∈ I , I =
12
i แทน แหล่่งเพาะปลููก
								ด้้วยรถบรรทุุกประเภท v (ตััน)
; j∈ J, J =
37
j แทน ผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก
KX					แทน
ปริิมาณการผลิิตข้้าวสารประเภท a ของสหกรณ์์
k แทน สหกรณ์์การเกษตร
;k ∈ K, K =
7
ak
								การเกษตร k (ตััน)
l แทน โรงสีี
; l ∈ L, L =
15
แทน ปริิมาณการผลิิตข้้าวสารประเภท a ของ
12 LX				
m แทน แหล่่งความต้้องการในพื้้�นที่่� ; m ∈ M , M =
al
								 โรงสีี l (ตััน)
8
n แทน แหล่่งความต้้องการนอกพื้้�นที่่� ; n ∈ N , N =
KMY
; o ∈ O, O =
2
o แทน	จุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก
akmw แทน		ปริิมาณการขนส่่งข้้าวสารประเภท a จาก
							
u แทน ประเภทรถบรรทุุกของช่่วงการขนส่่งข้้าวเปลืือกจาก	 										สหกรณ์์การเกษตร k ไปยัังแหล่่งความ
				 แหล่่งเพาะปลููกไปยัังผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก สหกรณ์์ 										ต้้องการในพื้้�นที่่� m ด้้วยรถบรรทุุกประเภท
										 w (ตััน)
				การเกษตร และโรงสีี
; u ∈U , U =
2
						
v แทน ประเภทรถบรรทุุกของช่่วงการขนส่่งข้้าวเปลืือกจาก KNY
aknw แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวสารประเภท a จาก
				 ผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือกไปยัังสหกรณ์์การเกษตร และ 									 สหกรณ์์การเกษตร k ไปยัังแหล่่งความ
									ต้้องการนอกพื้้�นที่่� n ด้้วยรถบรรทุุกประเภท
				 โรงสีี	
; v ∈V , V =
2
w แทน ประเภทรถบรรทุุกของช่่วงการขนส่่งข้้าวสารจาก 									 w (ตััน)
						
				 สหกรณ์์การเกษตรและโรงสีีไปยัังแหล่่งความต้้องการ KOY
akow แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวสารประเภท a จาก
				 ในพื้้�นที่่� แหล่่งความต้้องการนอกพื้้�นที่่� และจุุดรวบรวม 									 สหกรณ์์การเกษตร k ไปยัังจุุดรวบรวม
				 เพื่่�อการส่่งออก
; w ∈W , W =
3 									 เพื่่�อการส่่งออก o ด้้วยรถบรรทุุกประเภท
									 w (ตััน)
LMY
						
ตััวแปรตััดสิินใจ (Decision Variables)
almw แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวสารประเภท a จาก
									 โรงสีี l ไปยัังแหล่่งความต้้องการในพื้้�นที่่�
Pa
แทน	สััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวประเภท a
IPai
แทน	พื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวประเภท a ของแหล่่ง 									 m ด้้วยรถบรรทุุกประเภท w (ตััน)
LNY
						
				
เพาะปลููก i (ไร่่)
alnw แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวสารประเภท a จาก
IYai
แทน ปริิมาณผลผลิิตข้้าวประเภท a ของแหล่่ง 									 โรงสีี l ไปยัังแหล่่งความต้้องการนอก
									พื้้�นที่่� n ด้้วยรถบรรทุุกประเภท w (ตััน)
				
เพาะปลููก i (ตััน)
IJYaiju แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวเปลืือกประเภท a LOW
alow แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวสารประเภท a จาก
						
				
จากแหล่่ ง เพาะปลููก i ไปยัั ง ผู้้� ร วบรวม 									 โรงสีี l ไปยัังจุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก
								ข้้าวเปลืือก j ด้้วยรถบรรทุุกประเภท u (ตััน) 									 o ด้้วยรถบรรทุุกประเภท w (ตััน)
IKYaiku แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวเปลืือกประเภท a
จากแหล่่งเพาะปลููก i ไปยัังสหกรณ์์การเกษตร k พารามิิเตอร์์ (Parameters)
NR			
								 ด้้วยรถบรรทุุกประเภท u (ตััน)
a แทน ราคาข้้ า วสารภายในประเทศประเภท a
ILYailu แทน ปริิมาณการขนส่่งข้้าวเปลืือกประเภท a จาก	 							 (บาท/ตััน)
								 แหล่่งเพาะปลููก i ไปยัังโรงสีี l ด้้วยรถบรรทุุก OR			
a แทน ราคาข้้าวสารส่่งออกประเภท a (บาท/ตััน)
PT			
แทน 	พื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวทั้้�งหมดของแหล่่งเพาะปลููก
								 ประเภท u (ตััน)
i
JKY
					แทน
ปริิมาณการขนส่่งข้้าวเปลืือกประเภท a จาก 							 i (ไร่่)
ajkv
								 ผู้้ร� วบรวมข้้าวเปลืือก j ไปยัังสหกรณ์์การเกษตร IC			
a แทน 	ต้้นทุุนการเพาะปลููกข้้าวประเภท a (บาท/ไร่่)

ดััชนีี (Indexes)
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UC			
u แทน 	ต้้ น ทุุ น การขนส่่ ง ของรถบรรทุุ ก ประเภท u

