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บทคัดยอ 
 

ในปจจุบันบริษัทหรือองคกรรัฐบาลในระดับโลกตางก็ใชแนวคิดของโลจิสติกส (Logistics) และโซ
อุปทาน (Supply Chain) มาเปนกลยุทธหลักในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน โดยเฉพาะทางดานการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ จนทุกบริษัทในโลกปจจุบันเห็นความสําคัญของโลจิสติกสและโซอุปทานในเชิงกลยุทธ 
(Strategic) มากขึ้น โดยแตเดิมเปนแคการดําเนินงานทางการขนสงธรรมดาเกี่ยวกับรถบรรทุก รถไฟ เรือหรือ
เครื่องบิน แตปจจุบันโลจิสติกสถูกมองวาเปนการขนสงหรือการขนถายและการเคลื่อนยายในทุกๆสวนของ
กิจกรรมดําเนินงานในวงจรธุรกิจ ต้ังแตการรับส่ังซื้อจากลูกคา การจัดหาวัตถุดิบ การจัดสงถึงโรงงาน การ
จัดการขนถาย การจัดเก็บ การผลิต การเคลื่อนยายระหวางแหลงผลิตไปยังแหลงกระจายสินคาและจนถึงมือ
ผูรับ รวมถึงทั้งการสงคืนและการกําจัดสินคาเมื่อหมดอายุการใชงาน 

วัตถุประสงคที่มีความสําคัญอันดบัแรกของการจัดการระบบโลจิสติกสในระบบธุรกิจ คือ การสราง
ประโยชนจากเวลาและสถานที่ หรือ การสรางคุณคาโดยการนําสินคาจากตนกําเนิดไปสูที่ๆ มีความตองการ 
หนาที่นี้ก็คือ การนําสินคาจากแหลงที่ถูกตองในรูปแบบ จังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณที่ถูกตองดวยตนทุนที่
พอเหมาะไปสูสถานที่ที่ถูกตอง  

จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งยังมีศักยภาพ
ในเชิงภูมิศาสตรที่จะเปนศูนยกลางกระจายสินคาของภูมิภาค ดังนั้นบทความนี้จึงทําการศึกษาตัวแบบการขนสง
สินคาในจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือสํารวจอุปสงคและอุปทานสินคาสําคัญในจังหวัด และสรางตัวแบบการขนสงพ่ือ
ใหทราบตนทุนการขนสงสําหรับทําแผนกลยุทธสําหรับลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงในจังหวัดสุ
ราษฎรธานีตอไป 
 

1. บทนํา 
จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังอยูบนฝงตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต

ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร (มากที่สุดในภาคใต และ
มากเปนอันดับ 6 ของประเทศ) มีชายฝงทะเลดานอาวไทยยาว 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย 
เปนเกาะที่ใหญที่สุดมีเนื้อที่ 227.250 ตารางกิโลเมตร และรองลงมาคือ เกาะพงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตาราง
กโิลเมตร นอกจากนี้ยังมี หมูเกาะอางทอง และเกาะบริวารตางๆ จังหวัดสุราษฎรธานี มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชุมพรและอาวไทย 
  ทิศใต ติดตอจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ 
  ทิศตะวันออก ติดตออาวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

           ทิศตะวันตก ติดตอจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 162 - 

           จังหวัดสุราษฎรธานี แบงการปกครองเปน 18 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 131 ตําบล    และ 1,036 หมูบาน 
ซึ่งแตละอําเภอมีดังนี้  
 1).อําเภอเกาะพงัน  2).อําเภอไชยา   3).อําเภอทาชนะ  4).อําเภอเกาะสมุย   5).กิ่ง อําเภอวิภาวดี  
6).อําเภอคีรีรัฐนิคม 7).อําเภอทาฉาง 8).อําเภอพุนพิน 9).อําเภอกาญจนดิษฐ 10).อําเภอดอนสัก 11).อําเภอ
บานตาขุน 12).อําเภอพนม 13).อําเภอเคียนชา 14).อําเภอบานนาเดิม 15).อําเภอบานนาสาร 16).อําเภอเวียง
สระ 17).อําเภอชัยบุรี 18).อําเภอพระแสง 19).อําเภอเมือง     
 จังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนประชากร 943,833 คน เปนเพศชาย 468,514 คน  
คิดเปนรอยละ 49.64 และเพศหญิง 475,369 คน คิดเปนรอยละ 50.36 มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 319,713 
ครัวเรือน และความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย 73.22 คนตอตารางกิโลเมตร รอยละ 97.51 เปน
พุทธศาสนิกชน 
 ลักษณะเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี 

