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ยุทธศาสตร์ส าคญัประการหน่ึงของภาครัฐคือการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินคา้เกษตรตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงผูบ้ริโภคโดยมุ่งเน้นการ
บริหารจดัการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงข้ึน 
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีผา่นมาพิจารณาเพียงเร่ืองของตน้ทุน (Cost) เวลา (Lead 
Time) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) แต่ตวัช้ีวดัท่ีส าคัญอีกตวัหน่ึงคือ ความยืดหยุ่นของโซ่
อุปทาน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถท่ีระบบสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์อนัเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงของราคาและนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐยงัไม่ไดก้ล่าวถึงมากนักใน
ระบบโซ่อุปทานสินคา้เกษตร บทความน้ีจึงไดพ้ฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ข้ึนมาเพื่อใชว้ดัความ
ยดืหยุน่ของโซ่อุปทาน (Supply Chain Flexibility) โดยน ามาประยกุตใ์ชก้บักรณีศึกษามนัส าปะหลงั
ซ่ึงเป็นพืชยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศ ซ่ึงการพฒันาตวัแบบพิจารณาตั้งแต่ส่วนการเพาะปลูก
โดยเกษตรกร การแปรรูปจากมนัส าปะหลงัสดเป็นแป้งมนัส าปะหลงั และการขนส่งไปยงัท่าเรือ
เพื่อการส่งออก โดยตวัแบบท่ีสร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ตวัแบบคือ ตวัแบบ Deterministic และตวั
แบบ Stochastic ซ่ึงในแต่ละตวัแบบจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้น โดยขั้นท่ี 1 เป็นตวัแบบส าหรับการหา
ความสามารถพื้นฐานของโซ่อุปทานท่ีท าให้เกิดผลก าไรสูงท่ีสุด และขั้นท่ี 2 เป็นตวัแบบท่ีใช้
ประเมินค่าความยดืหยุน่ของโซ่อุปทานท่ีสามารถเพิ่มไดสู้งท่ีสุดจากความสามารถพื้นฐานท่ีไดจ้าก
ขั้นท่ี 1 ซ่ึงค่าท่ีได้จะเป็นความสามารถส ารอง (Reserve Capacity) ของระบบโซ่อุปทาน ทั้งน้ีตวั
แบบสามารถเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มศกัยภาพของโซ่อุปทาน
รวมถึงระบุจุดคอขวดของระบบเพื่อใหร้องรับกบัการเปล่ียนแปลงอุปทานและอุปสงคใ์นอนาคตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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The agricultural supply chain and logistics has been more focused by the government. The 

capacity building on agricultural supply chain is also integrated into the national strategies. It 
extensively emphasizes on the enhancement of the efficiency and the competitiveness of 
agricultural products from farm (farmers) to forks (midstream or downstream producers or 
consumers) by providing ways to improve the overall management in the supply chain. The 
traditional performance indicators usually consider the factors such as cost, lead time, and 
reliability. However, the supply chain flexibility which is defined as the ability of all players in the 
supply chain can accommodate the additional demand which possibly varied from reasons such as 
pricing change or subsidy from government. The objective of this study is to develop a 
mathematical programming model to assess the supply chain flexibility. The case study of cassava 
and starch producers in Thailand is adopted to demonstrate the applicability of the model. In this 
study, the proposed model is divided into two models 1) deterministic, 2) stochastic. Two stage 
approach of profit maximization model is used to assess the capacity flexibility. The first stage is 
to assess the base pattern of demand flow along the supply chain networks. The second stage is to 
evaluate the reserve capacity using the pattern obtained from the first stage. The result indicates 
stochastic model obtain higher profit and flexibility than the deterministic model. The models could 
be further used to identify the bottlenecks and also be used to evaluate the effectiveness of the 
policy and budget allocation for improving the cassava supply chain. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
การบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัต่อการพฒันา

ประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีการผลกัดนัใหเ้กิดการปรับใชใ้นการด าเนินงาน
ของหลายภาคส่วน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีดีจะส่งผลให้เกิด
การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัไดสู้งข้ึน อยา่งไรก็ตามในภาคการเกษตร ซ่ึงถือเป็นแหล่ง
สร้างรายได้ท่ีส าคญัและมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ยงัคงประสบกบัปัญหาด้านการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อนัเป็นผลมาจากการขาดองคค์วามรู้ในดา้นน้ี จึงก่อให้เกิดปัญหา
เก่ียวกบัการสูญเสียทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของผลผลิต อีกทั้งเกิดตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เหมาะสม
ของทั้งโซ่อุปทาน ตลอดจนส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดโลกท่ีลดลง ปัจจุบนั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาค
การเกษตร พ.ศ. 2556 - 2559 ข้ึน โดยมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมให้โซ่
อุปทานภาคการเกษตรมีความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน  

ระบบโซ่อุปทานภาคการเกษตรตามยุทธศาสตร์ดงักล่าวประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนตน้น ้ า คือ เกษตรกรซ่ึงเป็นผูเ้พาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตร โดยมีการจดัหาและ
ใชปั้จจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุพืช ปุ๋ยและผลิตภณัฑก์ าจดัศตัรูพืช เคร่ืองกลทางการเกษตร แรงงานและ
เงินทุน เป็นตน้ จากนั้นผลผลิตจะมีการส่งจ าหน่ายให้กบัส่วนกลางน ้ า ซ่ึงประกอบดว้ยผูร้วบรวม
ผลผลิตจากเกษตรกรและโรงงานแปรรูป ทั้งน้ีผูร้วบรวมมีบทบาทในการรวบรวม จดัเก็บ และ
เคล่ือนยา้ยผลผลิตจากเกษตรกรออกสู่ตลาด 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคในรูปของ
ผลสดโดยตรง และการส่งมอบให้กบัโรงงานแปรรูป ซ่ึงโรงงานแปรรูปมีบทบาทในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลิตการเกษตรและส่งจ าหน่ายให้กบัส่วนปลายน ้ าท่ีประกอบดว้ยผูค้า้ส่ง ผูค้า้
ปลีก ผูส่้งออก และผูบ้ริโภค ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีรับผลิตภณัฑ์จากส่วนกลางน ้ าและกระจายต่อไปยงั
ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อไป โดยผูบ้ริโภคจะประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม
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ต่อเน่ืองต่าง ๆ หรือเป็นผูบ้ริโภคภาคครัวเรือนซ่ึงทุกส่วนของโซ่อุปทานจะมีการเช่ือมโยงกนัดว้ย
ภาคขนส่งแสดงความสัมพนัธ์ดงัภาพท่ี 1.1 

ยุทธศาสตร์ดงักล่าวไดก้ าหนดตวัช้ีวดัใน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นตน้ทุน (Cost) มิติดา้นเวลา 
(Lead Time) และมิติความน่าเช่ือถือ (Reliability) เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการตามแนวทางของแผนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามตวัช้ีวดัเหล่าน้ีเป็นเพียงการ
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของโซ่อุปทานท่ีให้บริการหรือส่งมอบสินค้าต่อผูบ้ริโภค แต่
ตวัช้ีวดัเร่ือง “ความยืดหยุ่น (Flexibility)” ท่ีจะสะท้อนถึงความสามารถของโซ่อุปทาน ในการ
รองรับกบัการเปล่ียนแปลงทั้งในส่วนอุปสงค ์อุปทาน ตลอดจนปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ไดม้ากน้อย
เพียงใดนั้นยงัไม่ไดมี้การกล่าวถึงมากนกั ทั้งน้ีความยดืหยุน่ถือเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพท่ีส าคญั ซ่ึง
ในอดีตใชป้ระเมินประสิทธิภาพในส่วนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยความ
ยืดหยุน่ของการผลิต (Manufacturing Flexibility) คือ ความสามารถของระบบการผลิตท่ีจะรองรับ
กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้งภายในและภายนอก โดยไดมี้การวดัความยืดหยุ่นตั้งแต่เร่ืองของ
เคร่ืองจกัร แรงงาน กระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต (Koste and Malhotra, 1999)  

ต่อมาได้มีการศึกษาในมุมมองท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน เช่น ความยืดหยุ่นของการจัดซ้ือ 
(Procurement Flexibility) ซ่ึงศึกษาความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงของผูซ้ื้อเก่ียวกบั
ปริมาณการสั่งซ้ือ และระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ (Lead Time) สืบเน่ืองมาจากอุปสงคท่ี์มีความไม่
แน่นอน และราคาของวตัถุดิบท่ีมีความผนัผวน (Das and Abdel-Malek, 2003) ความยดืหยุน่ในส่วน
ของระบบการขนส่ง (Transportation Flexibility) ท่ีศึกษาถึงความสามารถของระบบการขนส่งท่ีจะ 