							 (บาท/กิิโลเมตร)
VC			
แทน 	ต้้นทุุนการขนส่่งของรถบรรทุุกประเภท v
v
							 (บาท/กิิโลเมตร)
WC			
w แทน 	ต้้ น ทุุ น การขนส่่ ง ของรถบรรทุุ ก ประเภท w
							 (บาท/กิิโลเมตร)
JC			
j แทน 	ต้้นทุุนการดำำ�เนิินการของผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก
							 j (บาท/ตััน)
KC			
k แทน 	ต้้นทุุนการดำำ�เนิินการของสหกรณ์์การเกษตร k
							 (บาท/ตััน)
LC			
แทน 	ต้้นทุุนการดำำ�เนิินการของโรงสีี l (บาท/ตััน)
l
KCap
				k แทน 	กำำ�ลัังการผลิิตสููงสุุดของสหกรณ์์การเกษตร
								 k (ตััน)
LCap
				l แทน 	กำำ�ลัังการผลิิตสููงสุุดของโรงสีี l (ตััน)
UCap
				u แทน ความจุุสููงสุุดของรถบรรทุุกประเภท u (ตััน)
VCap
				
v แทน ความจุุสููงสุุดของรถบรรทุุกประเภท v (ตััน)
WCap
				w แทน ความจุุสููงสุุดของรถบรรทุุกประเภท w (ตััน)
MD
				
am แทน ความต้้องการข้้าวสารประเภท a ของแหล่่ง
								 ความต้้องการในพื้้�นที่่� m (ตััน)
ND				
แทน ความต้้องการข้้าวสารประเภท a จากแหล่่ง
a
								 ความต้้องการนอกพื้้�นที่่� (ตััน)
OD				
แทน ความต้้ อ งการข้้ า วสารประเภท a จาก
a
								ต่่างประเทศ (ตััน)
α 				 แทน 	อััตราการแปลงข้้าวเปลืือกเป็็นข้้าวสาร (ตััน)
β 				 แทน 	อััตราการแปลงพื้้�นที่่�เพาะปลููกเป็็นผลผลิิต
								ข้้าวเปลืือก (ตััน/ไร่่)
DIJ
				
ij แทน ระยะทางระหว่่างแหล่่งเพาะปลููก i ไปยััง
								 ผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก j (กิิโลเมตร)

DIK
				
ik แทน ระยะทางระหว่่างแหล่่งเพาะปลููก i ไปยััง

								 สหกรณ์์การเกษตร k (กิิโลเมตร)
DIL
					แทน
ระยะทางระหว่่างแหล่่งเพาะปลููก i ไปยัังโรงสีี
il
								 l (กิิโลเมตร)
DJK
					แทน
ระยะทางระหว่่างผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก j
jk
								 ไปยัังสหกรณ์์การเกษตร k (กิิโลเมตร)
DJL
				
jl แทน ระยะทางระหว่่างผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก j
								 ไปยัังโรงสีี l (กิิโลเมตร)
DKM
				km แทน ระยะทางระหว่่างสหกรณ์์การเกษตร k ไปยััง
								 แหล่่งความต้้องการในพื้้�นที่่� m (กิิโลเมตร)
DKN
				
kn แทน ระยะทางระหว่่างสหกรณ์์การเกษตร k ไปยััง
								 แหล่่งความต้้องการนอกพื้้�นที่่� n (กิิโลเมตร)
DKO
				
ko แทน ระยะทางระหว่่างสหกรณ์์การเกษตร k ไปยััง
								จุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก o (กิิโลเมตร)
DLM
				
lm แทน ระยะทางระหว่่ า งโรงสีี l ไปยัั ง แหล่่ ง
								 ความต้้องการในพื้้�นที่่� m (กิิโลเมตร)
DLN
				
ln แทน ระยะทางระหว่่ า งโรงสีี l ไปยัั ง แหล่่ ง
								 ความต้้องการนอกพื้้�นที่่� n (กิิโลเมตร)
DLO
				
�
lo แทน ระยะทางระหว่่างโรงสีี l ไปยัังจุุดรวบรวมเพื่่อ
								การส่่งออก o (กิิโลเมตร)

ฟัังก์์ชัันวััตถุุประสงค์์ (Objective Function)

	ฟัังก์์ชัันวััตถุุประสงค์์มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ได้้กำำ�ไรโดยรวมของ
โซ่่อุุปทานสููงที่่�สุุด ประกอบด้้วย รายรัับจากการจำำ�หน่่าย
ข้้าวสารหอมมะลิิลบด้้วยต้้นทุุนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลััก
ภายในโซ่่อุุปทาน ดัังสมการ (1)

Max Profit = [ Krevenue + Lrevenue] − [ Icost + Jcost + Kcost + Lcost ]

(1)

		รายรัับจากการจำำ�หน่่ายข้้าวสารหอมมะลิิ ประกอบด้้วย รายรัับจากการจำำ�หน่่ายข้้าวสารของสหกรณ์์การเกษตรและโรงสีี
ซึ่่�งราคาข้้าวสารจะแตกต่่างกัันไปตามการจำำ�หน่่ายในประเทศและการส่่งออก ดัังสมการ (2) และ (3) ตามลำำ�ดัับ
		
Krevenue =

∑ ∑ ∑ ∑ NRa KMYakmw + ∑ ∑ ∑ ∑ NRa KNYaknw +

a∈A k∈K m∈M w∈W

∑∑∑∑

a∈A k∈K o∈O w∈W

ORa KOYakow

a∈A k∈K n∈N w∈W

(2)
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Lrevenue =

∑ ∑ ∑ ∑ NRa LMYalmw + ∑ ∑ ∑ ∑ NRa LNYalnw +

a∈A l∈L m∈M w∈W

a∈A l∈L n∈N w∈W

∑ ∑ ∑ ∑ ORa LOYalow
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(3)

a∈A l∈L o∈O w∈W

	ต้้นทุุนของเกษตรกร ประกอบด้้วย ต้้นทุุนการเพาะปลููกและต้้นทุุนการขนส่่งข้้าวเปลืือก โดยมีีการขนส่่งข้้าวเปลืือกไปยัังผู้้�
รวบรวมข้้าวเปลืือก สหกรณ์์การเกษตร และโรงสีี ดัังสมการ (4)

∑∑

Icost =
ICa IPai +
a∈A i∈I

IJYaiju

∑ ∑∑ ∑ UCu DIJij UCapu +

(4)

a∈A i∈I j∈J u∈U

IKYaiku
UCu DIKik
+
UCapu a∈A i∈I
a∈A i∈I k∈K u∈U

∑∑ ∑ ∑

ILYailu
UCu DILil
UCapu
l∈L u∈U

∑ ∑∑ ∑

	ต้้นทุุนของผู้้ร� วบรวมข้้าวเปลืือก ประกอบด้้วย ต้้นทุุนการดำำ�เนิินการและต้้นทุุนการขนส่่งข้้าวเปลืือก โดยมีีการขนส่่งข้้าวเปลืือก
ไปยััง สหกรณ์์การเกษตร และโรงสีี ดัังสมการ (5)
JKY

