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Abstract 

 
 This paper addresses the method and procedure of forklift routing in the wire and cable 
plant by using constructive method subject to the dynamic time windows and mixed fleet constraints. 
The objective is to minimize the total travel distance of forklift. The development to the Forklift 
routing system is divided into three tasks: the correction data of material handling of the factory, the 
development of saving method for Forklift routing, and the verification of dynamic time windows and 
mixed fleet constrains. The results have shown that the proposed forklift routing system can reduce 
17.5 percent of the travel distance, approximately showing 12,300 Baht saved monthly. 
 
 
1. Introduction 
 ในสภาวะปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน อันเนื่องมาจากการที่ราคาน้ํามันยังคงมีการ
ปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอทุกกิจกรรมที่มีการขับเคล่ือนดวยน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะกิจกรรม
การเคลื่อนยายหรือการขนสงสินคา กิจกรรมการขนยายวัตถุดิบหรือสินคาสําเร็จรูปดวยรถโฟลคลิฟทภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมถึงแมวาจะเปนการขนยายวัตถุดิบหรือสินคาในพื้นที่ที่จํากัด เมื่อเทียบกับการขนสงสินคา
ที่มีการเคลื่อนที่ในระยะทางที่ไกลมากกวา อยางไรก็ตาม กิจกรรมการขนยายสินคาดวยรถโฟลคลิฟทจะเปน
การเคลื่อนที่ในเสนทางเดิมๆ กลับไปกลับมา ซึ่งกอใหเกิดระยะทางที่เพิ่มขึ้น ในบทความนี้เราไดพิจารณาถึง
ปญหาการจัดเสนทางรถโฟลคลิฟทในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขดลวดและสายเคเบิลขนาดใหญแหงหนึ่ง ซึ่ง
กระบวนการผลิตสายเคเบิลในแตละขั้นตอน (Work in process: WIP) ไมไดอยูในบริเวณเดียวกัน จึงสงผลให
เกิดระยะทางในการขนยายที่เพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก กอใหเกิดคาใชจายจากการใชพลังงานสิ้นเปลือง และเกิด
ปญหาเนื่องจากปริมาณรถโฟลคลิฟทที่ไมเพียงพอกับการใชงาน  

 บริษัทตัวอยางที่ศึกษาเปนผูผลิตสายไฟฟารายใหญของประเทศ ต้ังอยูบนพ้ืนที่ 84 ไร จากการที่
บริษัทมีผลิตภัณฑหลายชนิด และแตละชนิดก็มีโครงสรางของสายเคเบิลที่แตกตางกันหลายรูปแบบ ดังนั้น
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Information Communication and Technology), Competitive strategy for agricultural products through 
traceability system project (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards), ASEAN 
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Operations Department, faculty of business administration, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 
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บริษัทจึงไดวางแผนผังโรงงานเปนแบบ Cellular manufacturing layout คือเปนการวางผังแบบผสมระหวางการ
วางผังตามกระบวนการ (Process layout) และตามผลิตภัณฑ (Product layout) งานระหวางการผลิต (Work-in-
process:  WIP) จะถูกบรรจุในรูปลอที่ใชในกระบวนการผลิตโดยมีขนาดลอที่ใหญขึ้นตามลําดับของกระบวนการ
ผลิต ซึ่งจะถูกขนยายดวยรถโฟลคลิฟทขนาดตางๆ ตามน้ําหนักของลอของแตละกระบวนการผลิตถึงขั้นตอน
บรรจุภัณฑ ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย จากผลการศึกษาปญหาการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทภายในโรงงานใน
ปจจุบัน พบสาเหตุตาง ๆดังนี้ 

1.  ปญหาจากการวางผังโรงงานไมไดรองรับการติดตั้งเครื่องจักรใหมทําใหไมสามารถติดตั้ง
เครื่องจักรประเภทเดียวกันไวบริเวณเดียวกันได จึงมีระยะทางในการขนยายที่เพ่ิมขึ้น  

2.  ปญหาจากการจัดเสนทางเดินรถที่ใชอยูในปจจุบันดวยวิธีการแบงตามเฟสทําใหมีเสนทางที่ทับ
ซอนกันระหวางเฟส  