 

 

ภาพที ่1.1  โซ่อุปทานภาคการเกษตร 
แหล่งทีม่า: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556. 
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รองรับกบัการเปล่ียนแปลงจากอุปสงคข์องการขนส่ง โดยยงัคงรักษาระดบัการด าเนินงานให้อยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (Morlok and Chang, 2004) และการศึกษายงัไดข้ยายขอบเขตถึงความยืดหยุน่
ของโซ่อุปทาน (Supply Chain Flexibility) ปัจจุบนัความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานถือวา่มีความส าคญั
มากเป็นอนัดบัตน้ ๆ รองจากตวัช้ีวดัในเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบ และการลด
ตน้ทุนของโซ่อุปทาน เน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจประสบกบัปัญหาในเร่ืองของความผนัผวนของ
อุปทานและอุปสงค์ค่อนขา้งมาก (Sun and Goldbach, 2013) ซ่ึงก็มีงานวิจยัไดศึ้กษาในเร่ืองน้ีมาก
ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีมุมมองหน่ึงของ V. Kumar, Fantazy, U. Kumar and Boyle (2006) ไดจ้  ากดัความหมาย
ของความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานคือ ความสามารถของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานท่ีจะปรับเปล่ียน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกนัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ภายในและ
ภายนอกของโซ่อุปทานไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยยงัสามารถรักษาประสิทธิภาพการด าเนินงานให้อยูใ่น
ระดับท่ีสูงได้ ส่วนในมุมมองของ Gilmore (2010) ท่ีให้ค  าจ  ากัดความของความยืดหยุ่นของโซ่
อุปทาน 2 ประเภทได้แก่ ความยืดหยุ่นเชิงจุลภาค (Micro Flexibility) เป็นความสามารถของโซ่
อุปทานในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลง ปัญหา หรือ โอกาสทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา
สั้น ๆ ได ้และความยืดหยุ่นเชิงมหภาค (Macro Flexibility) เป็นความสามารถในการปรับตวัและ
การบริหารจัดการของธุรกิจเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ของทั้ งองค์กรและการ
เปล่ียนแปลงของตลาดได้ ซ่ึงจากค าจ ากดัความดงักล่าวน้ีท าให้เห็นว่า หากธุรกิจทราบถึงความ
ยืดหยุน่ของโซ่อุปทาน จะส่งผลท าให้ธุรกิจมีความสามารถในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้นการเพิ่มมิติของความยดืหยุน่ใหเ้ป็นตวัช้ีวดัเชิงปริมาณอีกตวัหน่ึง
เพื่อวดัประสิทธิภาพการบริหารจดัการในโซ่อุปทานการเกษตร ก็จะท าให้ทราบถึงความสามารถ
สูงสุดของโซ่อุปทาน ตลอดจนส่วนท่ีอาจเกิดปัญหาคอขวด (Bottleneck) ของโซ่อุปทาน อีกทั้งเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายการวางแผนจดัการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และรองรับ
กบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้

ปัจจุบันภาครัฐได้มีการสนับสนุนการพฒันาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานของพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด ซ่ึงมนัส าปะหลงัถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีภาครัฐก าลงัให้ความส าคญั
อย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัตั้งคณะท างานจดัท ายุทธศาสตร์มนัส าปะหลงัข้ึนมาโดยเฉพาะ 
ประกอบกบัประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอนัดบั 1 ของโลกมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 76 ดว้ย 
(ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร.  ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) อย่างไรก็ตามแนวโน้มความ
ต้องการใช้มันส าปะหลังมีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้
หลากหลาย จึงท าให้การผลิตจากส่วนตน้น ้ าและกลางน ้ ายงัไม่เพียงพอ และเม่ือพิจารณาแต่ละส่วน
ของโซ่อุปทานพบวา่ ยงัประสบปัญหาการผลิตหลายประการ โดยส่วนตน้น ้ า ผลผลิตต่อไร่ยงัต ่าอยู่
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ท่ี 3.68 ตนัต่อไร่ ทั้งท่ีศกัยภาพผลผลิตของพนัธ์ุมนัส าปะหลงัอยู่ท่ี 5-7 ตนัต่อไร่เป็นอย่างต ่า ทั้งน้ี
เน่ืองจากยงัมีระบบการเพาะปลูก การดูแลและเก็บเก่ียวท่ียงัไม่เหมาะสม การขาดแคลนแรงงาน 
ตลอดจนขาดทุนทรัพย ์นอกจากน้ีผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวเพื่อจ าหน่ายก็มีปริมาณ
ท่ีไม่สม ่าเสมอ ดงัภาพท่ี 1.2 ปีเพาะปลูก 2557/58 ผลผลิตในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีการเก็บ
เก่ียวค่อนขา้งสูง ในขณะท่ีเดือนอ่ืน ๆ มีปริมาณท่ีค่อนขา้งต ่า 

ส่วนกลางน ้ าได้รับผลกระทบจากความไม่สม ่าเสมอของปริมาณมนัส าปะหลงั กรณีท่ี
ผลผลิตมากผูร้วบรวมจะประสบปัญหาของลานมนัจดัเก็บท่ีไม่เพียงพอ ตลอดจนตอ้งมีปริมาณการ
ขนส่งท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อระบายผลผลิตไปยงัโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ส่วนโรงงาน
แปรรูป จะประสบปัญหาของสถานท่ีจดัเก็บ และก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร รวมถึงแรงงานท่ีไม่
เพียงพอ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของวตัถุดิบท่ีตอ้งจดัเก็บไวน้านเกินไปได ้แต่บาง
โรงงานอาจหยุดท างานในช่วงท่ีผลผลิตออกมาน้อยมาก ปัญหาเหล่าน้ีลว้นกระทบต่อตน้ทุนการ
ผลิตท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการผลิตไม่เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) และยงัส่งผล
กระทบต่อไปยงัส่วนปลายน ้ าท่ีไม่สามารถกระจายสินคา้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
ให้อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจได้ อีกแง่หน่ึงอาจต้องมีการจดัเก็บสินค้าคงคลังมากเกินไปส่งผลต่อ
ตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ท่ีสูงข้ึน และอาจท าใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง  

ส่วนภาคการขนส่งของโซ่อุปทานมนัส าปะหลัง ทุกส่วนมกัขนส่งทางถนนเป็นหลัก 
ส าหรับการขนส่งของเกษตรกร ระยะทางระหวา่งแหล่งเพาะปลูกกบัแหล่งรับซ้ือท่ีห่างไกล รวมถึง
ขนาดการบรรทุกของรถท่ีไม่เพียงพอส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนการขนส่งของเกษตรกรท่ีสูงข้ึน การขนส่ง
จากโรงงานแปรรูปเพื่อกระจายไปยงัตลาดภายในประเทศอาศยัการขนส่งทางถนนเป็นหลกั ซ่ึงบาง 

 

 

ภาพที ่1.2  ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัรายเดือนของปีเพาะปลูก 2557/58 
แหล่งทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2559ข. 
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ช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคข์นส่งค่อนขา้งมากอาจท าให้รถบรรทุกขนส่งไม่เพียงพอ รวมถึงเกิดการจราจร
ท่ีแออดั ส่วนการขนส่งไปยงัท่าเรือเพื่อการส่งออกมีเพียงส่วนน้อยท่ีใช้การขนส่งแบบต่อเน่ือง
ร่วมกบัทางรถไฟ หรือทางเรือ เพื่อส่งต่อไปยงัท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบงั แมว้า่มีตน้ทุน
ต ่ากวา่ทางถนน ซ่ึงเป็นผลมาจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ความ
ไม่แน่นอนของตารางเวลา ตลอดจนการเขา้ถึงสถานีให้บริการซ่ึงโรงงานแปรรูปบางแห่งอยู่ใน
ระยะไกล มีตน้ทุนการขนส่งท่ีสูงข้ึน จึงเลือกใชก้ารขนส่งทางถนนมากกวา่ (ปรารถนา ปรารถนาดี, 
จิรชยั พุทธกุลสมศิริ, เจริญชยั โขมพตัราภรณ์ และชุมพล มณฑาทิพยก์ุล, 2552) ซ่ึงการขนส่งทาง
ถนนเป็นหลกัท าใหป้ระสบปัญหาความแออดัของการจราจรและท าใหเ้กิดความล่าชา้ตามมา 

ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่ แต่ละส่วนในโซ่อุปทานยงัขาดความยืดหยุน่ท่ีจะ
รองรับกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ           
อุปสงค ์และอุปทาน  แมว้า่ปัจจุบนัภาครัฐมีความพยายามท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการสนบัสนุน
ใหมี้การวจิยัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่ส่วนตน้น ้า และกลางน ้า จนกระทัง่การลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของระบบการขนส่งให้สามารถรองรับกบัปัญหาดงักล่าวได ้แต่ยงัไม่เกิดความ
สอดคลอ้งภายในโซ่อุปทานมากนกั จึงยงัคงเกิดปัญหาเช่นเดิม ซ่ึงผูศึ้กษาเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหาน้ี และพิจารณาวา่หากมีการวดัประสิทธิภาพในเร่ืองความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานร่วมดว้ย จะ
ช่วยท าให้การวางแผนการบริหารจดัการเป็นระบบและสอดคลอ้งกนัมากข้ึน ดงันั้นในการศึกษา
คร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาโดยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความ
ยืดหยุ่นของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั โดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกร การแปรรูปมนัส าปะหลงัของโรงงาน ระบบการขนส่งสินคา้ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ
ทั้งโซ่อุปทานในปัจจุบนัตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า ซ่ึงตวัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนจะท าให้
ทราบถึงความสามารถในการผลิตของโซ่อุปทานเพื่อรองรับกบัอุปสงค ์ณ ปัจจุบนั ความสามารถ
สูงสุดท่ีจะรองรับอุปสงคไ์ดเ้พิ่มข้ึนจากอุปสงคเ์ดิม สามารถระบุถึงส่วนท่ีอาจเป็นจุดคอขวดของโซ่
อุปทาน ตลอดจนเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมการ
เพาะปลูก การลงทุน การพฒันาภาคการเกษตร และแผนการบริหารจดัการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อใหโ้ซ่อุปทานสามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1) เพื่อสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์โดยพิจารณาความสามารถในการผลิตและการขนส่ง 

รวมถึงมิติความยืดหยุน่ในการรองรับการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์และอุปทาน ตลอดจนราคาผลผลิต 
ส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานการผลิตและแปรรูปมนัส าปะหลงั 

2) เพื่อประยุกต์ใช้ตวัแบบพิจารณาความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงอุปสงค์ 
และระบุส่วนท่ีอาจเกิดปัญหาคอขวดของโซ่อุปทาน 

3) เพื่อน าผลการศึกษาไปใชส้ร้างแนวทางหรือก าหนดนโยบายในการเพิ่มศกัยภาพของโซ่
อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีพิจารณาโซ่อุปทานมันส าปะหลัง โดยเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์แป้งมัน

ส าปะหลัง ซ่ึงถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีสัดส่วนการน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้อย่าง
หลากหลาย อีกทั้งยงัมีปริมาณการส่งออกท่ีสูง สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นวา่ จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัท่ีมีการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัมาก
ท่ีสุดในประเทศ มีโรงงานแปรรูปแป้งมนัส าปะหลงัเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีนโยบายในการ
พฒันาระบบการขนส่งเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งสินคา้ในจงัหวดัน้ีอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงเลือก
ศึกษาในพื้นท่ีน้ีและมีการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อวดัความยืดหยุ่นของโซ่อุปทาน และ
เลือกส ารวจขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการสร้างตวั
แบบ โดยตวัแบบพิจารณาตามลกัษณะการด าเนินงานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัภาพท่ี 1.3  

 

 

ภาพที ่1.3  โซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีศึกษา 
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1.3.1 เกษตรกร 
พิจารณาเก่ียวกบัรูปแบบการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร

ก่อนส่งเขา้สู่โรงงานแปรรูป โดยมุ่งเนน้การลดตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงั ภายใตข้อ้จ ากดัในเร่ือง
ของทรัพยากรการผลิต ไดแ้ก่ ทุนทรัพย ์แรงงาน ตลอดจนรูปแบบการขนส่งจากเกษตรกรจ าหน่าย
ใหก้บัโรงงานแปรรูปแป้งมนัส าปะหลงั 

 
1.3.2 โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง  
พิจารณาในส่วนการบริหารจดัการคลงัสินคา้และการผลิต ภายใตข้อ้จ ากดัในเร่ืองของพื้นท่ี

จดัเก็บและก าลงัการผลิตท่ีจะสามารถรองรับกบัผลผลิตจากเกษตรกร และความตอ้งการของลูกคา้
ต่างประเทศ 

 
1.3.3 ผู้ส่งออก  
พิจารณาในส่วนท่ีเป็นการจดัเก็บและรูปแบบการขนส่งเพื่อการกระจายสินคา้ โดยรูปแบบ

การขนส่งท่ีศึกษาพิจารณารูปแบบการขนส่งทางรถบรรทุกและการขนส่งทางราง โดยมีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองของน ้ าหนกัและปริมาณการบรรทุก จ านวนของยานพาหนะ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ในการขนถ่ายสินคา้ รวมถึงตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1) ไดต้วัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อวดัความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั ท่ีจะ

สะทอ้นใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหส้ามารถรองรับความเปล่ียนแปลงได ้
2) ท าให้ทราบถึงความสามารถของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในโซ่อุปทานในการรองรับการ

เปล่ียนแปลงของอุปสงค ์ตลอดจนทราบถึงส่วนท่ีอาจเกิดปัญหาคอขวดของโซ่อุปทาน ในอนาคต 
3) เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการผลิต นโยบายเพื่อพฒันาการบริหารจดัการโซ่

อุปทานของมนัส าปะหลงั และสามารถน าไปปรับใชก้บัสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ได ้
 

1.5 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 
 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินการศึกษา ไดเ้ร่ิมจดัท าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 – เดือนตุลาคม 

2559 โดยมีรายละเอียดของกระบวนการในการศึกษาและระยะเวลาแสดงดงัภาพท่ี 1.4 
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กระบวนการ ปี 2558 ปี 2559 
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1.  ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง                

               

2.  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ                

               

3.  สมัภาษณ์และเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้                

               

4.  วิเคราะห์ขอ้มลูและก าหนดวิธีการศึกษา                

               

5.  สร้างและทดสอบตวัแบบเบ้ืองตน้                

               

6.  จดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอ                

               

7.  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์                

               

8.  สมัภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลึก                

               

9.  พฒันาตวัแบบ และวิเคราะห์ขอ้มูล                

               

10.  สรุปผลการศึกษา                

               

11.  จดัท ารายงานวิทยานิพนธ์                

               

12.  สอบวิทยานิพนธ์                

               

13.  จดัท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์                

               

ภาพที ่1.4  ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 
หมายเหตุ:   ระยะเวลาของแผนด าเนินการศึกษา   ระยะเวลาด าเนินการศึกษาจริง



 

 

บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะพฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับประเมิน
ความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานสินคา้เกษตร โดยพิจารณากรณีศึกษาของโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั
ในจงัหวดันครราชสีมา ดงันั้นเพื่อใหก้ารพฒันาตวัแบบสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ผูศึ้กษาจึงไดมี้การทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งทุติยภูมิต่าง ๆ เพื่อท าความเขา้ใจและน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษา ซ่ึงในบทน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ การ
ทบทวนเก่ียวกบัอุตสาหกรรมมนัส าปะหลงัของประเทศไทย การเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในจงัหวดั
นครราชสีมา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับโซ่อุปทานสินค้าเกษตร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความ
ยดืหยุน่ ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

2.1 อตุสาหกรรมมนัส าปะหลงัของประเทศไทย 
 
2.1.1 การผลติมันส าปะหลงัของประเทศไทย 
ผลผลิตมนัส าปะหลงัของโลกปี 2558 มีประมาณ 270.29 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 

0.2 จากปี 2557 โดยมีผลผลิตในทวีปแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และโอเชียเนีย คิดเป็นร้อยละ 
54.33 ร้อยละ 33.43 ร้อยละ 12.15 และร้อยละ 0.09 ตามล าดบั ทั้งน้ีประเทศไทยถือเป็นผูผ้ลิตมนั
ส าปะหลงัไดม้ากเป็นอนัดบั 2 ของโลก ซ่ึงสามารถผลิตได ้30.02 ลา้นตนั รองจากประเทศไนจีเรียท่ี
สามารถผลิตได้มากท่ีสุดเท่ากบั 54.83 ล้านตนั โดยสัดส่วนของการผลิตแต่ละประเทศท่ีส าคัญ
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.1 