∑ ∑∑ ∑ JC j IJYaiju + ∑ ∑ ∑ ∑ VCv DJK jk VCapajkvv +

Jcost =

a∈A i∈I j∈J u∈U

∑ ∑∑∑

a∈A j∈J l∈L v∈V

a∈A j∈J k∈K v∈V

VCv DJL jl

(5)

JLYajlv
VCapv

	ต้้นทุุนของสหกรณ์์การเกษตร ประกอบด้้วย ต้้นทุุนการดำำ�เนิินการและต้้นทุุนการขนส่่งข้้าวสารไปยัังแหล่่งความต้้องการทั้้�ง
ในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่� และจุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก ดัังสมการ (6)

∑∑

∑ ∑ ∑ ∑ WCw DKM km

KCk KX ak +
Kcost =
a∈A k∈K

a∈A k∈K m∈M w∈W

KMYakmw
+
WCapw

KNY

∑ ∑ ∑ ∑ WCw DKNkn WCapaknww + ∑ ∑ ∑ ∑ WCw DKOko

a∈A k∈K n∈N w∈W

a∈A k∈K o∈O w∈W

KOYakow
WCapw

(6)

	ต้้นทุุนของโรงสีี ประกอบด้้วย ต้้นทุุนการดำำ�เนิินการและต้้นทุุนการขนส่่งข้้าวสารไปยัังแหล่่งความต้้องการทั้้�งในพื้้�นที่่�
นอกพื้้�นที่่� และจุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก ดัังสมการ (7)

∑∑

∑ ∑ ∑ ∑ WCw DLM lm

LCl LX al +
Lcost =
a∈A l∈L

a∈A l∈L m∈M w∈W

LMYalmw
+
WCapw

LNY

LOY

∑ ∑ ∑ ∑ WCw DLNln WCapalnww + ∑ ∑ ∑ ∑ WCw DLOlo WCapaloww

a∈A l∈L n∈N w∈W

a∈A l∈L o∈O w∈W

(7)
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เงื่่�อนไข (Constraints) ประกอบด้้วย 4 ส่่วนดัังนี้้�
		การเพาะปลููก

		พื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวทั้้�งสองประเภทในแต่่ละแหล่่งเพาะปลููก รวมแล้้วต้้องเท่่ากัับพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวทั้้�งหมด โดยพื้้�นที่่�เพาะ
ปลููกข้้าวแต่่ละประเภท พิิจารณาจากสััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวประเภทนั้้�น คููณกัับพื้้�นที่่�เพาะปลููกทั้้�งหมด ดัังสมการ (8) ทั้้�งนี้้�
สััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวทั้้�งสองประเภท ต้้องมีีค่่าอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 1 และต้้องมีีผลรวมเท่่ากัับ 1 ดัังสมการ (9) และ (10)
ตามลำำ�ดัับ โดยปริิมาณผลผลิิตข้้าวแต่่ละประเภท ได้้จากพื้้�นที่่�เพาะปลููกคููณกัับอััตราผลผลิิตต่่อไร่่ ดัังสมการ (11)
Pa PTi = IPai 												
; ∀a ∈ A, i ∈ I
0 ≤ Pa ≤ 1 														; ∀a ∈ A
∑ Pa = 1 		

(10)

β ( IPai ) = IYai 												; ∀a ∈ A, i ∈ I

(11)

a∈A

(8)
(9)

		การขนส่่งและกระจายข้้าวเปลืือก

		ปริิมาณข้้าวเปลืือกที่่�ขนส่่งจากแหล่่งเพาะปลููกไปยัังผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก สหกรณ์์การเกษตร และโรงสีี ต้้องเท่่ากัับปริิมาณ
ผลผลิิตที่่�มีี ดัังสมการ (12) ส่่วนปริิมาณข้้าวเปลืือกที่่�ขนส่่งจากผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือกไปยัังสหกรณ์์การเกษตรและโรงสีี ต้้องไม่่เกิิน
ปริิมาณข้้าวเปลืือกที่่�ผู้�ร้ วบรวมมีี ดัังสมการ (13)
IYai
∑ IJYaiju + ∑ ∑ IKYaiku + ∑ ∑ ILYailu =
		∑
		
j∈J u∈U
k∈K u∈U
l∈L u∈U

; ∀a ∈ A, i ∈ I

(12)

∑ ∑ JKYajkv + ∑∑ JLYajlv ≤ ∑ ∑ IJYaiju

; ∀a ∈ A, j ∈ J

(13)

k∈K v∈V

l∈L v∈V

i∈I u∈U

		
		การผลิิตข้้าวสาร

		ปริิมาณข้้าวสารที่่�สีีได้้ของสหกรณ์์การเกษตรและโรงสีี ได้้จากอััตราการแปลงคููณกัับปริิมาณข้้าวเปลืือกที่่�ขนส่่งมาจากแหล่่ง
เพาะปลููกและผู้้ร� วบรวมข้้าวเปลืือก ดัังสมการ (14) และ (15) ทั้้�งนี้้ก� ารผลิิตข้้าวสารต้้องไม่่เกิินกำำ�ลัังการผลิิตของสหกรณ์์การเกษตร
และโรงสีี ดัังสมการ (16) และ (17) ตามลำำ�ดัับ




				
α  ∑ ∑ IKYaiku + ∑ ∑ JKYajkv  =
KX ak
 i∈I u∈U

j
J
v
V
∈
∈


				
									


 ∑ ∑ ILYailu + ∑ ∑ JLYajlv  =
α
LX al
										
 i∈I u∈U

j∈J v∈V

; ∀a ∈ A, k ∈ K

(14)

; ∀a ∈ A, l ∈ L

(15)

∑ KX ak ≤ KCapk

; ∀k ∈ K

(16)

∑ LX al ≤ LCapl

; ∀l ∈ L

(17)



a∈A

a∈A
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		การขนส่่งและกระจายข้้าวสาร