3.   ปญหาการเดินรถวิ่งเที่ยวเปลา ทําใหเกิดการสูญเสียทั้งเวลาและคาใชจาย 
4.   ปญหาเครื่องจักรจอดรองานปอน จากการที่รถโฟลคลิฟทตองเสียเวลาในการกลับไปเปล่ียนรถ

โฟลคลิฟทที่ศูนยกลาง ซึ่งสงผลทําใหเกิดระยะทางที่เพ่ิมขึ้น 
 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาแนวทางและขั้นตอนในการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทในโรงงานผลิตขดลวดและ
สายเคเบิลโดยใชวิธีการคํานวณหาคาประหยัด (Savings method) ภายใตขอจํากัดในดานกรอบเวลา (Dynamic 
time-windows หรือ dynamic production cycle time) และภายใตเง่ือนไขของรถโฟลคลิฟทที่มีความสามารถใน
การบรรทุกที่แตกตางกัน (Mixed fleet) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหระยะทางของกิจกรรมการขนยายวัตถุดิบและ
สินคาสําเร็จรูปภายในโรงงานสั้นที่สุด 

 
2. Literature Review 

ปญหาการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทมีลักษณะที ่ใกลเคียงกับปญหาการจัดเสนทางสําหรับ
ยานพาหนะ ซึ่งมีลักษณะความตองการในการขนสงเปนแบบไดนามิกส (Dynamic vehicle routing problem: 
DVRP) ลักษณะดังกลาวจะมีความยากและความสลับซับซอนมากกวาปญหาการจัดเสนทางสําหรับ
ยานพาหนะแบบหยุดนิ่ง (Static vehicle routing problem, VRP) ถากําหนดให VRP เปนฟงกชัน P(VRP) 
และให DVRP เปนฟงกชัน P(DVRP) ก็จะไดวา P(VRP)⊂P(DVRP) สรุปไดวา เนื่องจาก VRP เปนปญหา
ในคลาส NP-hard ซึ่งไมสามารถหาคําตอบที่ดีที่สุดไดในเวลาที่จํากัด ดังนั้น DVRP ก็จะเปนปญหาในคลาส 
NP-hard เชนกัน (Allan, 2000) 

สังเกตไดวา ลักษณะของปญหาการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทในโรงงานอุตสาหกรรมยังมีลักษณะ
ใกลเคียงกับปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะในลักษณะมีจุดรับสงสินคาหลายที่ (Pickup and delivery 
problem: PDP) โดยยานพาหนะจะออกจากคลังสินคาเพ่ือไปรับสินคาตามลูกคาตางๆ ภายใตขอจํากัดของเวลา 
และน้ําหนักบรรทุก อยางไรก็ตาม ลักษณะการทํางานของรถโฟลคลิฟทจะเปนในลักษณะการรับงานที่จุดกําเนิด 
i  ไปสงที่จุดปลายทาง j  จากนั้นรถโฟลคลิฟทจะเดินทางจาก j  ไปรับงานที่จุด i  ถัดไป จะทําใหเกิดจุด
กําเนิดและจุดปลายทางหลายจุด ซึ่งลักษณะของทั้ง 2 ปญหาดังกลาวนั้นไมสามารถที่จะทราบความตองในการ
ขนสงไดลวงหนาวาจะเกิดขึ้น ณ เวลาใด และมีวัตถุประสงคในการลดระยะทางในการบรรทุกทั้งเที่ยวหนัก 
(Laden) และเที่ยวเปลา (Empty) ใหนอยที่สุด 

ณกร (2548) กลาววา การที่สามารถพิสูจนหรือรูไดวาปญหาตัดสินใจที่กําลังพิจารณาอยูนั ้นเปน
ปญหา NP-สัมบูรณจะทําใหไมตองสูญเสียเวลาในการคิดที ่จะพัฒนาอัลกอริทึมในการหาคําตอบที่ดีที ่สุด 
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(Exact หรือ Optimzation method) ดังนั้น ควรเปล่ียนทิศทางในการคิดคนอัลกอริทึมในการหาคําตอบที่ดีหรือ
ใกลเคียงคําตอบที่ดีที่สุด (Good enough and fast solution)  