เม่ือพิจารณาถึงพื้นท่ีเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัในประเทศพบวา่มีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจาก
มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีทนต่อสภาพอากาศร้อนและแหง้แลง้ไดดี้ ท าใหเ้กษตรกรบางรายหนัมาปลูก
มนัส าปะหลงัทดแทนการปลูกขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และออ้ยโรงงาน ตลอดจนปัจจุบนัมีการ
ผลกัดนัราคาผลผลิตมนัส าปะหลงัให้สูงข้ึนกวา่เดิม จึงเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกษตรกรหลายรายหัน
มาปลูกมนัส าปะหลงัมากข้ึน ปัจจุบนัภาครัฐไดมี้การผลกัดนัให้เกิดการวิจยัพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ี
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สามารถให้ผลผลิตไดดี้ยิ่งข้ึน ตลอดจนมีกรมวิชาการเกษตรไดใ้ห้ความรู้เกษตรกรในเร่ืองของการ
เพาะปลูกมนัส าปะหลงัท่ีถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน จึงท าให้มีอตัราผลผลิตโดยเฉล่ียต่อไร่ท่ีเพิ่มสูงข้ึนดว้ย 
ซ่ึงสามารถแสดงขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 2.1 ทั้งน้ีแหล่งผลิตมนัส าปะหลงัในประเทศไทย มีแหล่งผลิต
มนัส าปะหลงัท่ีส าคญั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ นครราชสีมา ก าแพงเพชร ชยัภูมิ กาญจนบุรีและสระแกว้ 
ตามล าดบั โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 และหากพิจารณาตามภูมิภาคแล้วภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีพื้นท่ีการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัสูงท่ีสุดในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 52 

 

 

ภาพที ่2.1  สัดส่วนประเทศผูผ้ลิตมนัส าปะหลงัท่ีส าคญัของโลก ปี 2558 
แหล่งทีม่า: FAOSTAT, 2016. 
 
ตารางที ่2.1  พื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตมนัมนัส าปะหลงัของประเทศไทย 

ปีเพาะปลูก พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว (ไร่) 
ผลผลติมันส าปะหลงั 

(ตัน) 
ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ 

(ตัน) 
2552/53 7,302,839 22,005,740 3.013 
2553/54 7,096,173 21,912,416 3.088 
2554/55 7,911,323 26,601,090 3.362 
2555/56 8,138,953 28,275,565 3.474 
2556/57 8,656,942 30,227,542 3.492 
2557/58  8,697,948 33,610,487 3.864 

แหล่งทีม่า: มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2558ก. 
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ตารางที ่2.2  พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตของแหล่งส าคญัในประเทศไทย 5 อนัดบั  

จังหวดั พืน้ทีเ่พาะปลูก (ไร่) พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว (ไร่) ผลผลติ (ตัน) 
นครราชสีมา 1,672,896 1,549,206 5,922,085 
ก าแพงเพชร 677,399 656,283 2,667,934 

ชยัภูมิ 526,054 517,559 1,841,029 
กาญจนบุรี 470,854 469,205 1,575,692 
สระแกว้ 446,238 437,586 1,555,773 

แหล่งทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2559ง. 
 

 

ภาพที ่2.2  สัดส่วนการผลิตมนัส าปะหลงัและราคาขายรายเดือนของปีเพาะปลูก 2557/58 
แหล่งทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2559ข, 2559ค. 

 
การเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในประเทศไทยสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่โดยส่วน

ใหญ่จะนิยมปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เพราะจะท าใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตในปริมาณท่ี
สูงกวา่โดยมีการเก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือมนัส าปะหลงัมีอายปุระมาณ 8 – 18 เดือน ทั้งน้ีฤดูกาลเก็บเก่ียว
มนัส าปะหลงัจะเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกนัยายนของอีกปีถดัไป ซ่ึงจะมีผลผลิตมนั
ส าปะหลงัท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวออกสู่ตลาดในแต่ละเดือนแตกต่างกนั ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลการเก็บ
เก่ียวปีเพาะปลูก 2557/58 สามารถแสดงข้อมูลได้ดงัภาพท่ี 2.2 จะเห็นว่ามีผลผลิตกระจุกตัวอยู่
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมค่อนขา้งมาก ส่วนเดือนอ่ืน ๆ มีปริมาณผลผลิตค่อนขา้งต ่า 
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ทั้งน้ีเป็นผลมาจากฤดูกาลเก็บเก่ียวท่ีมกัจะเก็บก่อนฤดูฝน เพื่อป้องกนัการเสียหาย ตลอดจนในบาง
ช่วงเวลาเกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปใชใ้นการเพาะปลูกพืชไร่อ่ืนท่ีให้ก าไรสูงกวา่ ซ่ึงการท่ี
มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่งผลให้ราคารับซ้ือมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรลดต ่าลงดว้ย ดงัจะเห็น
จากภาพในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีมีผลผลิตออกมามากท่ีสุด จะมีราคาท่ีปรับลดจากเดือนก่อน ซ่ึง
เป็นไปตามกลไกตลาด และเม่ือมีผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ยลง ราคาจะเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน  

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาราคารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรเปรียบเทียบปีเพาะปลูก 2556/57 
จนถึงปีเพาะปลูกปัจจุบนั ดงัภาพท่ี 2.3 จะเห็นว่าในปี 2556/57 จนถึงกลางปี 2557/58 มีแนวโน้ม
ของราคาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เน่ืองจากอุปสงค์การส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึน แต่ทว่า
ในช่วงปลายปีเพาะปลูก 2557/58 จนถึงปีเพาะปลูก 2558/59 มีแนวโนม้ของราคาท่ีต ่าลง เน่ืองจาก
ประสบกบัปัญหาของสภาพตลาดการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัโดยเฉพาะมนัเส้นท่ีส่งออกไป
ยงัประเทศจีนชะลอตวั ท าให้มีอุปสงค์มนัส าปะหลงัลดน้อยลง ประกอบกบัช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคมเป็นเดือนท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงท าให้ราคารับซ้ือมนัส าปะหลงัมีการปรับตวัลดลงต ่า
กวา่เดิมมาก ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะชะลอการเก็บเก่ียวของเกษตรกรเขา้สู่โรงงานแปรรูปให้นอ้ยลง ซ่ึงการท่ี
ราคาท่ีลดต ่าลงค่อนขา้งมากจะกระทบต่อเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมนัส าปะหลงั ทั้งในเร่ืองของรายได้
ท่ีลดนอ้ยลง ตลอดจนผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีอาจจะมีการสูญเสียคุณภาพ หากมีการเล่ือนระยะเวลา
การเก็บเก่ียวดว้ย 

 

 

ภาพที ่2.3  การเปล่ียนแปลงของราคารับซ้ือมนัส าปะหลงัของแต่ละปีเพาะปลูก 
แหล่งทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2559ค. 
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ตารางที ่2.3  โครงสร้างตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรเพาะปลูกมนัส าปะหลงั 

ประเภท หน่วย ปี2555/56 ปี2556/57 ปี2557/58 
ตน้ทุนคงท่ี  บาท/ไร่ 918.44 1,010.31 1,014.34 
ตน้ทุนผนัแปร  บาท/ไร่ 5,411.79 5,652.01 5,759.81 
ตน้ทุนรวม  บาท/ไร่ 6,330.23 6,662.32 6,774.15 
ตน้ทุนรวมต่อกิโลกรัม บาท/กิโลกรัม 1.81 1.87 1.84 
ผลผลิตเฉล่ีย  กิโลกรัม/ไร่ 3,492 3,561 3,654 
ผลตอบแทนสุทธิ  บาท/ไร่ 1,092.81 922.61 1,242.27 
ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม บาท/กิโลกรัม 0.31 0.26 1,092.81 
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน ร้อยละ 17 14 18 

แหล่งทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร, 2559ก. 
 
รายไดข้องเกษตรกรนอกจากปัจจยัในเร่ืองราคาแลว้ ในปัจจุบนัภาครัฐก าลงัใหค้วามสนใจ

ในเร่ืองของตน้ทุนการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรเป็นอยา่งมาก เพราะแมว้า่ประเทศไทย
จะเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการผลิตมนัส าปะหลงัค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัประเทศสมาชิกใน
อาเซียนแล้ว แต่ปัจจุบนัเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมนัส าปะหลงัยงัประสบกบัปัญหาในเร่ืองของการ
บริหารจดัการตน้ทุนท่ียงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนกั กล่าวคือ ยงัคงมีตน้ทุนท่ีสูง เน่ืองจากขาด
การวางแผนการเพาะปลูก การวางแผนการใชปั้จจยัการผลิตท่ีดี ซ่ึงส่งผลท าให้เกษตรกรมีผลก าไร
จากการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีน้อยลงด้วย ทั้งน้ีจากการศึกษาโครงสร้างตน้ทุนและผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรไดรั้บ สามารถแสดงขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 2.3 โดยตน้ทุนคงท่ีจะประกอบดว้ยค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าเส่ือมอุปกรณ์ และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ส่วนตน้ทุนผนัแปรประกอบด้วยค่าแรงงานในการ
เตรียมการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว ค่าท่อนพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีก าจดัศตัรูพืช และ
วชัพืช ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และค่าอุปกรณ์การเกษตร ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ความพยายามในการช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีการวางแผนการเพาะปลูกไดดี้ข้ึน เช่น การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การวางแผนการ
ใชร้ะบบน ้ าในการเพาะปลูกเพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึน การปรับคุณภาพดินโดยการไถระเบิดดินดาน  
และการคดัเลือกพนัธ์ุให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีเพาะปลูก ตลอดจนสนบัสนุนในเร่ืองปัจจยัการผลิตเช่น 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และปุ๋ย ทั้งน้ีเพื่อท าให้เกิดตน้ทุนท่ีเหมาะสมและช่วยให้เกษตรกรไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ีจะเห็นวา่ผลตอบสุทธิต่อตน้ทุนคิดเป็นร้อยละ 17, 14 และ 18 ของแต่
ละปีเพาะปลูกตามล าดบั ซ่ึงถือวา่ไม่สูงมากนกั แมว้า่จะมีปริมาณอุปสงคท่ี์สูงก็ตาม 
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2.1.2 อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลงัและการใช้ประโยชน์ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปมนัส าปะหลงัแบ่งออกไดเ้ป็น 4 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม

ผลิตมนัเส้น อุตสาหกรรมผลิตมนัอดัเม็ด อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงั และอุตสาหกรรม
ผลิตเอทานอล โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะมีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีน าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไปใช้เป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิตเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ต่อไปดงัภาพท่ี 2.4 

 

 

ภาพที ่2.4  อุตสาหกรรมแปรรูปมนัส าปะหลงั 
 

2.1.2.1 ลานมนัจะเป็นแหล่งรับซ้ือหัวมนัส าปะหลงัโดยตรงจากเกษตรกรหรือรับ
จากพ่อคา้คนกลาง หรือสหกรณ์การเกษตรอีกต่อหน่ึงแลว้น าหัวมนัส าปะหลงัเหล่านั้นมาแปรรูป
เป็นมนัเส้น (Cassava Chips) โดยมีกระบวนการผลิตดังภาพท่ี 2.5 เร่ิมจากการท าความสะอาด
ส่ิงเจือปน จากนั้นเขา้เคร่ืองตดัหรือมีดหัน่ให้เป็นช้ิน หลงัจากนั้นน าไปตากแดด 2-3 วนัโดยจะตอ้ง
คราดกลบัทุก ๆ 1-2 ชัว่โมงเพื่อให้มนัเส้นแห้งดี ซ่ึงอตัราการแปรสภาพให้เป็นมนัเส้น 1 กิโลกรัม
จะตอ้งใชม้นัส าปะหลงัสดโดยเฉล่ียเท่ากบั 2.5 กิโลกรัม ทั้งน้ีมนัเส้นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
อุตสาหกรรมผลิตมนัอดัเมด็ อาหารสัตว ์และเอทานอลได ้
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2.1.2.2 โรงงานมนัอดัเม็ด ในบางแห่งคือสถานท่ีเดียวกบัลานมนั โดยจะน ามนัเส้น
มาแปรรูปเป็นมนัอดัเมด็ (Cassava Pellets) เพื่อลดขนาดและปริมาตร โดยมีกระบวนการแปรรูปดงั
ภาพท่ี 2.6 น ามนัเส้นเขา้เคร่ืองร่อนแยกขนาด จากนั้นเขา้สู่เคร่ืองบดให้ละเอียดแลว้พ่นไอน ้ าหรือ
น ้ ามนัพืชเพื่อให้มีความช้ืนตามระดบัท่ีเหมาะสม แล้วจึงเขา้เคร่ืองอดัให้เป็นเม็ด เป่าด้วยพดัลม
เพื่อท่ีจะระบายความร้อนและความช้ืน จากนั้นเขา้ตะแกรงร่อนเพื่อคดักรองขนาด หากขนาดไม่ได้
มาตรฐานจะถูกน าเขา้กระบวนการอดัเม็ดใหม่อีกคร้ังหน่ึง ส่วนขนาดท่ีไดม้าตรฐานจะถูกล าเลียง 
เพื่อเตรียมจดัส่งหรือใช้งานต่อไป ซ่ึงการแปรรูปเป็นมนัอดัเม็ดท าให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
ขนส่งสามารถลดค่าใช้จ่ายการขนส่งได ้ทั้งน้ีมีอตัราการแปรสภาพให้เป็นมนัอดัเม็ด 1 กิโลกรัม
จะต้องใช้มันส าปะหลัง 2.45 กิโลกรัม หรือใช้มันเส้นประมาณ 1 กิโลกรัม โดยมันอัดเม็ดจะ
น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ์

 

 

ภาพที ่2.5  กระบวนการผลิตมนัเส้น 
 

 

ภาพที ่2.6  กระบวนการผลิตมนัอดัเมด็ 
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2.1.2.3 โรงแป้งมนัส าปะหลงั จะรับซ้ือหวัมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรโดยตรงหรือ
รับจากพ่อคา้คนกลาง สหกรณ์แลว้น ามาเขา้สู่กระบวนการผลิตเป็นแป้งดิบ (Native Starch) ท่ียงั
ไม่ไดมี้การดดัแปร โดยมีกระบวนการผลิตดงัภาพท่ี 2.7 เร่ิมจากท าความสะอาดมนัส าปะหลงัท่ีเขา้
สู่กระบวนการผลิตจากนั้นท าการปอกเปลือกและลา้งท าความสะอาด ทั้งน้ีเปลือกของมนัส าปะหลงั
สามารถท่ีจะน าไปจ าหน่ายเป็นอาหารสัตวไ์ด ้และหลงัจากนั้นเขา้สู่กระบวนการสับและโม่ให้เกิด
เป็นน ้ าแป้ง และเขา้สู่กระบวนการแยกน ้ าแป้งกบักากมนัส าปะหลงั โดยกากมนัส าปะหลงัท่ีเกิดข้ึน
น้ีสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อท าเป็นปุ๋ยได ้จากนั้นจะใช้สารซัลเฟอร์ในการสกดัแป้ง และแยกน ้ า
ออกจากแป้ง เขา้สู่การอบแป้ง หลงัจากนั้นปล่อยให้เยน็และท าการบรรจุแป้งมนัส าปะหลงัตาม
บรรจุภณัฑเ์พื่อเตรียมจ าหน่าย โดยอตัราการแปรสภาพมนัส าปะหลงั 4.25 กิโลกรัมจะท าใหไ้ดแ้ป้ง
มนัส าปะหลงั 1 กิโลกรัม ทั้งน้ีอตัราการแปรสภาพข้ึนอยูก่บัเปอร์เซ็นต์แป้งของมนัส าปะหลงัดว้ย 
หากมีเปอร์เซ็นต์แป้งท่ีต ่า ก็จะตอ้งใชม้นัส าปะหลงัในการแปรรูปมากข้ึน แป้งมนัส าปะหลงัดิบน้ี
สามารถน าไปใชใ้นเป็นวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองไดห้ลากหลาย ไดแ้ก่ 

1) อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร (Modified Starch) เป็นการน าแป้งดิบมา
ปรับปรุงคุณสมบติัเพื่อน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองทั้งท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร 

2) อุตสาหกรรมสาคู (Sago) น าแป้งมนัมาข้ึนรูป และเขยา่ใหจ้บัเป็นเมด็ ๆ  
3) อุตสาหกรรมผงชูรส จะใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัมายอ่ยเป็นน ้ าตาลกลูโคส

แลว้หมกัร่วมกบัแบคทีเรียบางชนิด และน าไปท าปฏิกิริยากบัโซดาไฟเพื่อใหต้กผลึกเป็นผงชูรส 
4) อุตสาหกรรมไลซีน (L-Lysine) เป็นกระบวนการผลิตกรดอะมิโนท่ี

จ าเป็นต่อการสร้างโปรตีนของสัตวซ่ึ์งไม่สามารถสังเคราะห์ไดเ้อง 
 

 

ภาพที ่2.7  กระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั 
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5) อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน ไดแ้ก่ กลูโคสเหลว (Glucose Syrup) 
กลูโคสผง (Dextrose Monohydrate) กลูโคสผงแห้ง (Dextrose Anhydrous) ซอร์บิตอล (Sorbitol) 
และไฮฟรักโตส (Hifructose) ซ่ึงเม่ือยอ่ยแป้งมนัส าปะหลงัให้เป็นสารเหล่าน้ีไดแ้ลว้จะน าไปใชใ้น
อุตสาหกรรมขนมหวาน ยาสีฟัน ยา เป็นตน้  

6) พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable Plastic) เป็นการน าแป้งมนัส าปะหลงั
มาผลิตเป็นภาชนะใส่อาหาร ซ่ึงจะช่วยลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

