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บทคัดยอ 
 ปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาระบบโครงขายโลจิสติกส   สังเกตไดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน(ฉบับท่ี 10 ป พ.ศ. 2550 - 2554)  ไดมกีารกลาวถึงการ
จัดการระบบโครงขายโลจิสติกส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส และพัฒนาธุรกิจการ
ใหบริการโลจิสติกส บุคลากร และกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร จึงทําใหเกิดการรวมมือกันเพ่ือการบูรณา
การ และการพัฒนาระบบโลจิสติกสโลกอยางยั่งยืน  ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) เปนผูใหการ
สนับสนุนหลักกับโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งมีโครงการที่มีความ
เกี่ยวโยงกับประเทศไทยหลายโครงการ เชนโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (NSEC) และ โครงการ
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(EWEC)  เปนตน งานวิจัยชิ้นนี้จึงถูกทําขึ้นเพ่ือวิเคราะห และ
นําเสนอระบบโครงขายโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาสถานภาพปจจุบันของโครงขายระบบโลจิ
สติกส ตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ โครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหความตองการรูปแบบของระบบขนสงในอนาคตที่ตอบสนองตอการขนสง
สินคาและบริการ ตามแนวยุทธศาสตร โดยทําการศึกษาเสนทางการไหลของสินคาหลัก 3 กรณีศึกษา ไดแก 
ขาว ยางพารา และ มันสําปะหลัง จากนั้นนําวิธีการ Optimization มาวิเคราะหขอจํากัด  เพ่ือใหไดโครงขายโล
จิสติกสท่ีเหมาะสม   
 
คําสําคัญ:  การขนสงสินคาและบริการ; การบูรณาการ; โครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจ; โครงขายโลจิสติกส; 
Optimization 
 

1.  ที่มาและความสําคัญ 
ภูมิศาสตรของประเทศไทยมีความไดเปรียบกวาบางประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ในดานการขนสงทาง

ถนน เนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกับพรมแดนประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ไดแก พมา ลาว กัมพูชาและ
มาเลเซีย นอกจากนี้ การขนสงสินคายังสามารถเชื่อมตอไปยังจีนตอนใต และเวียดนามไดอีกดวยซึ่งสังเกตได
จากรูปท่ี 1 ดังนั้นประเทศไทยจึงไดมีการพัฒนากรอบความรวมมือทวิภาคกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือสราง
เครือขายการขนสงเชื่อมโยงทางบกผานจุดผานแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เชน กรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregional Cooperation: 
GMS), กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ   อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - 
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 Makong Economic Cooperation Strategy: ACMECS), และความรวมมือดานการจัดต้ังขอตกลงเขต
เศรษฐกิจการคาเสรี (Free Trade Area Agreement: FTA) เพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการขนสงสินคา
ระหวางกันบนพ้ืนฐานผลประโยชนท่ีไดรับของแตละประเทศ  ซึ่งการขนสงสินคาผานแดนนั้นจะทําการขน
สงผานจุดผานแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน แบงเปน จุดผานแดนถาวร(Permanent Crossing 
Point/International Check Point) เปนจุดท่ีสามารถมีการสัญจรไป-มา ท้ังบุคคล ส่ิงของ และยานพาหนะ และ
จุดผานแดนชั่วคราวและจุดผอนปรน (Temporary Crossing Point)  

 

 
 

รูปท่ี 1: โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 
 

ประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทยไปสูระดับท่ี
สูงขึ้น ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในแตละภูมิภาคของ
ประเทศไทย ในรูปแบบศูนยรวบรวมและกระจายสินคา(Hub and Spoke) โดยการกําหนดพ้ืนที่ท่ีเปนศูนย
บริหารจัดการระบบการขนสงในแตละภูมิภาค ควบคูไปกับการพัฒนาโครงขายระบบการขนสง ท้ังนี้หนาท่ี
ของศูนยกลางในการเชื่อมโยงการขนสงสินคาจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค ขึ้นอยูกับสภาพของแหลง
ผลิตวัตถุดิบ นิคมอุตสาหกรรมและรูปแบบการขนสงท่ีเหมาะสม จากนั้นจึงทําการเชื่อมโยงสิ่งที่ถูกพัฒนา
เหลานั้นเขาดวยกัน ทําใหเกิดโครงขายท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จะมุงเนนการศึกษาสถานภาพปจจุบันโครงขายระบบโลจิสติกสตามเสนทาง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต(North-South Economics Corridor) และเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-
West Economics Corridor)  ซึ่งมีการเชื่อมโยง จากทางตอนเหนือของประเทศไทยไปยังทางตอนใตของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) และจากภาคตะวันตกของไทย จากภาคตะวันตกของไทยไปยังภาค
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 ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจะเชื่อมโยงไปประเทศลาว ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือนํามาวิเคราะหจุดเชื่อมโยง เพ่ือ
การเปล่ียนถาย หรือ เปล่ียนรูปแบบการขนสงเพ่ือรองรับตอการขนสงสินคาตามเสนทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต
(North-South Corridor) และเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor)  
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
2.1 โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง(Greater Mekong Sub-