Psaraftis (1995) ไดกลาวถึงคําจํากัดความของปญหาการจัดเสนทางแบบหยุดนิ่งไววา “ถาผลลัพธ
ของสูตรที่ตายตัวเปนเซตของเสนทางที่ไดมีการกําหนดไวลวงหนา โดยไมตองถูกปรับใหมีความเหมาะสมใหม 
และสามารถคํานวณไดจากตัวแปรที่ไมเกี่ยวของกับเวลา ณ ชวงใด ๆ ” และไดกลาวถึงจํากัดความของปญหา
การจัดเสนทางแบบไดนามิกสไววา “ถาผลลัพธที ่ไดไมไดเปนเซตของเสนทาง แตเปนแบบการทํางานที่
กําหนดกลุมของเสนทางที่แปรผันตามฟงกชันของเวลา และความตองการในการขนสง” Alan (2000) ไดใหคํา
จํากัดความและขอบเขตของปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะแบบไดนามิกสไววา "เมื่อกระบวนการ
จัดเสนทางไดเริ ่มตนขึ้น ผูวางแผนไมสามารถรับรูขอมูลไดครบทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการวางแผนการจัด
เสนทาง รวมทั้ง ขอมูลสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดหลังจากที่เสนทางแรกไดถูกกําหนดขึ้น" ดังนั้น จากคํา
นิยามขางตนแสดงใหเห็นวา การจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทภายในโรงงานจึงเปนปญหาการจัดเสนทาง
ยานพาหนะแบบไดนามิกสดวยเชนกัน 

Haghani และ Jung (2005) ไดทําการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะแบบ
ไดนามิกส โดยมีเงื่อนไขของเวลาในการรับ/สงสินคา และเสนอแนวทางในการแกปญหาดวยวิธีเชิงพันธุกรรม 
(Genetic algorithm: GA) Haghani และ Jung ยังไดทําการเปรียบเทียบผลลัพธกับวิธี Lower bounds โดย
จํากัดเง่ือนไขของเวลาในการคนหาคําตอบ ผลลัพธแสดงใหเห็นวาวิธี GA ใหตนทุนต่ํากวาวิธี Lower bounds 
เทากับ 8 เปอรเซ็นต Timon (2005) ศึกษาเทคนิคตางๆในการหาคําตอบของปญหาการจัดเสนทางแบบ
ไดนามิกสสําหรับธุรกิจการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค โดยการใชคอมพิวเตอรในการสรางแบบจําลอง
สถานการณการจัดเสนทางจากคําส่ังซื้อทางอินเตอรเน็ต โดยการใชเทคนิคในการหาคําตอบดวย 
วิธี Nearest insertion ซึ่งใหผลเปนที่นาพอใจ 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาในอดีตพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟท
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณนอยมาก และไมไดมีการนําเสนอผลการศึกษาทางทฤษฎีไปประยุกตใช
ในทางปฏิบัติอยางจริงจัง ปญหาการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทในโรงงานอุตสาหกรรมเปนปญหาการจัด
เสนทางยานพาหนะประเภทหนึ่งที่มีความซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดังกลาวมีลักษณะความตองการใน
การขนสงหรือเคล่ือนยายสินคาเปนแบบไดนามิกส ซึ่งไมสามารถทราบความตองการลวงหนา ดังนั้นนักวางแผน
จึงไมสามารถจัดเสนทางรถโฟลคลิฟทไดลวงหนา รวมทั้งปญหาจะเกิดขึ้นบอยครั้งในแตละชวงเวลาและไมมี
เวลาในการแกปญหามากนัก ดังนั้น แนวทางของงานวิจัยนี้จึงเลือกใชวิธีวิธีฮิวริสติกสในการหาคําตอบ ซึ่ง
สอดคลองกับ Zeimpekis และ Giaglis (2004) ที่ไดแนะนําใหใชวิธีฮิวริสติกสในการหาคําตอบของปญหาการจัด
เสนทางยานพาหนะแบบไดนามิกส 