7) ไซโคลเดกซ์ตริน (Cyclodextrin) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาใชใ้นการรักษา
สภาพรส กล่ิน ลดการระเหย เพิ่มความเสถียรและเพิ่มการละลายของสารบางชนิด  

8) อุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยการน าแป้งดดัแปรไปเคลือบเส้นใยผา้ให้ล่ืน
และเรียบ ช่วยใหเ้ส้นดา้ยไม่ติดกนั และท าใหพ้ิมพล์ายไดส้ม ่าเสมอ  

9) อุตสาหกรรมกระดาษ ใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัเป็นตวัประสานและเคลือบ 
10) อุตสาหกรรมไมอ้ดัและ น ามาผสมกบัสารเคมี ท ากาวติดไมอ้ดั 
11) อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2.1.2.4 โรงงานผลิตเอทานอล เป็นการแปรรูปมนัส าปะหลงัทั้งจากมนัส าปะหลงั
มนัเส้นหรือแป้งมนัส าปะหลงัเขา้กระบวนการหมกัและกลัน่เป็นเอทานอลดงัภาพท่ี 2.8 โดยการ
ผลิตเร่ิมจากการน ามนัเส้นเขา้กระบวนการบดและผสมน ้ า แลว้ใช้เอนโซมแ์อลฟาอะมิเลสในการ
ยอ่ยแป้งคร้ังท่ี 1 จากนั้นใชเ้อนไซมก์ลูโคอะมิเลส ยอ่ยแป้งคร้ังท่ี 2 แลว้น าเขา้สู่กระบวนการหมกั
เพื่อท่ีจะเปล่ียนน ้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ แล้วน ามากลัน่แบบแยกส่วนซ่ึงจะได้เอทานอลความ
บริสุทธ์ิร้อยละ 95 เขา้สู่กระบวนแยกน ้ าอีกคร้ังก็จะท าให้ไดเ้อทานอลท่ีมีความบริสุทธ์ิถึงร้อยละ 
99.5 ซ่ึงเอทานอลท่ีไดส้ามารถท่ีจะน าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทนได ้

 

 

ภาพที ่2.8  กระบวนการผลิตเอทานอลจากมนัส าปะหลงั 
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 ทั้งน้ีอตัราการแปรสภาพจากผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัจะแตกต่างกนัออกไป ดงัตารางท่ี 2.4 
จากท่ีกล่าวขา้งตน้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมการแปรรูปมนัส าปะหลงัประเภทต่าง ๆ ส าหรับในประเทศ
ไทยมีโรงงานแปรรูปกระจายตวัอยูต่ามจงัหวดัต่าง ๆ ยกเวน้ในภาคใต ้เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ไดมี้
การเพาะปลูกมนัส าปะหลงั โดยจ านวนโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัสามารถแสดงได้
รายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 2.5 จะเรียงล าดบัจ านวนโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั แสดง
เพียง 20 อนัดบั และจะเห็นวา่ จงัหวดันครราชสีมานอกจากจะเป็นแหล่งท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต
มนัส าปะหลงัมากท่ีสุดในประเทศแลว้ ยงัมีโรงงานแปรรูปหลากหลาย และจ านวนมากท่ีสุดดว้ย ซ่ึง
ถือเป็นการรองรับกบัปริมาณอุปทานในพื้นท่ี และสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งมนัส าปะหลงั
จากพื้นท่ีเก็บเก่ียวเขา้สู่โรงงานแปรรูป ตลอดจนลดความสูญเสียของมนัส าปะหลงัระหว่างการ
ขนส่งดว้ย 
 
ตารางที ่2.4  อตัราการแปรสภาพมนัส าปะหลงัเป็นเอทานอล 

 ปริมาณทีใ่ช้ (ตัน) ปริมาณเอทานอลทีไ่ด้ (ลติร) 
มนัส าปะหลงัสด 1 140 
มนัเส้น 1 333 
แป้งมนัส าปะหลงั 1 500 

แหล่งทีม่า: สมาคมการคา้ผูผ้ลิตเอทานอลไทย, 2557ข. 
 

ตารางที ่2.5  จ านวนโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั 20 อนัดบั 

อนัดับ จังหวดั 
โรงงาน
อดัเม็ด 

จ านวน 
ลานมัน 

จ านวน 
โรงแป้ง 

จ านวน
โรงงาน 
เอทานอล 

รวม
ทั้งหมด 

1 นครราชสีมา 10 74 20 1 105 
2 ก าแพงเพชร 3 55 8  66 
3 อุบลราชธานี  28 2  30 
4 ชลบุรี 8 13 5  26 
5 ชยัภูมิ 4 18 3 1 26 
6 สระแกว้  21 3  24 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 

อนัดับ จังหวดั 
จ านวน
โรงงาน
อดัเม็ด 

จ านวน 
ลานมัน 

จ านวน 
โรงแป้ง 

จ านวน
โรงงาน 
เอทานอล 

รวม
ทั้งหมด 

7 กาญจนบุรี  16 3  19 
8 นครสวรรค ์ 2 15   17 
9 อุทยัธานี  14 3  17 

10 อุดรธานี 1 12 3  16 
11 จนัทบุรี  7 5  12 
12 ลพบุรี  7 4  11 
14 บุรีรัมย ์  9  1 10 
13 กาฬสินธ์ุ  1 8  9 
16 ระยอง 1 1 6 1 9 
15 ชยันาท  8   8 
17 ศรีสะเกษ  6 2  8 
18 ขอนแก่น  6 1 1 8 
20 ปราจีนบุรี 1 6  1 8 

แหล่งทีม่า: มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2558ข. 
 

2.1.3 สัดส่วนการใช้งานผลติภัณฑ์มันส าปะหลงั 
ในปีเพาะปลูก 2557/58 มีผลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทย

ประมาณ 32.35 ลา้นตนั มีสัดส่วนการใชง้านผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัดงัภาพท่ี 2.9 แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมการแปรรูปมันส าปะหลังมีผลิตภัณฑ์หลัก  ๆ ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน
ส าปะหลงัและเอทานอล ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมีการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 79 และอีกร้อยละ 21 จะใช้
กบัอุตสาหกรรมหรือการบริโภคภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดของการใช้งานและการส่งออก
ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.9  สัดส่วนการใชง้านมนัส าปะหลงั 
 

2.1.3.1 มนัเส้นและมนัอดัเม็ด การแปรรูปมนัส าปะหลงัเพื่อเป็นมนัเส้นและมัน
อดัเม็ดใช้งานภายในประเทศส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์และมีมนั
เส้นบางส่วนท่ีสามารถน าไปใชผ้ลิตเอทานอล โดยการใชง้านภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 3 แต่มี
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 37 โดยการส่งออกมนัเส้นมีประเทศคู่คา้หลกัคือ ประเทศจีน มีสัดส่วน
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนประเทศอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 1 เช่น ญ่ีปุ่น ลาว ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็น
ตน้ ส่วนมนัอดัเม็ดพบว่าจะมีการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั แต่ปริมาณการส่งออกยงัไม่
มากนกั 

2.1.3.2 แป้งมนัส าปะหลงั การแปรรูปมนัส าปะหลงัเพื่อเป็นแป้งมนัส าปะหลงัถูก
น าไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลายประเภทภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนการ
ส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัจะใชม้นัส าปะหลงัร้อยละ 42 ของมนัส าปะหลงัทั้งหมด โดยประเทศคู่คา้
ส าคัญได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ไต้หวนั มาเลเซีย ญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืน ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร์ โดยมีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 44, 18, 9, 8, 4 และ 17 ตามล าดบั 

2.1.3.3 เอทานอล ส่วนใหญ่เอทานอลท่ีผลิตได้จากมันส าปะหลังจะเน้นการ
น ามาใชง้านในประเทศค่อนขา้งมาก เพื่อท่ีจะเป็นพลงังานทดแทน โดยปัจจุบนัน ามนัส าปะหลงัมา
ใชใ้นการแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 5 
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 นอกจากผลิตภณัฑ์ของมนัส าปะหลังหลักท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยงัมีการ
ส่งออกมนัส าปะหลงัในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น สาคูจากแป้งมนัส าปะหลงั เด็กตรินและโมดิไฟดส์ตาร์ช 
หวัมนัส าปะหลงั และกากมนัส าปะหลงัท่ีเหลือจากการผลิตสตาร์ชและสาคู เป็นตน้ 
 

2.1.4 ปริมาณความต้องการใช้และแนวโน้มการผลติมันส าปะหลงั 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการประมาณความตอ้งการใช้มนัส าปะหลงัส าหรับ