		ปริิมาณข้้าวสารที่่�ขนส่่งไปยัังแหล่่งความต้้องการทั้้�งในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่� และจุุดรวบรวมเพื่่�อการส่่งออก ต้้องไม่่เกิินปริิมาณ
ข้้าวสารที่่�สหกรณ์์การเกษตรและโรงสีีผลิิต ดัังสมการ (18) และ (19) ในทำำ�นองเดีียวกััน ปริิมาณข้้าวสารที่่�ขนส่่งไปยัังแหล่่งความ
ต้้องการในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่� และจุุดรวบรวมเพื่่อ� การส่่งออก ต้้องเท่่ากัับปริิมาณความต้้องการจากในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่� และจุุดรวบรวม
เพื่่�อการส่่งออก ดัังสมการ (20) (21) และ (22) ตามลำำ�ดัับ

∑ ∑ KMYakmw + ∑ ∑ KNYaknw + ∑ ∑ KOYakow ≤ KX ak

; ∀a ∈ A, k ∈ K

(18)

∑ ∑ LMYalmw + ∑ ∑ LNYalnw + ∑ ∑ LOYalow ≤ LX al

; ∀a ∈ A, l ∈ L

(19)

MDam 			
∑ ∑ KMYakmw + ∑ ∑ LMYalmw =

; ∀a ∈ A, m ∈ M

(20)

NDa 			
∑ ∑ ∑ KNYaknw + ∑ ∑ ∑ LNYalnw =

; ∀a ∈ A

(21)

; ∀a ∈ A

(22)

m∈M w∈W

m∈M w∈W

k∈K w∈W

k∈K n∈N w∈W

n∈N w∈W

n∈N w∈W

o∈O w∈W

o∈O w∈W

l∈L w∈W

l∈L n∈N w∈W

			

ODa
∑ ∑ ∑ KOYakow + ∑ ∑ ∑ LOYalow =

k∈K o∈O w∈W

l∈L o∈O w∈W

		ค่่าของตััวแปรตััดสิินใจต้้องมีีค่่าไม่่ติิดลบ ดัังสมการ (23)-(36)
IPai , IYai ≥ 0 										
IJYaiju ≥ 0 												

; ∀a ∈ A, i ∈ I

(23)

; ∀a ∈ A, i ∈ I , j ∈ J , u ∈U

(24)

IKYaiku ≥ 0 											

; ∀a ∈ A, i ∈ I , k ∈ K , u ∈U

(25)

ILYailu ≥ 0 												

; ∀a ∈ A, i ∈ I , l ∈ L, u ∈U

(26)

JKYajkv ≥ 0 											

; ∀a ∈ A, j ∈ J , k ∈ K , v ∈V

(27)

JLYajlv ≥ 0 												

; ∀a ∈ A, j ∈ J , l ∈ L, v ∈V

(28)

KX ak ≥ 0 												

; ∀a ∈ A, k ∈ K

(29)

LX al ≥ 0 												

; ∀a ∈ A, l ∈ L

(30)

KMYakmw ≥ 0 										

; ∀a ∈ A, k ∈ K , m ∈ M , w ∈ W

(31)

KNYaknw ≥ 0 										

; ∀a ∈ A, k ∈ K , n ∈ N , w ∈W

(32)

KOYakow ≥ 0 										

; ∀a ∈ A, k ∈ K , o ∈ O, w ∈W

(33)

LMYalmw ≥ 0 										

; ∀a ∈ A, l ∈ L, m ∈ M , w ∈W

(34)

LNYalnw ≥ 0 										

; ∀a ∈ A, l ∈ L, n ∈ N , w ∈W

(35)

LOYalow ≥ 0 										

; ∀a ∈ A, l ∈ L, o ∈ O, w ∈W

(36)
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จากตััวแบบการโปรแกรมเชิิงเส้้นที่่�พััฒนาได้้ข้้างต้้น ผู้้�วิิจััย
ได้้นำำ�มาประมวลผลด้้วยโปรแกรม LINGO 11.0 บนเครื่่�อง
คอมพิิวเตอร์์ Notebook รุ่่�น Acer Aspire E5-473-3604
ระบบปฏิิบััติกิ าร Windows 10 เครื่่�องประมวลผล CPU Core
i3-5005U และหน่่วยความจำำ� RAM 4 GB พบว่่า ภายใต้้ขนาด

ของปััญหาที่่�มีีตััวแปรจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 9,086 ตััวแปร และสมการ
เงื่อ่� นไขหรืือข้้อจำำ�กััดจำำ�นวน 288 สมการ ใช้้เวลาในการประมวล
ผล 2 วิินาทีี ดัังรููปที่่� 5 ทำำ�ให้้ได้้ผลเฉลยของตััวแบบเพื่่�อนำำ�ไป
จััดการเครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิในพื้้�นที่่�ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้

รููปที่่� 5 สรุุปการประมวลผลตััวแบบด้้วยโปรแกรม LINGO 11.0
		4.4 ผลเฉลยของตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์และรููปแบบ
				 การจััดการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับเครืือข่่ายโซ่่อุุปทาน
				 ข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
				 เมื่่� อ ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ อ อกแบบเครืือข่่ า ยโซ่่ อุุ ป ทานข้้ า ว
หอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้โดยกำำ�หนดให้้มีีข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์
เข้้ามาในระบบโซ่่อุปุ ทาน ผลเฉลยของตััวแบบที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� ทำำ�ให้้
กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานทั้้�งปีีสููงสุุดเท่่ากัับ 1,092 ล้้านบาท
ซึ่่ง� เป็็นค่่าเป้้าหมายของตััวแบบ ดัังในรููปที่่� 5 และตารางที่่� 3 และ

พบว่่า ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ควรมีีสััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิ
ธรรมดาเท่่ากัับ 0.882 และข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์เท่่ากัับ 0.118
ซึ่่�งคิิดเป็็นพื้้�นที่่�เพาะปลููกจำำ�นวน 2.118 และ 0.284 ล้้านไร่่
ตามลำำ�ดัับ (ดัังแสดงในตารางที่่� 3) โดยจัังหวััดร้้อยเอ็็ดมีีพื้้�นที่่�
เพาะปลููกข้้าวทั้้�งสองประเภทมากที่่�สุุดซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ
44 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด รองลงมาเป็็นจัังหวััดสุุริินทร์์ และน้้อย
ที่่�สุุดเป็็นจัังหวััดยโสธรซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 10 ของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
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ตารางที่่� 3 สรุุปผลเฉลยของตััวแบบเกี่่�ยวกัับสััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููก พื้้�นที่่�เพาะปลููก ผลผลิิตข้้าวหอมมะลิิธรรมดา และ
ข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ และค่่าเป้้าหมายของตััวแบบ