1) เกษตรกรรม ประกอบดวย 3 สาขายอย คือ พืช ประมง และปศุสัตว พืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว เงาะโรงเรียน กาแฟ ทุเรียน และขาว สวนการประมงที่สําคัญคือ การ
ทําประมงทะเล และการเพาะเล้ียงกุงทะเล  สําหรับปศุสัตวที่สําคัญไดแก สุกร ไกเนื้อ ไกบาน และโค
เนื้อ  

2) อุตสาหกรรม  สวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการเกษตร เชน แปรรูปยางพารา แปรรูปไม
ยาง น้ํามันปาลม และอาหารทะเลแชแข็ง อุตสาหกรรมขนาดใหญมีนอยมาก ที่มีทุนจดทะเบียน
มากกวา 100 ลานบาท มีเพียง 2 รายเทานั้น อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดยอมที่เกี่ยวโยงกับการเกษตรที่กลาวแลวขางตน และอุตสาหกรรมทองเท่ียว สําหรับผลิตภัณฑโอ
ทอปมีมากถึง 162 ผลิตภัณฑ สวนใหญเปนอาหารและเครื่องดื่ม แหลงทองเที่ยว จักรสาน และ
เครื่องใชของใชทั่วไป  

3) พาณิชยกรรมและบริการ การคาสงคาปลีก ทั้งจังหวัดมีรานที่ทํากิจการคาสง  137 ราย และคาปลีก 
6,041 ราย ชวงครึ่งปแรกของป 2549 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
การจับจายใชสอยของประชาชนมีการขยายตัวมากขึ้นและราคาพืชผลเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุ
ราษฎรธานีมีราคาสูงขึ้น ทําใหประชาชนมีอํานาจการซื้อเพ่ิมขึ้น 

4) การขนสง สถิติจํานวนรถที่จดทะเบียนใหม ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2549 ตามพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ.2522 ของจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ังหมด 15,298 คัน รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 
คน รวม 1,176 คัน คิดเปน 7.69%  รถจักรยานยนต 11,282 คัน คิดเปน 73.75% รถโดยสารจํานวน 
29 คัน คิดเปน 0.19%  และรถบรรทุก จํานวน 274 คัน คิดเปน1.79% ของจํานวนรถยนตที่จด
ทะเบียนทั้งหมด 

5) การทองเที่ยว ในครึ่งปแรกของป 2549 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมามีการขยายตวัเพ่ิมขึน้
ทั้งทางบกและทางทะเล นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สวนใหญการทองเท่ียวทางทะเลเปนนักทองเที่ยวชาว
ยุโรป สําหรับทางบกเปนนักทองเที่ยวในประเทศ 
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รูปท่ี 1: ท่ีต้ังพื้นท่ีศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ในการศึกษานี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงและกระจายสินคา
จังหวัดสุราษฎรธานี และเชื่อมโยงครอบคลุมกลุมจังหวัดและภูมิภาคใกลเคียง โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือ
สํารวจอุปสงค (Demand) ของการขนสงสินคาสําคัญภายในจังหวัดสุราษฎรธานี และเชื่อมโยงครอบคลุมกลุม
จังหวัดและภูมิภาคใกลเคียง บงชี้แหลงผลิตและแหลงบริโภคของสินคานั้นๆ และเพ่ือสํารวจอุปทาน (Supply) 
ของระบบ และวิธีการขนสงสินคาในปจจุบัน เชน ยานพาหนะ ผูประกอบการ เสนทาง เทอมินอล เวลาที่ใช และ
ราคาหรือคาบริการในการขนสง 
 สําหรับบทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการพัฒนาตัวแบบการกระจายสินคาซึ่งจะ
แบงออกเปน 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบการขนสงสําหรับวัตถุดิบภายในจังหวัดสุราษฎรธานี และตัวแบบการขนสง
สําหรับผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากจังหวัดสุราษฎรธานีไปสูตลาดเปาหมาย โดยมีเปาหมายหลักอยูที่คาใชจายที่เกิด
จากคาขนสงมีคานอยที่สุด 
 
2.การรวบรวมขอมูล 
2.1 สินคาสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี 
 สินคาสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานีมีอยูดวยกัน 3 ชนิดโดยพิจารณาไดจากมูลคาการสงออกสินคา
ของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2548 โดยสินคาดังกลาวประกอบดวย 
 