region - GMS) [1] 
  โครงการ GMS เปนความรวมมือของ 6 ประเทศ หรือหกเหล่ียมเศรษฐกิจ คือ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา, ราชอาณาจักรไทย (ประกอบไปดวย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม 
เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน แพร นาน และตาก, 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 
นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และมุกดาหารและ 2 จังหวัดภาค
ตะวันออก ไดแก ปราจีนบุรี และสระแกว), สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐเวียดนาม, 
สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน) เร่ิมขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank - ADB) เปนผูใหการสนับสนุนหลัก กลุมประเทศ GMS เปนพ้ืนที่อุดม
สมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังยังเปนจุดศูนยกลางในการเชื่อมโยงติดตอระหวางภูมิภาคเอเชียใต 
เอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังท่ีเห็นนรูปท่ี 1 โครงการที่สําคัญภายใตกรอบความรวมมือ
ไดแก 

  2.1.1. แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) 
เปนการเชื่อมโยงพื้นที่ดานตะวันออกจากเวียดนาม ผานสปป.ลาว บนเสนทางR 9 ขามสะพานแมน้ําโขงแหง
ท่ี 2 เขาสูไทย และไปสูสหภาพพมาดังรูปท่ี 2 หรืออาจเรียกไดวาเปนเสนทางเชื่อมโยงระหวางทะเลจีนใตกับ
ทะเลอันดามัน  

 
 

รูปท่ี 2: เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
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รูปท่ี 3 :  แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต 
 
  2.1.2.  แนวระเบียงศรษฐกิจเหนือ-ใต (North South Economic Corridor: NSEC) เปนการ
เชื่อมโยงพื้นท่ีจากไทย-พมา-ลาว-จีน โดย NSEC ประกอบดวยเสนทางหลัก 3 เสนทาง ไดแก เสนทาง R3E 
บนเสนทางจากเมืองคุนหมิง– บอหาน(จีน) - บอเต็น – หวยทราย (ลาว) – เชียงของ – เชียงราย – ตาก – 
กรุงเทพฯ (ไทย), เสนทาง R3W เร่ิมตนจาก เชียงตุง – ทาขี้เหล็ก (พมา) – แมสาย – เชียงราย – ตาก – 
กรุงเทพฯ (ไทย) และเสนทาง R5 จากเมืองคุนหมิง – หมี่เหลอ – หยินซอ – ไคหยวน – เมงซือ – เฮียโคว 
(จีน) – ลาวไค– ฮานอย – ไฮฟอง (เวียดนาม) ดังรูปท่ี 3 
  2.2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Athakorn Kengpol [2] ไดทําการศึกษาตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสนในการจัดต้ังโกดังสินคา
และการจัดหาเสนทางเดินที่เหมาะสมท่ีสุดในการขนถายสินคา โดยมีการนําเอาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision support system: DSS) เพ่ือคํานวณหาเสนทางการขนสงสินคา และ สถานท่ีในการจัดต้ังโกดัง
สินคาใหเกิดตนทุนที่ต่ําท่ีสุด ภายใตขอจํากัดตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Wang Zhuan, Zhang Qinghua, Yang bo, He Wenwen [3] ไดทําการศึกษาการวาง
โครงขายโลจิสติกสท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือกอใหเกิดตนทุนทางโลจิสติกสท่ีต่ําท่ีสุด โดยใชรูปแบบโปรแกรม 0-1 
(0-1 programming model) โดยใชโปรแกรม Lingo สําหรับการคํานวณโปรแกรมเชิงเสน 

2.3. ทฤษฏีพ้ืนฐาน 
กําหนดการโปรแกรมเชิงเสน(Linear programming: LP) ถูกคิดคนขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1947  