	สำำ�หรัับการขนส่่งและกระจายข้้าวเปลืือกจากแหล่่งเพาะปลููก
พบว่่า ไม่่มีีการขนส่่งข้้าวเปลืือกไปยัังผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก แต่่
มีีการขนส่่งข้้าวเปลืือกโดยตรงไปยัังโรงสีีและสหกรณ์์การเกษตร
ที่่�มีีเครื่่�องสีี โดยส่่วนใหญ่่ขนส่่งด้้วยรถบรรทุุก 6 ล้้อ ทั้้�งนี้้�ยััง
พบว่่า ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิทั้้�งหมดของแหล่่งเพาะปลููกใน
จัังหวััดร้้อยเอ็็ด สุุริินทร์์ และมหาสารคาม ควรถููกขนส่่งไปสีียััง
โรงสีีภายในจัังหวััดนั้้�นๆ ยกเว้้นจัังหวััดศรีีสะเกษและยโสธร ซึ่่�ง
พบว่่า ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิธรรมดาจากจัังหวััดศรีีสะเกษ
ส่่วนใหญ่่ควรขนส่่งไปยัังโรงสีีในจัังหวััดร้้อยเอ็็ดซึ่่�งอยู่่�ใกล้้เคีียง
กััน ส่่วนที่่�เหลืือถููกขนส่่งไปยัังโรงสีีภายในจัังหวััด แต่่ข้า้ วเปลืือก

หอมมะลิิอิินทรีีย์์ส่่วนใหญ่่ถููกขนส่่งไปยัังโรงสีีภายในจัังหวััด
มีีเพีียงบางส่่วนที่่�ถููกขนส่่งไปยัังโรงสีีในจัังหวััดร้้อยเอ็็ด สำำ�หรัับ
การกระจายข้้าวเปลืือกของจัังหวััดยโสธร พบว่่า ข้้าวเปลืือก
หอมมะลิิธรรมดาถููกกระจายไปสีีที่่�โรงสีีในจัังหวััดร้้อยเอ็็ด
โรงสีีในจัังหวััดศรีีสะเกษ และสหกรณ์์การเกษตรในจัังหวััด
ยโสธร แต่่ข้้าวเปลืือกหอมมะลิิอิินทรีีย์์ถููกกระจายไปสีีที่่�โรงสีี
ในจัังหวััดศรีีสะเกษ และสหกรณ์์การเกษตรในจัังหวััดยโสธรเอง
ดัังรายละเอีียดสรุุปในตารางที่่� 4 และรููปที่่� 6
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ตารางที่่� 4 สรุุปผลเฉลยของตััวแบบเกี่่�ยวกัับปริิมาณการขนส่่งและกระจายข้้าวเปลืือกหอมมะลิิจากแหล่่งเพาะปลููกไปยััง
				 ผู้้�ผลิติ ข้้าวสาร

ตารางที่่� 5 สรุุปผลเฉลยของตััวแบบเกี่่�ยวกัับปริิมาณการผลิิตข้้าวสารหอมมะลิิธรรมดาและข้้าวสารหอมมะลิิอิินทรีีย์์
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รููปที่่� 6 สรุุปผลเฉลยของตััวแบบเกี่่�ยวกัับรููปแบบการกระจายข้้าวเปลืือกหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
ในการสีีข้้าวหรืือผลิิตข้้าวสารนั้้�น แม้้ในแต่่ละจัังหวััดจะมีี
ทั้้�งโรงสีีและสหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีเครื่่�องสีี ดัังแสดงในตาราง
ที่่� 1 แต่่จากผลเฉลยของตััวแบบ พบว่่า ผลผลิิตข้้าวเปลืือกจาก
แหล่่งเพาะปลููกส่่วนใหญ่่ควรถููกดำำ�เนิินการสีีโดยโรงสีีในจัังหวััด
ร้้อยเอ็็ด สุุรินิ ทร์์ ศรีีสะเกษ และมหาสารคาม มีีเพีียงข้้าวเปลืือก
บางส่่วนจากแหล่่งเพาะปลููกในจัังหวััดยโสธรที่่�ควรถููกดำำ�เนิิน
การสีีโดยสหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีเครื่่�องสีีของจัังหวััดยโสธรเอง
ดัังแสดงในตารางที่่� 4 และ 5 เมื่่�อพิิจารณาในภาพรวม พบว่่า
ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้มีีการผลิิตข้้าวสารหอมมะลิิธรรมดาและข้้าวสาร
หอมมะลิิอิินทรีีย์์เท่่ากัับ 352,650.44 และ 47,326.36 ตััน
ตามลำำ�ดับั โดยโรงสีีในจัังหวััดร้้อยเอ็็ดมีีปริิมาณการผลิิตข้้าวสาร
ทั้้�งสองประเภทมากที่่�สุุด เนื่่�องจากได้้รัับข้้าวเปลืือกจากแหล่่ง
เพาะปลููกในปริิมาณมากที่่�สุดุ รองลงมาเป็็นจัังหวััดสุุรินิ ทร์์ และ
น้้อยที่่�สุุดเป็็นจัังหวััดยโสธร ดัังรายละเอีียดสรุุปในตารางที่่� 5
สำำ�หรัับการขนส่่งและกระจายข้้าวสาร พบว่่า ส่่วนใหญ่่เป็็นการ
ขนส่่งข้้าวสารด้้วยรถบรรทุุกพ่่วง โดยมีีการขนส่่งข้้าวสาร
หอมมะลิิธรรมดาไปยัังแหล่่งความต้้องการนอกพื้้�นที่่�มากที่่�สุุด
รวมทั้้�งสิ้้น� 283,386.16 ตััน รองลงมาขนส่่งไปยัังจุุดรวบรวมเพื่่อ�
การส่่งออก 48,303.93 ตััน และขนส่่งไปยัังแหล่่งความต้้องการ