สุราษฎรธานี 
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มูลคาการสงออกสินคาของจังหวัดสุราษฎรธานี ป2548

ผลิตภัณฑยาง
อาหารทะเลแปรรูป
น้ํามันปาลมดิบ
กุงกุลาดํา
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ถุงมือยาง
อ่ืนๆ

รูปท่ี 2: กราฟแสดงมูลคาการสงออกสินคาสําคัญ 3 ชนิดของจังหวัดสุราษฎรธานี ป2548 
 
 
2.1.1 ผลิตภัณฑยาง 
ผลิตภัณฑยางประกอบดวยยางแทง, ยางแผนรมควันและน้ํายางขน จากขอมูลของ สํานักงานเกษตร

จังหวัดสุราษฎรธานีพบวาจังหวัดสุราษฎรธานีมีการเพาะปลูกยางพาราในทุกอําเภอ มียอดผลผลิตรวมประมาณ 
617,066.79 ตัน และมีโรงงานขนาดใหญที่ตองการวัตถุดิบจากยางพาราอยูใน 6 อําเภอ แตละอําเภอมีความ
ตองการวัตถุดิบโดยประมาณดังนี้ 

 
ตารางที่ 1: แสดงความตองการวัตถุดิบยางพาราของแตละอําเภอ 

อําเภอ ปริมาณความตองการ 

อําเภอพุนพิน 55,180 

อําเภอเมือง 7,353,200 

อําเภอพระแสง 28,110 

อําเภอพนม 24,638 

อําเภอบานนาสาร  14,167.20 

อําเภอกาญจณดิษฐ 5,400 
                                  หนวย: ตัน 

ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 
 

หนวย: ลานบาท 
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2.1.2 น้ํามันปาลมดิบ 
จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาจังหวัดสุราษฎรธานีมีการเพาะปลูกปาลม

น้ํามัน 17 อําเภอ (จาก19 อําเภอ โดยยกเวน อําเภอเกาะสมุยและ อําเภอเกาะพงัน) มียอดผลผลิตรวมประมาณ 
1,188,427.28 ตัน และมีโรงงานที่ตองการปาลมน้ํามันอยูใน 6 อําเภอ) แตละอําเภอมีความตองการวัตถุดิบ
โดยประมาณดังนี้ 

 
ตารางที่ 2: แสดงความตองการวัตถุดิบปาลมนํ้ามันของแตละอําเภอ 

อําเภอ ปริมาณความตองการ 

อําเภอพุนพิน 480,000 

อําเภอทาฉาง 144,000 

อําเภอพระแสง 1,618,330 

อําเภอทาชนะ 388,800 

อําเภอบานนาสาร  60,000 

อําเภอกาญจณดิษฐ 316,000 
                                      หนวย: ตัน 

ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
2.1.3 อาหารทะเลแปรรูป 
จากขอมูลของ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานีพบวาจังหวัดสุราษฎรธานีมีโรงงานที่

เกี่ยวของกับอาหารทะเลแปรรูป 4 อําเภอ แสดงดังตารางที่ 3 โดยรับวัตถุดิบจาก 6 อําเภอ มีปริมาณเฉลี่ย
อําเภอละ 20,000 ตัน/ป 

 
ตารางที่ 3: แสดงความตองการวัตถุดิบสัตวนํ้าทะเลของแตละอําเภอ 

อําเภอ ปริมาณความตองการ 

อําเภอพุนพิน 19,870 

อําเภอเมือง 47,535 

อําเภอดอนสัก 43,655 

อําเภอทาฉาง 4,000 
                                         หนวย: ตัน 

ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
2.2 วิธีการคํานวณหาตนทุนคาขนสงตอหนวย (ตัน)  
จากงานวิจัยของสญชัย เสงี่ยมวิบูลมีวิธีคิดคาตนทุนคาขนสงตอหนวยดังนี้ 
 ตนทุนคาขนสงตอหนวย(Transport cost per unit) ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. ตนทุนคงที่ (Fixed cost) ประกอบดวยเงินเดือนพนักงานและคาเสื่อมราคาพาหนะ 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 166 - 

2. ตนทุนแปรผัน (Variable cost) ประกอบดวยคาน้ํามันและคาเบ้ียเล้ียง 
ดังแสดงในสมการที่ 1 