โดย George B. Dantzig เปนเทคนิคหนึ่งในชุดเคร่ืองมือการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตรท่ีเปนที่นิยมมาก โดย
สามารถนําการโปรแกรมเชิงเสนมาใชงานรวมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจได วิธีในการวางแผนโดยการใช
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 เทคนิคทางคณิตศาสตรท่ีใชแทนความสัทพันธของกิจกรรมตางๆ โดยใชตัวแปรทางคณิตศาสตรแทนระดับ
กิจกรรมหรือความสัมพันธกันในอัตราท่ีแนนอน เพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีธุรกิจตองการ โดยการใชตัวแบบการหาคําตอบท่ีเหมาะสม หรือ 
คําตอบอุตตมะ (Optimization solution) ของฟงชันกเปาหมายเชิงเสน (linear objective function) ซึ่ง
สอดคลองกับขอจํากัดเชิงเสนตางๆ (linear constraints) 

โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ตองการหาจุดท่ีตั้งจุดรวบรวมและกระจายสินคาเพ่ือเปนการสงเสริมการ
พัฒนาโครงขายโลจิสติกสเพ่ือรองรับเสนทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก ดังนั้นจึงจําเปนจองมีการประยุกตการโปรแกรมเชิงเสนตรง  เพ่ือนําไปใชในการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  และเพ่ือมีคาใชจายต่ําสุด   
 
3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ดําเนินการศึกษาตําแหนงศูนยรวบรวมและกระจายสินคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการเปนศูนย 
กลางการเก็บรวมรวมและกระจายสินคาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และ แนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต โดยวิเคราะหขอมูลการไหลของสินคา 3 ชนิด ไดแก ขาว ซึ่งเปนสินคาสงออกท่ีมีมูลคาสูง
ท่ีสุด, ยางพาราและมันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด 15 ลําดับแรกตามดานการคา
ชายแดนของไทยป 2546 -2548 [ท่ีมา: กรมศุลกากร] 

3.1 สมมุติฐานสําหรับการคํานวณ 

  คาขนสงสินคาคํานวณจาก คายกของขึ้น–ลงรถบรรทุกเฉล่ีย 2,033.33 บาท/เที่ยว (จากการเก็บ
ขอมูลจากผูประกอบการขนสง เมื่อเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550) และคาขนสงทางโครงขาย
ถนน ซึ่งเกิดจากผลรวมของตนทุนของผูประกอบการขนสง, ตนทุนของผูใชบริการ, ตนทุนรัฐบาล และตนทุน
ภายนอก สามารถสรุปไดดังสมการท่ี (1) [6]: 
 

( )( ) ( ){ }
( )( )( )FactorLoaddw

dfd
 

9516.86008885.7598875.0
LC

++
=  (1) 

 

เมื่อ w  คือ  น้ําหนักบรรทุกใชน้ําหนักบรรทุกเฉล่ีย คือ 15 ตันตอคัน 

  d  คือ  ระยะทางของเสนทางการขนสงสินคา (หนวย: กิโลเมตร) 
     Load Factor  คือ  อัตราการขนสงรวมเที่ยวกลับจะใชอัตราเฉล่ียระหวางรถบรรทุก 10 ลอ (1.5)  

และรถบรรทุกกึ่งพวง 18 ลอ (1.2) ซึ่งมีคาประมาณ 1.35 
f  คือ  ระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ประมาณ 35.57 บาท เก็บขอมูลเมื่อเดือน 

(พฤษภาคม 2551) 
  

ประมาณการตนทุนการจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคา คํานวณจากราคาประเมนิที่ดินราย
จังหวัดป 2551-2554 เมื่อความจุของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาไมเกิน 500 ตัน/ตารางเมตร (ขอมูลจาก 
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เมื่อ 2550) 
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  ปริมาณอุปสงคปลายทางที่มีการตัดบัญชีสงออก (ขอมูลจากกรมศุลกากร ป 2549) และ ปริมาณ
อุปทาน (ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2549) 

3.2. การวิเคราะหหาตําแหนงท่ีตั้งจุดรวบรวมและกระจายสินคาท่ีเหมาะสมโดยวิธี Optimization 
  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการหาท่ีตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาท่ี
เหมาะสมจากผลรวมของตนทุนแปรผันในการขนสงและตนทุนคงท่ีสําหรับสถานท่ีจัดต้ังศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคา ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก สมการท่ี (2)  
 