ในพื้้�นที่่�น้้อยที่่�สุุด 14,514.97 ตััน ตามลำำ�ดัับ กรณีีการขนส่่ง
ข้้าวสารหอมมะลิิอิินทรีีย์์ มีีการขนส่่งไปยัังจุุดรวบรวมเพื่่�อการ
ส่่งออกมากที่่�สุดุ รวมทั้้�งสิ้้น� 10,799.37 ตััน รองลงมาขนส่่งไปยััง
แหล่่งความต้้องการในพื้้�นที่่� 1,199.93 ตััน ดัังแสดงในตารางที่่� 6
ทั้้�งนี้้�ยัังพบว่่า โรงสีีในจัังหวััดร้้อยเอ็็ดมีีการขนส่่งข้้าวสารหอม
มะลิิธรรมดาไปทั้้�งแหล่่งความต้้องการในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่� และ
การส่่งออก ส่่วนข้้าวสารหอมมะลิิอินิ ทรีีย์์มีีการขนส่่งไปยัังแหล่่ง
ความต้้องการในพื้้�นที่่� และการส่่งออก โรงสีีในจัังหวััดสุุริินทร์์
มีีการขนส่่งข้้าวสารหอมมะลิิธรรมดาไปเพีียงแหล่่งความต้้องการ
นอกพื้้�นที่่� ส่่วนข้้าวสารหอมมะลิิอิินทรีีย์์มีีการขนส่่งไปยัังแหล่่ง
ความต้้องการในพื้้�นที่่� และการส่่งออก โรงสีีในจัังหวััดศรีีสะเกษ
มีีการขนส่่งข้้าวสารหอมมะลิิธรรมดาไปยัังแหล่่งความต้้องการใน
พื้้�นที่่� และนอกพื้้�นที่่� ส่่วนข้้าวสารหอมมะลิิอินิ ทรีีย์์มีีการขนส่่งไป
เพีียงแหล่่งความต้้องการในพื้้�นที่่� โรงสีีในจัังหวััดมหาสารคาม
มีีการขนส่่งข้้าวสารหอมมะลิิธรรมดาและอิินทรีีย์์ไปเพีียงการ
ส่่งออก และสหกรณ์์การเกษตรในจัังหวััดยโสธรมีีการขนส่่ง
ข้้าวสารหอมมะลิิธรรมดาและอิินทรีีย์์ไปเพีียงแหล่่งความต้้องการ
ในพื้้�นที่่� ดัังรายละเอีียดสรุุปในตารางที่่� 6 และ รููปที่่� 7
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ตารางที่่� 6 สรุุปผลเฉลยของตััวแบบเกี่่�ยวกัับปริิมาณการขนส่่งและกระจายข้้าวสารหอมมะลิิจากผู้้�ผลิิตไปยััง
แหล่่งความต้้องการ

รููปที่่� 7 สรุุปผลเฉลยของตััวแบบเกี่่�ยวกัับรููปแบบการกระจายข้้าวสารหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้

		4.5 ผลการวิิเคราะห์์ความไว

ซึ่่�งพบว่่า การลดลงของต้้นทุุนการเพาะปลููกและการเพิ่่�มขึ้้�น
				 ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ความไวโดยการเปลี่่ย� นแปลง ของราคาข้้าวสาร ทำำ�ให้้กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ค่่ า พารามิิ เ ตอร์์ ที่่� สำำ�คัั ญ ภายในโซ่่ อุุ ป ทาน ทั้้� ง ต้้ น ทุุ น การ โดยเฉพาะเมื่่�อทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงค่่าพารามิิเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพาะปลููก ราคาข้้าวสาร และความต้้องการข้้าวสารหอมมะลิิ กัับข้้าวหอมมะลิิธรรมดา ซึ่่�งส่่งผลต่่อกำำ�ไรโดยรวมของ

195

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

โซ่่อุุปทานอย่่างมาก ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 7 นอกจากนี้้ยั� ัง
พบอีีกว่่า การเปลี่่�ยนแปลงของต้้นทุุนการเพาะปลููกและราคา
ข้้าวสารหอมมะลิิทั้้�งในประเทศและส่่งออก ส่่งผลต่่อกำำ�ไร
โดยรวมของโซ่่อุปุ ทาน แต่่ไม่่ส่ง่ ผลให้้พื้้น� ที่่�เพาะปลููกเปลี่่ย� นแปลง
ไปจากเดิิม ส่่วนกรณีีการเปลี่่ย� นแปลงความต้้องการข้้าวหอมมะลิิ
ทั้้�งสองประเภท พบว่่า หากความต้้องการเพิ่่�มขึ้้�นจะทำำ�ให้้กำำ�ไร
โดยรวมของโซ่่อุปุ ทานเพิ่่�มสููงขึ้้น� ซึ่่ง� การเปลี่่ย� นแปลงความต้้องการ
ของข้้าวหอมมะลิิธรรมดา ส่่งผลต่่อทั้้�งกำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุปุ ทาน
และพื้้�นที่่�เพาะปลููก โดยการเปลี่่�ยนแปลงความต้้องการข้้าว
หอมมะลิิธรรมดาจากนอกพื้้�นที่่� ส่่งผลต่่อกำำ�ไรโดยรวมของ
โซ่่อุุปทานและพื้้�นที่่�เพาะปลููกอย่่างมาก แต่่เมื่่�อความต้้องการ
เพิ่่�มขึ้้น� จนถึึง 15% และ 20% พบว่่า กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุปุ ทาน
และพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิธรรมดาเริ่่�มคงที่่� ส่่วนการ