 
3. Problem Formulation 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนการประยุกตแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดเสนทาง
เดินรถโฟลคลิฟทในโรงงานของบริษัทกรณีศึกษาและไดทําการศึกษาวิธีการจัดเสนทางเปรียบเทียบกับวิธี
ปจจุบันที่บริษัทใชอยู ซึ่งมีขั้นตอนในการศึกษาดังตอไปน้ีคือ 1) การสํารวจขอมูลและเก็บรวบรวมรายละเอียด
การปฏิบัติงานในสนาม 2) การสรางแบบจําลองสถานการณของการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทในปจจุบัน 
Data Collection 
 - จุดกําเนิดและจุดปลายทาง: ทําการสํารวจและเก็บขอมูลของจุดกําเนิดและจุดปลายทางจริงของ
กิจกรรมการขนยายงานระหวางการผลิตทั้งหมด จุดกําเนิดแตละจุดจะถูกมอบหมายใหกับจุดปลายทางแตละจุด
ไมเทากันและถูกกําหนดใหเพียงบางจุดเทานั้นขึ้นอยูกับแตละขั้นตอนการผลิต ซึ่งถือวาเปนขอจํากัดของแตละ
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จุดกําเนิดและจุดปลายทาง (O-D) ยกตัวอยางเชน จุดกําเนิดที่ 1 ( 1O ) จะถูกมอบหมายใหกับจุดปลายทางที่ 7 
( 7D ) และจุดปลายทางที่ 8 ( 8D ) เทานั้น 
 - ความถี่ของแตละ O-D: ทําการเก็บขอมูลความถี่ของแตละ O-D เพ่ือนําไปสรางแบบจําลอง
สถานการณ การเก็บขอมูลดังกลาวจะทําการเก็บขอมูลจากการปฎิบัติงานจริงของรถโฟลคลิฟท โดยพนักงาน
ขับรถโฟลคลิฟทจะทําการบันทึกจํานวนครั้งของการขนยายของแตละ O-D เปนเวลา  
8 ชั่วโมง ในชวงเวลากะที่ 1 ระหวาง 8.00-16.00 น. โดยทําการเก็บขอมูลเปนเวลา 7 วัน 
 - ระยะทาง (Distance): คํานวณหาระยะทางจริงของแตละ O-D โดยทําการวัดระยะทางจริงบนแผนผัง
ของโรงงาน ซึ่งระยะทางแตละ O-D ที่ทําการเก็บขอมูลจะตองทําการหาระยะทางที่ส้ันที่สุดดวย (Shortest path) 
โดยทําการบันทึกขอมูลลงในเมตริกซของระยะทาง เพ่ือใชคํานวณในขั้นตอนถัดไป วิธีการนี้จะใหคําตอบที่
ถูกตองมากที่สุด แตจะใชเวลามากในการรวบรวมขอมูล 
 - เวลาในการเดินทาง (O-D Time): เวลาในการเดินทางของแตละ O-D สามารถคํานวณไดโดยตรงจาก
ความสัมพันธระหวางระยะทางและความเร็วในการเดินทาง ซึ่งความเร็วสําหรับรถโฟลคลิฟทที่ใชในบริษัท ถูก
จํากัดไวไมเกิน 25 กิโลเมตรตอชั่วโมงตามกฎดานความปลอดภัยของบริษัท 
 - รอบเวลาในการผลิต (Cycle Time): รอบเวลาในการผลิตสามารถคํานวณหาไดจากความเร็วของ
เครื่องจักรและความยาวของผลิตภัณฑที่ผานแตละเครื่องจักร ซึ่งเครื่องจักรที่ใชในการผลิตของบริษัทมีตัวจาย
สาย (Payoff) 2 ชุด โดยจะใชรอบเวลาในการผลิตของ Pay off เพียงชุดเดียวเทานั้น และใชรอบเวลาของ
เครื่องจักรที่มีคาต่ําที่สุดมาเปนขอจํากัดดานเวลา เพ่ือไมใหมีผลกระทบกับการผลิตจากการที่เครื่องจักรรองาน 
ทั้งนี้การใชรอบเวลาต่ําสุดในการกําหนดกรอบเวลา จะทําใหอัลกอลิทึมหาระยะทางในการขนยายที่ส้ันที่สุดได
ลดลง รอบเวลาต่ําสุดที่คํานวณไดคือ 30 นาที นั่นหมายความวารถโฟลคลิฟทจะตองมาถึงจุดกําเนิดภายใน 30 
นาที นับจากเวลาที่เรียก ซึ่งจะเปนลักษณะของกรอบเวลา (Time windows) คือ [เวลาที่เรียก, เวลาที่เรียก +30 
นาที] 
 - เวลาในการ Load-Unload: เวลาในการ Load และ Unload ของแตละ 0-D จะมีความแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับความสามารถของพนักงานขับรถโฟลคลิฟทและความสะดวกในการเขา-ออกของพ้ืนที่ในการทํางาน 
ซึ่งจะทําการเก็บขอมูลโดยการจับเวลาและนําคาเฉล่ียไปใชในการจัดเสนทาง 
 เนื่องจากปญหาการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทในโรงงานอุตสาหกรรมมีความไมแนนอนในการเกิด
คาองคประกอบตางๆของเหตุการณจึงทําการสรางแบบจําลองสถานการณขึ้น เพ่ือใชในการจัดเสนทาง โดยใช
ขอมูลจริงไดแก O-D, ความถี่ของแตละ O-D, ระยะทางของแตละ O-D, เวลาในการเดินทางแตละ O-D, ขอมูล
บางสวนที่ไมสามารถทําการเก็บขอมูลในงานจริงได จึงทําการสรางขอมูลนําเขา (Input data) โดยการใชตัวเลข
เชิงสุม (Random number: RN) เพ่ือใหเกิดคาของเหตุการณที่แตกตางกัน ขอมูลเหลานี้ไดแก เวลาที่เรียกรถ
โฟลคลิฟท, จุดปลายทาง (D), ขนาดรถโฟลคลิฟทที่ใช 
 