TC = FC+ VC                      ________ (1) 
 เมื่อ 
  TC = ตนทุนคาขนสงตอหนวย 
  FC = ตนทุนคงที่ 
  VC = ตนทุนแปรผัน 
การคํานวณตนทุนคงที่ประกอบดวย 

1. เงินเดือนพนักงาน /จํานวนการขนสงใน  20  เที่ยวในหนึ่งเดือน เทากับ 16,000/20 = 800 บาท/เที่ยว 
2. คาเสื่อมราคารถบรรทุกคิดแบบเสนตรง ตกเดือนละ 5,000,000/144 บาท (อายุการใชงาน 12 ป ไมมี

มูลคาซาก) ในหนึ่งเดือนขนสง 20 เที่ยว ดังนั้นตกเที่ยวละ 5,000,000/2,880 บาทจะได  
FC = (16,000/20) + (5,000,000/2,880) = 2,536บาทตอเที่ยว 
การคํานวณตนทุนแปรผันประกอบดวย 

1. คาน้ํามัน เทากับ 6.25 * ระยะทาง 
2. คาเบ้ียเล้ียงเทากับ 0.5 * ระยะทาง 

จะได VC = (6.25+0.5)*ระยะทาง = 6.75*ระยะทาง บาทตอเที่ยว 
ในรถบรรทุก 1 คันสามารถบรรทุกได 13 ตัน จะไดสูตรเพ่ือคํานวณหาตนทุนตอหนวยดังนี้ 
  TC = ( 2,536+6.75x ) /13   บาทตอตัน 
เมื่อ x คือระยะทาง (กิโลเมตร) 
 เมื่อนําสูตรดังกลาวไปคํานวณหาคาขนสงตอหนวยของการขนสงสินคาในจังหวัดสุราษฎรธานีจะไดคา
ขนสงตอหนวยดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 167 - 
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3.โครงขายการขนสงวัตถุดิบในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ปญหาการขนสง  คือ  ปญหาในการจัดการขนสงจํานวนวัตถุดิบ  ทรัพยากร  หรือผลิตภัณฑจากแหลงที่เปน
จุดตนทางไปยังแหลงที่เปนจุดปลายทาง โดยที่แหลงที่เปนจุดตนทางมีหลายแหงและอยูในที่ตางๆ กัน  และ
จํานวนวัตถุดิบ    ทรัพยากร  หรือผลิตภัณฑตางกัน   นอกจากนี้แหลงที่เปนจุดปลายทางก็มีอยูหลายแหงซึ่งอยู
ในสถานที่ตางๆ กัน และมีความตองการใชวัตถุดิบ  ทรัพยากร  หรือผลิตภัณฑตางกันดวย  ทําใหเกิดตนทุนคา
ขนสงที่ตางกัน 
ปญหาการขนสงแบบทั่วไป (Generalized transportation problem)       เปนปญหากําหนดการเชิงเสน 
ในการคิดคาขนสงที่ตองใชเวลาอยางมากถาใชวิธี Simplex method ในการแกปญหา ซึ่งมีวัตถุประสงค 
ขอจํากัด ขอสมมติ ดังในสมการ (2), (3),(4) ตามลําดับ   
             ถาให         cij      เปนตนทุนการขนสงตอหนวยจากจุดตนทาง i ไปจุดปลายทาง j 
                             xij     เปนปริมาณขนสงจากจุดตนทาง i ไปจุดปลายทาง j 
                             ai     เปนความตองการขายของจุดตนทาง i 
                             bj     เปนความตองการซื้อของจุดปลายทาง j 
                              n      จํานวนจุดตนทาง 
                             m      จํานวนจุดปลายทาง 

           วัตถุประสงค    MIN cost = ∑∑
= =

n

i

m

j
ijij xc

1 1
                             _______ (2) 

               ขอจํากัด 

                            ความตองการขาย  ∑
=

m

j
ijx

1
  ai  ;  i = 1,2,3,...,n       _______ (3) 

                            

                             ความตองการซื้อ  ∑
=

n

i
ijx

1
 bi  ;  j = 1,2,3,...,m        _______ (4) 

             
ขอสมมติ                       xij    0 
 
3.1 การขนสงวัตถุดิบผลิตภัณฑยาง 

จากรูปที่ 3 แสดงถึงแหลงวัตถุดิบผลิตภัณฑยางโดยแบงออกเปนสองสวนคือ อําเภอที่เปนแหลง
วัตถุดิบอยางเดียวมี 11 อําเภอ และอําเภอที่มีทั้งแหลงวัตถุดิบและโรงงานผลิตผลิตภัณฑยางมี 6 อําเภอ การ
ขนสงวัตถุดิบชนิดนี้ใชรถบรรทุกเปนหลักโดยมีอัตราคาขนสงตามตารางที่ 4 
3.2 การขนสงวัตถุดิบปาลมนํ้ามัน 