เปลี่่�ยนแปลงความต้้องการข้้าวหอมมะลิิธรรมดาจากในพื้้�นที่่�
และการส่่งออก ส่่งผลต่่อกำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานและพื้้�นที่่�
เพาะปลููกเล็็กน้อ้ ย โดยหากความต้้องการข้้าวหอมมะลิิธรรมดา
จากการส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น จะทำำ�ให้้กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทาน
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และหากความต้้องการข้้าวหอมมะลิิธรรมดา
จากในพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานเพิ่่�มขึ้้�นไม่่
มากนััก สำำ�หรัับข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ พบว่่า การเปลี่่�ยนแปลง
ความต้้องการส่่งผลต่่อกำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทาน แต่่ไม่่ทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�เพาะปลููกเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม โดยเฉพาะเมื่่�อความ
ต้้องการข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์จากการส่่งออกเพิ่่�มขึ้้�น จะทำำ�ให้้
กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่หากความ
ต้้องการข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ในพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จะทำำ�ให้้กำำ�ไร
โดยรวมของโซ่่อุุปทานเพิ่่�มขึ้้�นไม่่มากนััก ดัังรููปที่่� 8

2,200
1,800

กาํไรโดยรวมของโซอุ่ปทาน (ลา้นบาท)

กาํไรโดยรวมของโซอุ่ปทาน (ลา้นบาท)

ตารางที่่� 7 สรุุปผลเฉลยของตััวแบบเกี่่�ยวกัับกำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานเมื่่�อทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงค่่าพารามิิเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ความตอ้งการสง่ออก

1,400

1,000
600
200

ลดลง 10%

ลดลง 5%

เทา่เดมิ

5%

10%

15%

20%

2,200
1,800
1,400
1,000
600
200

(ไร่)

(ไร่)

2,400,000

เทา่เดมิ

5%

10%

15%

20%

300,000
290,000

ความตอ้งการสง่ออก

2,200,000

ความตอ้งการสง่ออก

280,000

2,100,000

270,000

2,000,000
1,900,000

ลดลง 10% ลดลง 5%

(a2) การเปลียนแปลงความต้องการข้าวหอมมะลิ อินทรีย์

(a1) การเปลียนแปลงความต้องการข้าวหอมมะลิ ธรรมดา

2,300,000

ความตอ้งการสง่ออก

260,000
ลดลง 10% ลดลง 5%

เทา่เดมิ

5%

10%

(b1) การเปลียนแปลงความต้องการข้าวหอมมะลิ ธรรมดา

15%

20%

ลดลง 10% ลดลง 5%

เทา่เดมิ

5%

10%

15%

(b2) การเปลียนแปลงความต้องการข้าวหอมมะลิ อินทรีย์

รููปที่่� 8 กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานและพื้้�นที่่�เพาะปลููกเมื่่�อความต้้องการข้้าวหอมมะลิิมีีการเปลี่่�ยนแปลง

20%
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ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ได้้จากผลการวิิจััยนี้้� คืือ ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ควร
มีีการเพาะปลููกข้้าวหอมมะลิิอินิ ทรีีย์์ในระบบเครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทาน
แม้้สััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกจะยัังต่ำำ��กว่่าข้้าวหอมมะลิิธรรมดา
อยู่่�มาก เนื่่�องจากมีีความต้้องการบริิโภคทั้้�งจากในพื้้�นที่่�และ
การส่่งออก ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวทางการออกแบบเครืือข่่าย
โซ่่อุุปทาน ที่่�ผู้�้วิิจััยเสนอให้้มีีข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ในระบบ
เครืือข่่ายโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ในด้้านรููปแบบ
การขนส่่งและการกระจายข้้าวเปลืือก พบว่่า ข้้าวเปลืือกจาก
พื้้�นที่่�เพาะปลููกถููกส่่งไปยัังโรงสีีหรืือสหกรณ์์การเกษตรที่่�มีี
เครื่่�องสีีโดยตรงโดยไม่่ต้้องผ่่านผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก ส่่งผลให้้
บทบาทของผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือกในโซ่่อุุปทานลดลง และยััง
พบอีีกว่่าเป็็นการขนส่่งข้้าวเปลืือกไปยัังโรงสีีหรืือสหกรณ์์
การเกษตรซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใกล้้เคีียง แม้้จะไม่่ได้้อยู่่�ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอหรืือ
จัังหวััดที่่�ตั้้�ง โดยสอดคล้้องกัับกำำ�ลัังการผลิิตของโรงสีีหรืือ
สหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีในระบบเครืือข่่ายโซ่่อุปุ ทาน ส่่วนรููปแบบ
การขนส่่งและการกระจายข้้าวสาร พบว่่า มีีทั้้�งการกระจาย
เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการในพื้้�นที่่� และการกระจายไปยัังแหล่่ง
ความต้้องการนอกพื้้�นที่่� เพื่่�อนำำ�ไปเพิ่่�มมููลค่่าด้้วยการจััดทำำ�เป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ข้า้ วสารหอมมะลิิบรรจุุถุงุ หรืือผลิิตภััณฑ์์ต่อ่ เนื่่อ� งแบบ
อื่่�นต่่อไป ทั้้�งนี้้ผล
� เฉลยยัังได้้เลืือกรููปแบบการขนส่่งที่่�เหมาะสม
และแตกต่่างกัันสำำ�หรัับการขนส่่งข้้าวเปลืือกและข้้าวสาร จึึง
สามารถสรุุปได้้ว่่าเป็็นการจััดการโซ่่อุุปทานและโลจิิสติิกส์์
แบบบููรณาการ (Integrated Supply Chain and Logistics
Management) และเป็็นการบริิหารโซ่่อุุปทานแบบองค์์รวม
(Holistic Supply Chain Management) ในพื้้�นที่่�ของทุ่่�ง
กุุลาร้้องไห้้
	สำำ�หรัับตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์แบบการโปรแกรมเชิิง
เส้้นที่่�พััฒนาขึ้้�นในงานวิิจััยนี้้� ดำำ�เนิินการภายใต้้ขอบเขตของ
เครืือข่่ายโซ่่อุุปทานและขนาดของปััญหาที่่�มีีตััวแปรจำำ�นวน
9,086 ตััวแปร และมีีสมการเงื่่�อนไขหรืือข้้อจำำ�กััดจำำ�นวน 288
สมการ แต่่สามารถประมวลผลโดยใช้้เวลาเพีียง 2 วิินาทีี
และให้้ผลเฉลยแบบ Global Optimum ซึ่่ง� เป็็นผลเฉลยที่่�เหมาะ
ที่่�สุุดแบบวงกว้้างหรืือคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดแท้้จริิง สามารถนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการโซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น อีีกทั้้�งตััวแบบยัังมีีความยืืดหยุ่่�น จึึง
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อการจััดการโซ่่อุุปทานของสิินค้้า