4. Solution Method 
 การจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทใหสอดคลองกับขอจํากัดและปญหาที่เกิดขึ้นถือเปนขั้นตอนที่สําคัญ 
งานวิจัยนี้ไดนําวิธี Savings ที่ถูกเสนอโดย Clark และ Wright (1964) มาสรางเสนทางการเดินรถโฟลคลิฟท
และทําการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อใหเสนทางที่ไดสอดคลองกับเง่ือนในการทํางาน 
Operational Constraints 

 จากลักษณะการทํางานของบริษัทมีเง่ือนไขในการจัดเสนทางเดินรถทั้งหมด 2 เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
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 - ขอจํากัดดานเวลา (Time windows): รถโฟลคลิฟทจะตองมาถึงจุดกําเนิดภายในเวลาไมเกิน 30 นาที
นับจากเวลาที่เรียก ยกตัวอยางเชน จุดกําเนิดที่ 30 ไดเรียกรถโฟลคลิฟทเมื่อเวลาที่ 45 ดังนั้นกรอบของเวลาที่
กําหนดจะเปน [45, 80] โดยที่รถโฟลคลิฟทจะตองไปถึงจุดกําเนิดที่ 30 ไมเกินนาทีที่ 75 
 - จํานวนและขนาดรถโฟลคลิฟทที่แตกตางกัน (Mixed fleet): บริษัทมีรถโฟลคลิฟทที่ใชในกระบวนการ
ผลิต 4 ขนาด ประกอบไปดวยขนาด 4, 7, 10 และ 18 ตัน ดวยขอจํากัดของจํานวนรถโฟลคลิฟทแตละขนาด จึง
อนุญาตใหใชรถโฟลคลิฟทที่มีขนาดใหญกวาทดแทนไดดังนี้ รถโฟลคลิฟทขนาด 4 ตัน ใชรถขนาด 7 และ 10 
ตันแทน, รถโฟลคลิฟทขนาด 7 ตัน ใชรถขนาด 10 ตันแทน ทั้งนี้เนื่องจากขนาด 4, 7, และ 10 ตันมีอัตราการ
ส้ินเปลืองน้ํามันที่ใกลเคียงกัน 
Distance Savings      
 การคํานวณหาคาประหยัดของระยะทาง (Distance savings) จากสมการ 

ijjiij DDDS −+= 00  : 0, >∀ ji  

โดยที่  ijS  = ระยะทางประหยัด 

 iD0 =  ระยะทางจากศูนยโฟลคลิฟทถึง i  
            jD0 =  ระยะทางจากศูนยโฟลคลิฟทถึง j  