จากรูปที่ 4 แสดงถึงแหลงวัตถุดิบปาลมน้ํามันโดยแบงออกเปนสองสวนคือ อําเภอที่มีแหลงวัตถุดิบ
อยางเดียวมี 11 อําเภอ และอําเภอที่มีทั้งแหลงวัตถุดิบและโรงงานผลิตน้ํามันปาลม 6 อําเภอ การขนสงวัตถุดิบ
ชนิดนี้ใชรถบรรทุกเปนหลักโดยมีอัตราคาขนสงตามตารางที่ 4 
3.3 การขนสงวัตถุดิบอาหารทะเลแปรรูป 

จากรูปที่ 5 แสดงถึงแหลงวัตถุดิบอาหารทะเลแปรรูปโดยแบงออกเปนสองสวนคือ อําเภอที่มีแหลง
วัตถุดิบอยางเดียวมี 2 อําเภอ และอําเภอที่มีทั้งแหลงวัตถุดิบและโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป 4 อําเภอ โดย
มีอัตราคาขนสงตามตารางที่ 4 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 169 - 

16.อ.ดอนสัก

12.อ.บานนาเดิม11.อ.ไชยา

5.อ.ทาฉาง

8.อ.คีรีรัฐนิคม

7.อ.บานตาขุน

10.ก่ิงอ.วิภาวดี

13.อ.เวียงสระ

17.อ.เคียนซา

14.อ.ชัยบุรี

4.อ.พระแส
ง

3.อ.พุนพิน
1.อ.บานนาสา

ร

2.อ.กาญจณดิษ
ฐ

9.อ.พนม
15.อ.เมือ

ง

6.อ.ทาชนะ

 
หมายเหตุ :  แทน แหลงวัตถุดิบ  แทน แหลงวัตถุดิบและแหลงผลิต 

รูปท่ี 3: แสดง แหลงวัตถุดิบและโรงงานผลิตภัณฑยางพาราในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 

9.อ.พนม

16.อ.ดอนสัก

12.อ.บานนาเดิม11.อ.ไชยา

15.อ.เมือง

8.อ.คีรีรัฐนิคม

7.อ.บานตาขุน

10.กิ่งอ.วิภาวดี

13.อ.เวียงสระ

17.อ.เคียนซา

14.อ.ชัยบุรี

4.อ.พระแสง

3.อ.พุนพิน1.อ.บานนาสาร

2.อ.กาญจณดิษฐ

6.อ.ทาชนะ5.อ.ทาฉาง

 
หมายเหตุ :  แทน แหลงวัตถุดิบ  แทน แหลงวัตถุดิบและแหลงผลิต 

รูปท่ี 4: แสดง แหลงวัตถุดิบและโรงงานผลิตนํ้ามันปาลมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 

6.อ.กาญจณดษิฐ5.อ.ไชยา

1.อ.พนุพนิ 3.อ.ดอนสกั

4.อ.ทาฉาง2.อ.เมือง
 

หมายเหตุ :  แทน แหลงวัตถุดิบ  แทน แหลงวัตถุดิบและแหลงผลิต 
รูปท่ี 5: แสดง แหลงวัตถุดิบและโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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4.ผลการวิเคราะหตัวแบบการขนสงวัตถุดิบในจังหวัดสุราษฎรธานี 
4.1 ตัวแบบการขนสงผลิตภัณฑยาง (วัตถุดิบ) 

นําขอมูลปริมาณวัตถุดิบยางพาราในแตละอําเภอและปริมาณความตองการของโรงงานในแตละอําเภอ
รวมท้ังตนทุนการขนสงของแตละอําเภอไปสรางตัวแบบปญหาการขนสง เพ่ือจะหาตนทุนรวมในการขนสงแลว
ดําเนินการหาคําตอบจากตัวแบบการขนสง จะไดคาขนสงรวมโดยประมาณ/ป เทากับ 131 ลานบาทตอป โดยมี
ปริมาณพรอมเสนทางขนสงที่เหมาะสมสรุปไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 5: แสดงปริมาณขนสงวัตถุดิบยางพาราที่เหมาะสม 