ตนทุนรวม = ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปรตอหนวย  (2) 
  

จากรูปท่ี 4 แสดงถึงกรอบแนวความคิดพ้ืนฐานของศูนยรวบรวมและกระจายสินคาในการนํามา
กําหนดแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการคํานวณตนทุนรวม ซึ่งประกอบไปดวย ตนทุนคงในงานวิจัยชิ้นนี้
คือคาประเมินท่ีดินเฉล่ีย(บาท/ตารางเมตร)ตอปริมาณสินคา(500ตัน/ ตารางเมตร) และ ตนทุนผันแปรตอ
หนวยสินคาแตละชนิดสามารถคํานวณไดจาก คาขนสงทางถนน(บาท) ตอ ปริมาณการขนสงสินคา (ตัน) ตอ
ระยะทาง (กิโลเมตร) การคํานวณถูกแบงออกเปน 2 สวน ตามตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต และ โครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือคํานวณหาคาท่ีต่ําท่ีสุดของผลรวมของ
ผลลัพธจากการคาํนวณท้ัง 3 สวน เพ่ือจะไดตนทุนรวมของสถานท่ีรวบรวมและกระจายสินคาท่ีต่ําท่ีสุด 

 

 
 

รูปท่ี4: กรอบแนวความคิดพ้ืนฐานของศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 
 

3.3. แบบจําลองทางคณิตศาสตร 
3.2.1. กําหนดนิยามและสัญลักษณดังนี้  
 I 

J 

K 

: 
: 
 
: 
 

แหลงผลิตสินคา มีจํานวน i สถานท่ี 
แหลงปลายทาง (ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้อางถึงคือดานตรวจ
ปลอยตางๆ) มีจํานวน j สถานท่ี   
สถานท่ีคาดวาจะถูกคัดเลือก มีจํานวน k สถานท่ี   
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 A 
Tika 

 
Tkja 

 
CT 
lika 
 
 

lkja 
 
fk 
 

sika 
S ia 
dkja 
Uka 

 

: 
: 
 
: 
 
: 
: 
 
 
: 
 
: 
 
: 
: 
: 
: 
 
 

ชนิดของผลิตภัณฑ, indexed by a∈ A    
คาขนสงทางถนนของสินคา (a) จากแหลงผลิตสินคา (i) ไป
ยังสถานที่คาดวาจะถูกคัดเลือก (k) 
คาขนสงทางถนนของสินคา (a) จากสถานที่คาดวาจะถูก
คัดเลือก(k) ไปยังปลายทาง (j)  
คายกสินคาขึ้น-ลงจากรถบรรทุก 
ระยะทางระหวางจังหวัดในการขนสงสินคา (a) จากแหลง
ผลิตสินคา (i) ไปยังสถานท่ีคาดวาจะถูกคัดเลือก (k) 
ระยะทางระหวางจังหวัดในการขนสงสินคา (a) จากสถานที่
คาดวาจะถูกคัดเลือก (k)  ไปยังปลายทาง (j) 
ตนทุนคงที่ในการจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 
ปริมาณสินคา (a) ซึ่งถูกขนสงจากแหลงผลิตสินคา (i) ไปยัง
สถานท่ีคาดวาจะถูกคัดเลือก (k) 
ปริมาณสินคา (a) ท่ีผลิตได จากแหลงผลิตสินคา (i)   
ปริมาณความตองการสินคา (a) จากสถานที่คาดวาจะถูก
คัดเลือก (k) ไปยังปลายทาง (j) 
ปริมาณผลผลิตสินคา (a) ท่ีสถานที่คาดวาจะถูกคัดเลือก (k) 
กักเก็บ 

3.2.2. ตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจ 

Yk  :  เปนจํานวนจริงใดใด เมื่อ 0 ≤ Y ≤1 

⎩
⎨
⎧

=
k จุดณ  ยูมไดต้ังอจายสินคาไบรวมและกระเมื่อจุดรว0

k  จุดณ   ้ังอยูจายสินคาตบรวมและกระเมื่อจุดรว1
kY  

X :  เปนจํานวนจริงใดใด เมื่อ 0 ≤ X ≤1  

⎩
⎨
⎧

=
(i) ออกจากจุด (a)  าการสงสินคเมื่อไมมี0

(k) นคาละกระจายสิจุดรวบรวมแเพ่ือไปยัง (i)  ตากแหลงผลิถูกสงออกจ (a) าเมื่อสินค1
ikaX