อุตสาหกรรมในประเทศ และการส่งออก ตลอดจนแนวโนม้ของการผลิตมนัส าปะหลงัในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี 2556-2564 ดงัภาพท่ี 2.10 ซ่ึงจะพบวา่ ปริมาณความความตอ้งการใชม้นัส าปะหลงัรวม
ทั้ งหมดสูงกว่าการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร และมีแนวโน้มความต้องการเพื่อใช้กับ
อุตสาหกรรมในประเทศ และการส่งออกเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยตั้งแต่ปี 2563-2564 มีปริมาณ
ความตอ้งการใช้มนัส าปะหลงัสูงกว่า 40 ลา้นตนั แต่แนวโน้มการผลิตมนัส าปะหลงัมีเพียง 33-34 
ล้านตันเท่านั้ น ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยต้องมีการพัฒนาด้านการผลิตมัน
ส าปะหลงัใหมี้ปริมาณเพิ่มสูงข้ึน เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการใชใ้นอนาคตได ้

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาราคาขายของผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัจากสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.11
และภาพท่ี 2.12 โดยพิจารณาท่ีราคาของมนัเส้นและแป้งมนัส าปะหลังเป็นหลกั ในภาพท่ี 2.11 
แสดงราคาขายภายในประเทศจะเห็นวา่ ราคาขายของแป้งมนัส าปะหลงัจะมีมูลค่าท่ีสูงกวา่ราคาขาย
ของมนัเส้น เน่ืองมาจากการแปรรูปแป้งมนัส าปะหลงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัมนัส าปะหลงั 
ซ่ึงสามารถท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์กบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองไดห้ลากหลาย 

 

 

ภาพที ่2.10  ประมาณความตอ้งการใชแ้ละแนวโนม้การผลิตมนัส าปะหลงั 
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ส่วนในภาพท่ี 2.12 แสดงราคาส่งออกของผลิตภณัฑ์ทั้งสอง ซ่ึงก็มีทิศทางเดียวกบัราคา
ภายในประเทศท่ีมีราคาขายแป้งมนัส าปะหลงัสูงกวา่ราคามนัเส้น 
 

 

ภาพที ่2.11  ราคาขายในประเทศของมนัเส้น และแป้งมนัส าปะหลงัเฉล่ียรายเดือน 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2559. 
 

 

ภาพที ่2.12  ราคาส่งออกของมนัเส้น และแป้งมนัส าปะหลงัเฉล่ียรายเดือน 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2559. 
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ภาพที ่2.13  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั 
แหล่งทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559. 
 

2.1.5 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ์มันส าปะหลงั 
ประเทศไทยแมว้า่จะเป็นผูผ้ลิตมนัส าปะหลงัไดเ้ป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก แต่สามารถส่งออก

มนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ์ไดเ้ป็นอนัดบั 1 ของโลก เน่ืองจากผลผลิตของประเทศไทยค่อนขา้งมี
คุณภาพ ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ ซ่ึงจากภาพท่ี 2.13 พบว่า มนัเส้นและมนัอดัเม็ดมี
ปริมาณการส่งออกสูงท่ีสุด รองลงมาคือแป้งมนัส าปะหลงั โดยในปี 2558 มีปริมาณการส่งออกมนั
เส้น มนัอดัเมด็ และแป้งมนัส าปะหลงัเท่ากบั 7.26 ลา้นตนั 0.36 ลา้นตนัและ 2.92 ลา้นตนัตามล าดบั
และมีมูลค่าการส่งออกเท่ากบั 51,868.8 ลา้นบาท 293.6 ลา้นบาทและ 41,166.7 ลา้นบาทตามล าดบั 
ทั้งน้ีเม่ือพิจารณามูลค่าต่อหน่วยของมนัเส้น มนัอดัเมด็ และแป้งมนัส าปะหลงัเท่ากบั 7,144 บาทต่อ
ตนั 815 บาทต่อตนัและ 14,098 บาทต่อตนั ซ่ึงจะเห็นวา่แป้งมนัส าปะหลงัถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหก้บัมนัส าปะหลงัไดค้่อนขา้งสูง 

 
2.1.6 โซ่อุปทานผลติภัณฑ์มันส าปะหลงั 
โซ่อุปทานผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัดงัภาพท่ี 2.14 ประกอบด้วยส่วนท่ี 1 คือเกษตรกรผู ้

เพาะปลูกมนัส าปะหลงั เป็นผูท่ี้จดัส่งมนัส าปะหลงัใหก้บัโรงงานแปรรูปเพื่อเขา้สู่กระบวนการแปร
รูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ทั้งน้ีส าหรับเกษตรกรท่ีมีปริมาณผลผลิตนอ้ยจะมีการจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้
คนกลาง หรือสหกรณ์การเกษตร เป็นผูร้วบรวมผลผลิตเขา้มาจ าหน่ายให้กบัลานมนัและโรงงาน
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แปรรูปต่อไป แต่ส าหรับเกษตรกรท่ีมีผลผลิตมากพอจะสามารถขายผลิตผลให้กบัลานมันและ
โรงงานแปรรูปในพื้นท่ีใกลเ้คียงไดโ้ดยตรง โดยการขนส่งมนัส าปะหลงัจากไร่ของเกษตรกรไป
จ าหน่ายจะใชร้ถบรรทุกขนาดเล็ก หลงัจากท่ีผลผลิตมนัส าปะหลงัถูกแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
แลว้จะมีการขนส่งไปยงัตลาดในประเทศโดยการใช้รถบรรทุกหรือรถหัวลาก ส่วนการขนส่งเพื่อ
การส่งออกจะมีกรณีท่ีโรงงานแปรรูปส่งผ่านผูส่้งออก โดยอาจจะตอ้งมีการขนส่งผลิตภณัฑ์โดย
รถบรรทุกไปยงัโรงงานหรือคลงัสินคา้ของผูส่้งออกแลว้ผูส่้งออกจะด าเนินการเร่ืองการส่งออกอีก
ขั้นหน่ึง หรืออีกกรณีหน่ึงคือ โรงงานแปรรูปโดยเฉพาะโรงงานแป้งมนัส าปะหลงับางแห่งท่ีเป็น
ผูผ้ลิตรายใหญ่จะท าหน้าท่ีเป็นผูส่้งออกดว้ย ซ่ึงก็จะมีการจดัการขนส่งเพื่อการส่งออกผ่านระบบ
ขนส่งรูปแบบต่าง ๆ 

การขนส่งมนัเส้นและมนัอดัเม็ดไปยงัท่าเรือเพื่อการส่งออก มีรูปแบบการขนส่ง 2 รูปแบบ
คือ ขนส่งทางถนนเพียงอย่างเดียว ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงขนส่งทางถนนร่วมกบัทางล าน ้ า โดยการ
ส่งออกมนัเส้นและมนัอดัเม็ดนิยมท่ีจะขนส่งแบบเทกองด้วยเรือโป๊ะ และขนถ่ายลงเรือบรรทุก
สินค้าท่ีท่าเรือทอดสมอ เกาะสีชังก่อนท่ีจะส่งออกไปยงัต่างประเทศ ส่วนการขนส่งแป้งมนั
ส าปะหลงัไปยงัท่าเรือเพื่อการส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัจะมีรูปแบบการขนส่ง 3 รูปแบบ คือการ
ขนส่งทางถนนเพียงอยา่งเดียว การขนส่งทางถนนร่วมกบัทางล าน ้ า และการขนส่งทางถนนร่วมกบั
ทางรางเพื่อส่งไปยงัท่าเรือและส่งออกไปยงัประเทศของลูกคา้ต่อไป 
 

 

ภาพที ่2.14  โซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
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2.2 การเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในจังหวดันครราชสีมา 
 
จงัหวดันครราชสีมาประกอบด้วยอ าเภอทั้งหมด 32 อ าเภอ ซ่ึงในแต่ละอ าเภอมีพื้นท่ีท่ี

เหมาะสมเพาะปลูกมนัส าปะหลงัดงัภาพท่ี 2.15 ซ่ึงจะเห็นวา่ในจงัหวดันครราชสีมาพื้นท่ีส่วนใหญ่
มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัระดบัปานกลางถึงระดบัสูง โดยรายละเอียดของ
พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตของจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกรายอ าเภอของปีเพาะปลูก 2557/58 
แสดงดงัตารางท่ี 2.6 จะเห็นวา่ อ าเภอเสิงสางมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดเท่ากบั 4.13 ตนัต่อไร่  
 
ตารางที ่2.6  พื้นท่ีเพาะปลูก เก็บเก่ียวและผลผลิตมนัส าปะหลงัรายอ าเภอ จงัหวดันครราชสีมา 

อ าเภอ 
เน้ือทีเ่พาะปลูก 

(ไร่) 
เน้ือทีเ่กบ็เกีย่ว 

(ไร่) 
ผลผลติ 
(ตัน) 