โรงงาน 
 อ.บานนาสาร อ.กาญจนดิษฐ อ.พุนพิน อ.พระแสง อ.พนม อ.เมือง 

อําเภอบานนาสาร           49,309 
อําเภอกาญจนดิษฐ           31,995 
อําเภอพุนพิน     84,010       
อําเภอพระแสง       7,733   63,798 
อําเภอทาฉาง          52,985  
อําเภอทาชนะ      2,653     3,5449 
อําเภอบานตาขุน           6,217 
อําเภอคีรีรัฐนิคม          26,766  
อําเภอพนม        24,638 4,139  
กิ่งอําเภอวิภาวดี           6,818 
อําเภอไชยา           36,624 
อําเภอบานนาเดิม           19,320 
อําเภอเวียงสระ 14,167        21,580  
อําเภอชัยบุรี       20,376     
อําเภอเมือง           15,660 
อําเภอดอนสัก   5,400        22,235 
อําเภอเคียนซา     52,526       

หนวย : ตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงผลิต 
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4.2 ตัวแบบการขนสงผลิตภัณฑนํ้ามันปาลม (วัตถุดิบ) 
นําขอมูลปริมาณวัตถุดิบปาลมน้ํามันในแตละอําเภอและปริมาณความตองการของโรงงานในแตละ

อําเภอรวมทั้งตนทุนการขนสงของแตละอําเภอไปสรางตัวแบบปญหาการขนสง เพ่ือจะหาตนทุนรวมในการ
ขนสงแลวดําเนินการหาคําตอบจากตัวแบบการขนสง จะไดคาขนสงรวมโดยประมาณ/ป เทากับ 245 ลานบาท
ตอป โดยมีปริมาณพรอมเสนทางขนสงที่เหมาะสมสรุปไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 6: แสดงปริมาณขนสงวัตถุดิบปาลมนํ้ามันท่ีเหมาะสม 

โรงงาน 
อ.บานนาสาร อ.กาญจนดิษฐ อ.พุนพิน อ.พระแสง อ.ทาฉาง อ.ทาชนะ 

อําเภอบานนาสาร 10,555           
อําเภอกาญจนดิษฐ   128,922         
อําเภอพุนพิน     216,740       
อําเภอพระแสง       256,639   
อําเภอทาฉาง        66,690  
อําเภอทาชนะ         90,017 
อําเภอบานตาขุน   10,956    
อําเภอคีรีรัฐนิคม   57,360    
อําเภอพนม   74,472    
กิ่งอําเภอวิภาวดี   25,922    
อําเภอไชยา     26,943  
อําเภอบานนาเดิม 6,133      
อําเภอเวียงสระ    6,712   
อําเภอชัยบุรี    100,381   
อําเภอเมือง  8,202     
อําเภอดอนสัก  26,131     
อําเภอเคียนซา    81,274   

หนวย : ตัน 
 
4.3 ตัวแบบการขนสงผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (วัตถุดิบ) 

เมื่อนําขอมูลปริมาณวัตถุดิบในแตละอําเภอและปริมาณความตองการของโรงงานในแตละอําเภอ
รวมทั้งขอมูลการขนสงของแตละอําเภอไปสรางตัวแบบปญหาการขนสงเพ่ือจะหาตนทุนรวมในการขนสงแลว
ดําเนินการหาคําตอบจากตัวแบบการขนสง จะไดคาขนสงรวมโดยประมาณ/ป เทากับ 24.7 ลานบาทตอป โดย
มีปริมาณพรอมเสนทางขนสงที่เหมาะสมสรุปไดดังนี้ 

 

 

แหลงผลิต 
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ตารางที่ 7: แสดงปริมาณขนสงวัตถุดิบสัตวนํ้าทะเลท่ีเหมาะสม 

โรงงาน 
อ.พุนพิน อ.เมือง อ.ดอนสัก อ.ทาฉาง 

อําเภอพุนพิน  20,000     
อําเภอเมือง    20,000    
อําเภอดอนสัก    20,000    
อําเภอทาฉาง  7,405 8,595    4,000 
อําเภอไชยา 12,465 7,535     
อําเภอกาญจนดิษฐ   20,000    