 

⎩
⎨
⎧

=
(k) ออกจากจุด (a)  าการสงสินคเมื่อไมมี 0

 (j) ปลายทางเพื่อไปยัง (k) สินคามและกระจายากจุดรวบรวถูกสงออกจ (a) าเมื่อสินค1
kjaX
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 3.3.3. สมการเปาหมาย 
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3.3.4 สมการเง่ือนไข 
 

1=∑
∈Jj

jY  (4) 

 

iaika Ss ≤≤0  
 

(5) 

 

kjad≤0  
  

(6) 

 
0>kaU  

 
(7) 
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(8) 

 
∑=
∈Aa

kjakjaka XdU )*(  
 

(9) 

 
{ }1,0 X, X,Y kjaikak ∈  

 
(10) 

 
จากสมการวัตถุประสงคดังกลาวถูกสรางขึ้นเพ่ือการคํานวณตนทุนรวมท่ีต่ําท่ีสุดซึ่งเกิดจาก ผลลัพธ

ของตนทุนผันแปรของการขนสงระหวางแหลงวัตถุดิบถึงจุดรวบรวมและกระจายสินคา และระหวางจุด
รวบรวมและกระจายสินคาไปยังปลายทางตางๆ รวมไปถึงตนทุนคงท่ีในการจัดต้ังจุดรวบรวมและกระจาย
สินคา โดยมีสมการเง่ือนไขตางๆดังนี้ สมการ(4) กําหนดจํานวนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาหนึ่งแหง 
สมการ (5) และ (6) กําหนดปริมาณของอุปทานจากแหลงผลิตวัตถุดิบ และ อุปสงคจากปลายทางมีคา
มากกวา 0 สมการ (7) กําหนดคาเร่ิมตนของปริมาณสินคาท่ีจุดรวบรวมและกระจายสินคาของสินคาแตละ
ประเภท สมการ (8) และ (9) กําหนดปริมาณการไหลของสินคาต้ังแตแหลงผลิตวัตถุดิบ (i) เพ่ือขนสงไปยังจุด
รวบรวมและกระจายสินคา (k) มีคามากกวาหรอืเทากับ จํานวนอุปสงคปลายทาง (j) 
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 4. ผลการดําเนินงานวิจัย 
งานวิจัยสวนนี้แสดงถึงผลลัพธจากการคํานวณหาตนทุนรวมที่ตํ่าที่สุดในการจัดต้ังศูนยรวบรวม

และกระจายสินคา โดยการใชเครื่องมอื LINGO 8.0 ในการคํานวณ งานวิจัยชิ้นนี้จะแบงการคํานวณ
ออกเปน 2 สวน ไดแก ภาคเหนือของไทย 17 จังหวัดตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต 
และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดตามโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

จากการวิจัยพบวา จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดเหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดต้ังศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคาท่ีต่ําท่ีสุดตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต จากการวิจัยพบวาจังหวัด
เพชรบูรณมีตนทุนรวมประมาณ 860 ลานบาท (ดังจะเห็นไดจากภาพท่ี 5) และมีส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับการขนสงไดแก ทาอากาศยานเพชรบูรณ แตปจจุบันไมมีการเปดใชบริการ และจังหวัดหนองบัวลําภู
เปนจังหวัดท่ีมีผลลัพธของการจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคาท่ีต่ําท่ีสุด ตามโครงการแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จากการวิจัย พบวาจังหวัดหนองบัวลําภูมีตนทุนรวมประมาณ 860 ลานบาท 
(ดังจะเห็นไดจากภาพท่ี 6) ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการขนสงไดแก สถานีรถไฟหนองบัวลําภู   

 
 

 
 

รูปท่ี 5: ผลลัพธการคํานวณตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดในการจัดต้ังศูนยรวบรวม 
และกระจายสินคาตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต 
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รูปท่ี 6: ผลลัพธการคํานวณตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดในการจัดต้ังศูนยรวบรวม 
และกระจายสินคาตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวิจัย 
ภูมิประเทศของประเทศไทยจัดไดวาต้ังอยูตรงกลาง ของเสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-