หรืือผลิิตภััณฑ์์อื่่�นได้้ โดยเฉพาะสิินค้้าเกษตรที่่�สำำ�คััญของไทย
แต่่เนื่่�องด้้วยความซัับซ้้อนของโซ่่อุุปทานสิินค้้าเกษตร จึึงยัังมีี
บางปััจจััยที่่�ค่่อนข้้างซัับซ้้อนและยัังไม่่ได้้นำำ�มาพิิจารณาร่่วม
ในการออกแบบ เช่่น นโยบายของรััฐบาล ทั้้�งนโยบายในการ
ช่่วยเหลืือปััจจััยการผลิิต นโยบายการควบคุุมราคา นโยบายการ
สต็็อกและการกระจายข้้าวเพื่่อ� การจำำ�หน่่ายภายในประเทศและ
การส่่งออก เป็็นต้้น และยัังมีีปััจจััยความผัันผวนของราคาข้้าว
ที่่�ขึ้้น� อยู่่�กับั ภาวะเศรษฐกิิจและการแข่่งขัันจากภายนอกประเทศ
ซึ่่ง� ในการวิิจัยั ครั้้ง� ต่่อไป สามารถนำำ�ปัจั จััยเหล่่านี้้ม� าพิิจารณาร่่วม
ในการออกแบบและพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์ที่่�ซัับซ้้อน
มากขึ้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาพความเป็็นจริิงของระบบโซ่่
อุุปทานมากที่่�สุุด

6. สรุุปผลการวิิจััย

	ข้้าวหอมมะลิิเป็็นพืืชเศรษฐกิิจและยัังเป็็นสิินค้้าส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย โดยเฉพาะข้้าวหอมมะลิิในพื้้�นที่่�
ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ซึ่่ง� เป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนหนึ่่�งของจัังหวััดร้้อยเอ็็ด สุุรินิ ทร์์
ศรีีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร แต่่จากรููปแบบโลจิิสติิกส์์
และโซ่่อุปุ ทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ที่่ยั� งั ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
เท่่าที่่�ควร งานวิิจััยนี้้�จึึงดำำ�เนิินการออกแบบเครืือข่่ายโซ่่อุุปทาน
และพััฒนาตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับการจััดการเครืือข่่าย
โซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิในพื้้�นที่่�ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ของประเทศไทย
โดยออกแบบให้้มีีการเพิ่่�มข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์เข้้ามาในระบบ
เครืือข่่ายโซ่่อุุปทาน จากแต่่เดิิมที่่�มีีเพีียงข้้าวหอมมะลิิธรรมดา
ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากแรงจููงใจทางด้้านราคาของข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์
ที่่�สููงกว่่าข้้าวหอมมะลิิธรรมดา รวมทั้้�งกระแสความนิิยมบริิโภค
สิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ ทำำ�ให้้ความต้้องการบริิโภคข้้าวหอมมะลิิ
อิินทรีีย์์มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
	ตััวแบบทางคณิิตศาสตร์์ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� เป็็นตััวแบบการโปรแกรม
เชิิงเส้้น โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ได้้กำำ�ไรโดยรวมของโซ่่อุุปทานสููง
ที่่�สุุด เมื่่�อประมวลผลด้้วยโปรแกรม LINGO 11.0 ผลเฉลยของ
ตััวแบบ พบว่่า ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ควรมีีสััดส่่วนพื้้�นที่่�เพาะปลููกข้้าว
หอมมะลิิธรรมดาสููงกว่่าข้้าวหอมมะลิิอินิ ทรีีย์์อย่่างมาก เนื่่อ� งจาก
ข้้าวหอมมะลิิธรรมดามีีความต้้องการที่่�สููงกว่่ามากทั้้�งจาก
ในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่� และการส่่งออก สำำ�หรัับการขนส่่งข้้าวเปลืือก
เกษตรกรควรขนส่่งข้้าวเปลืือกด้้วยรถบรรทุุก 6 ล้้อ ไปยััง
โรงสีีหรืือสหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีเครื่่�องสีีภายในจัังหวััดโดยตรง
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โดยไม่่ต้้องผ่่านผู้้�รวบรวมข้้าวเปลืือก กรณีีการสีีข้้าว ทุุกจัังหวััด
ส่่วนใหญ่่ควรสีีข้้าวโดยโรงสีี มีีเพีียงจัังหวััดยโสธรที่่�บางส่่วน
ควรสีีข้้าวผ่่านสหกรณ์์การเกษตรที่่�มีีเครื่่�องสีี ส่่วนการกระจาย
ข้้าวสารไปยัังแหล่่งความต้้องการ พบว่่า ข้้าวหอมมะลิิธรรมดา
ควรถููกกระจายไปยัังแหล่่งความต้้องการทั้้�งในพื้้�นที่่� นอกพื้้�นที่่�
และแหล่่งส่่งออก ส่่วนข้้าวหอมมะลิิอิินทรีีย์์ มีีเพีียงการ
กระจายไปยัังแหล่่งความต้้องการในพื้้�นที่่� และแหล่่งส่่งออก
โดยการขนส่่งข้้าวสารส่่วนใหญ่่ควรขนส่่งด้้วยรถบรรทุุกพ่่วง
ทั้้�งนี้้� ผลเฉลยที่่�ได้้ทำำ�ให้้โซ่่อุุปทานข้้าวหอมมะลิิทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้
มีีกำำ�ไรโดยรวมทั้้�งปีีสููงสุุด เท่่ากัับ 1,092 ล้้านบาท และมีีแนวทาง
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบโลจิิสติิกส์แ์ ละการจััดการโซ่่อุปุ ทาน
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจเพาะปลููกและซื้้�อขายข้้าวหอมมะลิิ
ทุ่่�งกุุลาร้้องไห้้ ซึ่่�งเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจให้้กัับ
ท้้องถิ่่�น
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