                     หนวย : ตัน 
 

      5.โครงขายการขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากจังหวัดสุราษฎรธานี 
 สําหรับการศึกษาโครงขายการขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากจังหวัดสุราษฎรธานีไปสูตลาดเปาหมาย
นั้นเปนการศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการขนสงโดยวิธีการขนสง 3 ชนิด คือ รถบรรทุก, รถไฟ, และเรือ ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของตนทุนคาขนสงที่เปล่ียนแปลงไป เมื่อมีการเปล่ียนวธิีการขนสงจาก
รถบรรทุกไปเปนการใชวิธีการขนสงโดยรถไฟและเรือใหมากขึ้น สําหรับตัวแบบที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการ
ดัดแปลงจากตัวแบบการขนสง ซึ่งสามารถแสดงไดดังในสมการ (5), (6), (7) ตามลําดับ 
            ถาให    ijkc      เปนตนทุนการขนสงตอหนวยจากจุดตนทาง i ไปจุดปลายทาง j โดยวิธีการขนสง k  

                       ijkx  เปนปริมาณขนสงจากจุดตนทาง i ไปจุดปลายทาง j โดยวิธีการขนสง k 

          ijkγ      เปนสัดสวนของการขนสงจากจุดตนทาง i ไปจุดปลายทาง j โดยวิธีการขนสง k  

                       ia       เปนความตองการขายของจุดตนทาง i 
                       jb       เปนความตองการซื้อของจุดปลายทาง j 

                        n        จํานวนจุดตนทาง 
                        m       จํานวนจุดปลายทาง 
                        k     วิธีการขนสง 

           วัตถุประสงค    MIN cost = ∑∑∑
= = =

n

i

m

j k
ijkijk xc

1 1

3

1
                                  ________ (5) 

               ขอจํากัด 

                            ความตองการขาย  i

m

j k
ijkijk ax ≤∑∑

= =1

3

1
γ   ; i = 1, 2, 3,…, n      ________ (6) 

                            

                             ความตองการซื้อ  ∑∑
= =

n

i k
ijkijk x

1

3

1
γ   ;  j = 1,2,3,...,m               ________ (7) 

             
ขอสมมติ                       x ijk     0 

 
 

แหลงผลิต 
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      6. ผลการวิเคราะหตัวแบบการขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูปผลิตภัณฑยางจากจังหวัดสุราษฎรธานี 
 โดยสวนใหญสินคาในจังหวัดสุราษฎรธานีจะมีการสงไปยังกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเปนหลัก
และอาจมีสินคาบางสวนที่สงไปยังปนังโดยปจจุบันใชการขนสงทางรถเปนหลัก(ใชรถบรรทุกประมาณ90%, เรือ
และรถไฟ10%) จากตัวแบบการขนสงที่ดัดแปลงขึ้นมา เมื่อดําเนินการหาคําตอบจากตัวแบบดังกลาว พบวา
ปจจุบันจังหวัดสุราษฎรธานีมีตนทุนการขนสงสินคาออกสูภายนอกจังหวัดประมาณ 250 ลานบาท แตถาหาก
เปล่ียนวิธีการขนสงจากทางรถมาเปนทางรถไฟและทางเรือเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของคาขนสง
สามารถแสดงไดดังตารางที่ 8   
 
 

1.รถบรรทุก

2.รถไฟ

3.เรือ

จังหวัดสรุาษฎรธานี

กรุงเทพมหานคร

ปนัง

 
รูปท่ี 6: แสดงการขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูปผลิตภัณฑยางจากจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ตารางที่ 8: เปรียบเทียบตนทุนการขนสง 
 
หนวย: ลานบาท 

 
 
 
 
 
 