ใต และ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะเปนโอกาสใหเราสามารถท่ีจะจัดต้ังคลังสินคา
ขึ้นเพ่ือบริการกระจายสินคาตอไปยังเมือง และประเทศตางๆ ได ตัวอยางเชน สินคาบางอยางจากพมา อาจจะ
ไดรับความสนใจจากลูกคาท่ีลาวและเวียดนาม แตเนื่องจากปริมาณความตองการสินคามีไมมากพอท่ีจะขนสง
เต็มคันรถได ทําใหคาขนสงไมคุมตนทุนท่ีจะสงสินคาในปริมาณนอย ก็สามารถท่ีจะนําสินคามาพักไวท่ีโกดัง
สินคาในไทย และถูกจัดสงรวมไปกับสินคาจากไทยที่จะสงไปยังลาวและเวียดนามได  

ผลจากการวิจัยพบวาจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดหนองบัวลําภูเปนจุดท่ีใชตนทุนรวมตํ่า
ท่ีสุดในการกอต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ
เสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกตามลําดับ 
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รูปท่ี 7: ตําแหนงศูนยรวบรวมและกระจายสินคาท่ีไดจากการคํานวณ 
 

5.2. ขอจํากัด 
1. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยฉบับนี้ LINGO 8.0 มีขอจํากัดทางดานจํานวณตัวแปร ดังนั้น 

งานวิจัยชิ้นน้ีจึงแบงการคํานวณออกเปน 2 กรณีตามเสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ
เสนทางโครงการแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกตามลําดับ 

2. งานวิจัยนี้ คัดเลือกสินคาตัวอยางเพียง 3 รายการ ซึ่งไมครอบคลุมสินคาท่ีมีการผลิตและ
สงออกท่ีสําคัญของประเทศไทย แตสามารถนําเอาวิธีการท่ีไดนําเสนอในงานวิจัยนี้ขยายประเภทของสินคา
ตอไปได   

3. คาขนสงสินคาเกษตรและคายกสินคาขึ้น-ลง ไดจากการสอบถามขอมูลจากผูประกอบการ
รถบรรทุกในประเทศไทยจํานวน 190 ราย เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2550 
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 4.  ขอมูลปริมาณสินคาท่ีใชในงานวิจัย ถูกอางอิงจากขอมูลในอดีตป พ.ศ.2549 ซึ่งไมรองรับ
ปริมาณความตองการท่ีไมแนนอน (Uncertainty Demand) ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

5.  ขอมูลท่ีใชเปนคาจัดสรางศูนยรวบรวมและกระจายสินคาพิจารณาแตคาพ้ืนท่ีซึ่งยังขาดอีก
หลายปจจัยเชน คาวัสดุกอสราง คาแรงงาน เปนตน 

5.3. ขอเสนอแนะ 
1.  การจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคาในงานวิจัยฉบับนี้อยูบนสมมติฐานจากการ

คํานวณทางคณิตศาสตร ไมมีการศึกษาดานรายละเอียดของลักษณะทางภูมิศาสตรของเสนทาง เชน ภูเขา 
พ้ืนท่ีสูง และหุบเขา เปนตน หากมีการจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคาจริง ควรจะตองมีการศึกษา
เสนทางความยากลําบากในการเขาถึงสถานท่ีตั้ง และงบประมาณเชิงลึกในการกอสรางเพ่ิมเติม  

2.  นอกจากการเปดเสรีทางการคาแลว ควรมีการสงเสิรมการเปดเสรีการลงทุนระหวาง 
ประเทศดวย เน่ืองจากประเทศพมาและลาวเปนประเทศที่มีคาครองชีพและตนทุนแรงงานต่ํากวาประเทศไทย
มาก อีกท้ังการมีถนนหนทางท่ีเชื่อมตอถึงกันหมดจะเปนโอกาสอันดีสําหรับผูประกอบการจากประเทศไทย จะ
เขารวมลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งการลงทุนนี้จะสงผลดีท้ังตอประเทศผูไปลงทุน(ไทย) และประเทศเจา
บานท่ีตอนรับการลงทุน ซึ่งประเทศผูไปลงทุนจะไดรับประโยชนจากวัตถุดิบและแรงงานที่มีราคาถูกกวาใน
ประเทศตนเอง ประเทศเจาบานเองก็จะมีการจางงานและเศรษฐกิจขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกัน การปดกั้น
การลงทุนระหวางประเทศจะสงผลใหการลงทุนขามชาติไมเกิดขึ้น เศรษฐกิจในภูมิภาคไมขยายตัวอยางท่ีควร
จะเปน และการคาและการขนสงจะถูกจํากัดอยูเพียงแคการนําเขาและสงออกสินคาระหวางประเทศเทานั้น  
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