           ijD  =  ระยะทางระหวาง i  และ j     

Savings Procedure 
 1. เลือกจุดกําเนิดแรกที่มีคา Savings มากที่สุด และตรวจสอบเง่ือนไขดานเวลา โดยการ
คํานวณเวลาที่มาถึง ถาเวลาที่มาถึงไมเกินขอกํากัดของกรอบเวลารวมจุดกําเนิดและจุดปลายทางเขาไป 
ในแตละเสนทาง 
 2.  กระทําซ้ําตามขั้นตอนที่ 1 โดยเลือกจุดกําเนิดที่ 2 ถัดไปที่มีคา Savings มากที่สุด เขาไปใน
เสนทางที่มีความสัมพันธกับจุดปลายทาง ถากําหนดใหจุดกําเนิดนั้นๆ รวมเขาไปในเสนทางใด ๆ แลวเกิน
ความสามารถในการยกของรถโฟลคลิฟท กําหนดใหรถโฟลคลิฟทคันดังกลาวกลับไปเปล่ียนรถที่ศูนยโฟล
คลิฟทกอน จากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขทางดานเวลา แสดงตัวอยางการจัดเสนทางของรถโฟลคลิฟทแตละคันและ
การตรวจสอบเงื่อนไขดานเวลา 
 3. ขั้นตอนการทํางานของวิธี Savings เมื่อมีคําส่ังเรียกรถโฟลคลิฟทเขามา อัลกอลิทึมจะเริ่ม
ทํางานและสงจุดกําเนิด-จุดปลายทางใหรถโฟลคลิฟทในลักษณะคิวงาน โดยงานที่อยูในคิวงานลําดับที่ 1 และ 2 
จะไมถูกอัลกอลิทึมนํามาคํานวณ แตจะนําคิวงานลําดับที่ 3 ขึ้นไปมาคํานวณใหม (Re-route) พรอมกับงานที่เขา
มาใหม ซึ่งการคํานวณจะเปนลักษณะเรียลไทม 
 4. การทํางานสิ้นสุดเมื่อไมมีงานชิ้นใดเหลืออยูเพ่ือจะถูกจัดใหอยูในเสนทาง 
 
5. Analysis 
 จากการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทโดยวิธี Savings ของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 
134,400 ตารางเมตร มีจุดกําเนิดที่ตองทําการขนยายจํานวน 53 จุด ในปจจุบันบริษัทจัดเสนทางเดินรถโฟล
คลิฟท ดวยวิธีการแบงเฟส โดยแบงออกเปน 4 เฟส ตัวอยางของผลลัพธจากการจัดเสนทางโดยการจําลอง
สถานการณในเฟสที่ 1 แสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ตัวอยางการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทของเฟสที่ 1 ในปจจุบัน 
 

 

เวลา
ที่
เรียก เสนทางเดินรถโฟลคลิฟท    

รถโฟลคลิฟท
ที่ใช  (ตัน)  

ลํา
ดับ

 

RN
 

O RN
 

D O-
D 

ระ
ยะ
ทา

ง 
(O

-D
) 

D-
O 

ระ
ยะ
ทา

ง 
(D

-O
) 

RN
 

เป
ลี่ย

นร
ถข

นา
ด 

ระ
ยะ
ทา

งร
วม

 

1 3 0-29 14 2 
0-29-
2 140   0 4 140 

2 6 1 31 8 1-8 88 2-1 28 2 4 116 

3 11 29 39 9 29-9 174 8-29 60 1 4 234 

4 13 29 20 2 29-2 140 9-29 174 3 4 314 

5 14 29 22 2 29-2 140 2-29 140 0 4 280 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

103 466 29 41 9 29-9 174 9-29 174 1 4 348 

104 467 29 3 2 29-2 140 9-29 174 2 4 314 

105 473 29 18 2 29-2 140 2-29 140 3 4 280 

106 477 29 16 2 29-2 140 2-29 140 0 4 280 
          

จากการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทจาก O-D จํานวน 398 จุด ผลการจัดเสนทางดวยวิธี Savings ให
ระยะทางที่ส้ันกวาวิธีปจจุบัน โดยสามารถลดระยะทางเมื่อเทียบกับวิธีปจจุบันลงได 17.5 เปอรเซ็นต ดังแสดง
ในตารางที่ 2 