แบบ
แผนการ
ขนสง รถบรรทุก ราง เรือ 

Total 
cost 

แบบ
แผนการ
ขนสง รถบรรทุก ราง เรือ 

Total 
cost 

1 90% 5% 5% 250 22 48% 26% 26% 174 

2 88% 6% 6% 250 23 46% 27% 27% 167 

3 86% 7% 7% 260 24 44% 28% 28% 161 

4 84% 8% 8% 260 25 42% 29% 29% 156 

5 82% 9% 9% 270 26 40% 30% 30% 150 

6 80% 10% 10% 280 27 38% 31% 31% 146 

7 78% 11% 11% 290 28 36% 32% 32% 141 

8 76% 12% 12% 297 29 34% 33% 33% 137 

9 74% 13% 13% 300 30 32% 34% 34% 133 

10 72% 14% 14% 310 31 30% 35% 35% 129 

11 70% 15% 15% 300 32 28% 36% 36% 125 

12 68% 16% 16% 282 33 26% 37% 37% 122 

13 66% 17% 17% 266 34 24% 38% 38% 119 

14 64% 18% 18% 250 35 22% 39% 39% 116 

15 62% 19% 19% 238 36 20% 40% 40% 113 

16 60% 20% 20% 226 37 18% 41% 41% 110 

17 58% 21% 21% 215 38 16% 42% 42% 107 

18 56% 22% 22% 205 39 14% 43% 43% 105 

19 54% 23% 23% 196 40 12% 44% 44% 102 

20 52% 24% 24% 188 41 10% 45% 45% 100 

21 50% 25% 25% 180          
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7. สรุป 
จากการศึกษาตัวแบบการกระจายสินคาสําคัญในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 
1. การขนสงผลิตภัณฑน้ํามันปาลม (วัตถุดิบ) มีตนทุนการขนสงตอป ประมาณ 131 ลาบาท 
2. การขนสงผลิตภัณฑยาง (วัตถุดิบ) มีตนทุนการขนสงตอป ประมาณ 245 ลานบาท 
3. การขนสงผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (วัตถุดิบ) มีตนทุนการขนสงตอป ประมาณ 24.7 ลานบาท 
สําหรับการขนสงผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากจังหวัดสุราษฎรธานีพบวา ปจจุบันจังหวัดสุราษฏรธานีมี

ตนทุนการขนสงสินคาออกสูกรุงเทพมหานครประมาณ 250 ลานบาท โดยมีอัตราสวนการบรรทุกดวยรถบรรทุก 
90%, รถไฟ 5%, และเรือ 5% แตถาหากปรับอัตราสวนการขนสงดวยรถบรรทุกใหนอยลงและเพ่ิมการขนสงดวย
พาหนะอื่นใหมากขึ้น พบวาตนทุนการขนสงสินคาจะเพ่ิมขึ้นจนถึงระดับ 310 ลานบาท โดยแบบแผนการขนสง 
คือ ใชรถบรรทุก 72% ใชรถไฟและเรืออยางละ 14% เทากัน แตหลังจากแบบแผนการขนสงเปล่ียนไปเปนใช
รถบรรทุก 70% ใชรถไฟและเรืออยางละ 15% เทากัน พบวาตนทุนการขนสงสินคาจะลดลงเปนลําดับอยาง
ตอเนื่อง 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ วัตถุประสงคที่สนใจ คือ ตนทุนคาขนสงโดยมุงที่จะหาแบบแผนการขนสงที่ทําใหเกิด
ตนทุนคาขนสงที่ตํ่าที่สุด แตส่ิงหนึ่งที่ยังไมไดนํามาพิจารณารวมดวย คือ เวลาในการขนสงที่ยาวนานขึ้น เมื่อมี
การเปล่ียนวิธีการขนสง เชน จากการใชรถมาเปนใชเรือ ซึ่งสวนนี้จะกอใหเกิดตนทุนที่เพ่ิมขึ้นในทางธุรกิจ 
ดังนั้นในงานวิจัยที่จะดําเนินตอไปในอนาคต คอื การนําคาใชจายที่เกิดขึ้น เนื่องจากเวลาที่เพ่ิมขึ้นมาพิจารณา
รวมดวย 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาตัวแบบการกระจายสินคาในจังหวัดสุราษฎรธานี (A Study of 
Physical Distribution Model in Suratthani Province)" เปนโครงการที่จัดทําขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงและกระจายสินคาจังหวัดสุราษฎรธานีและเชื่อมโยง
ครอบคลุมกลุมจังหวัดและภูมิภาคใกลเคียง  
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท ผูเปนหัวหนาโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงและกระจายสินคาจังหวัดสุราษฎรธานีและเชื่อมโยงครอบคลุมกลุมจังหวัดและ
ภูมิภาคใกลเคียง ที่ไดใหขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนย่ิงตอการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ตลอดจนหนวยงานเกี่ยวของที่ใหสัมภาษณและใหขอมูลที่เปนประโยชนย่ิง 
  
 เอกสารอางอิง 

โกศล ดีศีลธรรม. 2548. การบริหารแบบโลจิสติกส. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร (2548) การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการขนสงและกระจายสินคา

จังหวัดสุราษฎรธานีและเชื่อมโยงครอบคลุมกลุมจังหวัดและภูมิภาคใกลเคียง, คณะวิศวกรรมศาสตร, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สญชัย เสง่ียมวิบูล. 2546. การจําลองตัวแบบปญหาการขนสงในการจัดการลอจิสติกสและหวงโซ
อุปทาน. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (สําเนา) 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี (2548) 
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี (2548) 