 
 

   ตารางที่ 2 เปรยีบเทียบผลการจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟท 
เสนทางที่ O-D (จุด) วิธีปจจุบัน (เมตร) วิธี Savings (เมตร) 
1 95 60,178 41,548 
2 106 32,885 48,658 
3 131 77,719 59,365 
4 66 39,969 24,098 
รวม 398 210,751 173,669 
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 จากระยะทางที่ลดลงสามารถคํานวณคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดจากคาน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตอ
เดือน  /ระยะทาง (KM) ตอเดือน ซึ่งสามารถประมาณไดเทากับ 6.95 บาท/กิโลเมตร ห ร ือ  2 3 ,000 
บาท/เดือน โดยที่ บริษัททํางาน 3 กะ/วัน  
การไหลของขอมูล (Information flow) 
 ระบบจัดเสนทางเดินรถโฟลคลิฟทจะสามารถทราบขอมูลและตําแหนงปจจุบันของรถโฟลคลิฟทแบบ
เรียลไทมไดจากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส (GPS) ที่ติดตั้งอยูบนรถโฟลคลิฟท อุปกรณ GPS จะทําหนาที่รับ
สัญญาณจากดาวเทียมแลวนําสัญญาณดังกลาวมาประมวลผลเพื่อหาพิกัดปจจุบัน และสงพิกัดปจจุบันของรถ
โฟลคลิฟทใหกับเครื่องแมขาย (Server) เมื่อมีความตองเรียกรถโฟลคลิฟทขอมูลจะถูกสงจากคอมพิวเตอรหรือ
เทอรมินัลเขาไปที่เครื่องแมขาย ซึ่งจะทําการประมวลผลจากอัลกอริทึมที่ไดสรางขึ้นเพ่ือใชในการจัดเสนทางเดิน
รถโฟลคลิฟท จากนั้นเสนทางที่ถูกจัดแลวจะถูกสงไปที่เครื่องรับ (Mobile data terminal: MDT) ที่ถูกติดตั้งไวใน
รถโฟลคลิฟท เพ่ือใหรายละเอียดของงาน และเสนทางใหพนักงานขับรถโฟลคลิฟททราบ เมื่อพนักงานขับรถ
โฟลคลิฟทใหบริการเรียบรอยแลวจะทําลบงานนั้นๆ ออกจากรายการที่หนาจอของเครื่อง MDT ซึ่งขอมูล
ดังกลาวจะถูกสงกลับไปที่ระบบประมวลผลสวนกลางเพื่อทําการตัดงานออกจากระบบ สถาปตยกรรมของระบบ
การรับ/สงขอมูลแบบเรียลไทมแสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 สถาปตยกรรมของระบบการรับ/สงขอมูลแบบเรียลไทม 

 
6. Conclusion 
 ผลจากการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา การจัดเสนทางเดินรถโฟคลิฟคในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขดลวด
และสายเคเบิลโดยวิธีการคํานวณคาประหยัดใหระยะทางในการขนยายที่ส้ันกวาการจัดเสนทางเดินรถโฟคลิฟท
ที่ในปจจุบันซึ่งกําหนดใหรถโฟคลิฟคแตละคันทํางานภายในแตละพ้ืนที่ (Zone) อยางเปนอิสระตอกัน 
ผลการวิจัยไดถูกนําไปทดสอบในเบื้องตนโดยการจําลองเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตภายในระเวลา 3 เดือน ซ่ึง
ชี้ใหเห็นวา บริษัทผูผลิตขดลวดและสายเคเบิล สามารถลดระยะทางในการขนยายวัตถุดิบระหวางการผลิตและ
สินคาสําเร็จรูปลงได 17.5 เปอรเซ็นต หรือสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงานลงไดประมาณ 23,100 บาท/
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Computer 
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เดือน และมีระยะคืนทุน (Pay back period) ของอุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในชวงเวลา 1 ป 10 
เดือน 
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