ผลผลติต่อเน้ือที่เกบ็
เกีย่ว (ตันต่อไร่) 

เสิงสาง 172,907 165,989 685,535 4.13 
ครบุรี 216,907 202,744 828,208 4.08 
หนองบุญมาก 170,338 162,058 660,386 4.07 
โชคชยั 56,021 55,062 212,263 3.85 
ปักธงชยั 46,851 46,018 173,165 3.76 
สูงเนิน 76,364 74,657 274,290 3.67 
สีคิ้ว 112,043 107,414 391,526 3.65 
ปากช่อง 73,406 71,458 255,032 3.57 
เมืองนครราชสีมา 38,277 37,920 133,858 3.53 
เทพารักษ ์ 48,133 47,473 166,773 3.51 
พิมาย 39,087 38,682 132,446 3.42 
ด่านขนุทด 182,178 175,034 584,264 3.34 
วงัน ้าเขียว 33,055 32,736 108,946 3.33 
ขามสะแกแสง 8,126 8,106 26,895 3.32 
ล าทะเมนชยั 37,196 36,498 120,115 3.29 
หว้ยแถลง 17,132 17,044 56,076 3.29 
ชุมพวง 33,114 32,796 107,736 3.29 
คง 10,035 10,005 32,577 3.26 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 

อ าเภอ 
เน้ือทีเ่พาะปลูก 

(ไร่) 
เน้ือทีเ่กบ็เกีย่ว 

(ไร่) 
ผลผลติ 
(ตัน) 

ผลผลติต่อเน้ือที่เกบ็
เกีย่ว (ตันต่อไร่) 

ขามทะเลสอ 43,515 42,827 139,229 3.25 
เฉลิมพระเกียรติ 16,466 16,350 52,662 3.22 
โนนแดง 595 595 1,895 3.18 
สีดา 250 250 792 3.17 
จกัราช 71,712 70,524 222,997 3.16 
โนนสูง 3,381 3,381 10,589 3.13 
โนนไทย 28,819 28,500 88,092 3.09 
ประทาย 1,137 1,137 3,427 3.01 
บา้นเหล่ือม 7,046 7,046 21,010 2.98 
แกง้สนามนาง 5,366 5,366 15,766 2.94 
เมืองยาง 365 365 1,070 2.93 
บวัใหญ่ 2,347 2,347 6,807 2.90 
พระทองค า 42,084 41,542 118,853 2.86 
บวัลาย 4,153 4,153 9,897 2.38 

แหล่งทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558. 
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ภาพที ่2.15  แผนท่ีเขตเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัจงัหวดันครราชสีมา 
แหล่งทีม่า: ส านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา, 2556. 

 



28 

2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัโซ่อปุทานเกษตร 
 
โซ่อุปทานเกษตรอ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) แบ่งออกเป็นส่วนท่ี

ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนต้นน ้ า คือ เกษตรกรซ่ึงเป็นผูเ้พาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตร 
ส่วนกลางน ้ า ประกอบด้วยผูร้วบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและโรงงานแปรรูป ส่วนปลายน ้ า
ประกอบดว้ยผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ผูส่้งออก และผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ หรือเป็น
ผูบ้ริโภคภาคครัวเรือน ซ่ึงทุกส่วนของโซ่อุปทานจะมีการเช่ือมโยงกนัดว้ยภาคขนส่ง  อยา่งไรก็ตาม
การบริหารจดัการของแต่ละส่วนยงัไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากส่วนของเกษตรกร
ท่ีบางคร้ังประสบปัญหาผลผลิตลน้ตลาด หรือบางคร้ังผลผลิตขาดแคลน ซ่ึงกระทบต่อแผนการผลิต
ของโรงงานแปรรูป และส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการกระจายสินคา้ไปสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัภาครัฐและภาคเอกชนก็ไดมี้ความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะสนบัสนุนให้มีการ
บริหารจดัการโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ทั้ งน้ีจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมา มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลผลิตการเกษตร
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการวิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์หรือ
แสดงให้เห็นถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรก็ถือเป็นท่ีจ าเป็นอย่างหน่ึง เพราะปัจจุบนัปัญหาใน
เร่ืองของการขาดทุนทรัพย ์ตลอดจนการวางแผนการเพาะปลูกท่ีไม่เหมาะสม ถือเป็นปัญหาส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก ซ่ึงได้มีงานวิจยัหลายงานวิจัย 
เล็งเห็นถึงปัญหาน้ีจึงได้มีการศึกษาถึงรูปแบบการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมโดยน าตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ช ้เช่นงานวจิยัของชยัมงคล ล้ิมเพียรชอบและสมยศ เชิญอกัษร (2556: 287-
298) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการลดต้นทุนโลจิสติกส์การเพาะปลูกสับปะรดพนัธ์ุควีน โดยใน
การศึกษามีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
เพาะปลูกให้กับเกษตรกร ซ่ึงมีการประยุกต์ใช้แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นผสมจ านวนเต็ม 
(Mixed Integer Linear Programming) ทั้งน้ีแบบจ าลองพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกขนาด
หน่อส าหรับการเพาะปลูก การก าหนดรอบเวลาในการใส่ปุ๋ยและการฉีดสารเร่งดอก ตลอดจน
ปริมาณท่ีตอ้งใช้เพื่อให้มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม และส่งผลให้มีผลผลิตท่ีอยูใ่นอตัราท่ีดีดว้ย ตลอดจน
วางแผนการเก็บเก่ียวผลผลิตใหไ้ดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงแบบจ าลองมีฟังก์ชนัวตัถุประสงคเ์พื่อท า
ให้มีตน้ทุนการเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเก่ียวต ่าท่ีสุด และจากการน ามาประยุกตใ์ชก้บัขอ้มูล
พบวา่ สามารถลดตน้ทุนลงไดร้้อยละ 3.64 เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนก่อนการปรับใชแ้บบจ าลอง  

นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัท่ีขยายขอบเขตศึกษาใหค้รอบคลุมการด าเนินงานของทั้งโซ่อุปทาน
มากข้ึน งานวิจยัของชยัมงคล ล้ิมเพียรชอบ, วงศผ์กา วงศรั์ตน์, ปริญญา พฒันวสันตพ์ร และสมยศ 
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เชิญอกัษร (2555: 601-609) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโซ่อุปทานมะพร้าวน ้ าหอมโดยการ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจ านวนเตม็ผสม ซ่ึงตวัแบบจ าลองมีฟังกช์นัวตัถุประสงค์เพื่อ
ท าใหมี้ตน้ทุนการขนส่งมะพร้าวน ้าหอมจากสวนมายงัโรงงาน ตน้ทุนของสินคา้คงคลงัของโรงงาน 
ตน้ทุนค่าแรงงานของการเก็บเก่ียวและการแปรรูปต ่าท่ีสุด ภายใตข้อ้จ ากดัในเร่ืองของรูปแบบ
ยานพาหนะท่ีขนส่ง ปริมาณความตอ้งการมะพร้าวน ้าหอม และความจุของโรงงานและโกดงัจดัเก็บ 
ซ่ึงจากการประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองและวิเคราะห์โดยใช ้CPLEX แสดงให้เห็นวา่มีตน้ทุนรวมต ่ากวา่
ก่อนการใชแ้บบจ าลองถึงร้อยละ 5.20 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดมี้การช้ีแนะแนวทางในการศึกษาเก่ียวกบั
การสร้างขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดถนนท่ียานพาหนะสามารถวิ่งได ้ซ่ึงจะท าให้สามารถเลือกขนาด
ยานพาหนะไดเ้หมาะสมและเป็นการลดตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุดดว้ย ในขณะเดียวกนังานวจิยัอีก
งานหน่ึงของ ชยัมงคล ล้ิมเพียรชอบ (2556: 12-23) ไดมี้การศึกษาและสร้างแบบจ าลองส าหรับการ
วางแผนเพาะปลูกและการเลือกรูปแบบการขนส่งของโซ่อุปทานผกักาดหอม ซ่ึงวิธีการไดมี้การ
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเดียวกบังานวิจยัก่อนหนา้ ทั้งน้ีในการศึกษาไดมี้การพิจารณาตั้งแต่ส่วนของ
เกษตรกรผูเ้พาะปลูก มีการก าหนดตวัแปรเพื่อวางแผนเพาะปลูก ใส่ปุ๋ย และการเก็บเก่ียว และการ
ขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวมเพื่อกระจายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงตน้ทุน
การด าเนินการรวมประกอบดว้ยตน้ทุนค่าเมล็ดพนัธ์ุ ตน้ทุนการเพาะปลูก ตน้ทุนค่าปุ๋ย ตน้ทุนค่า
ขนส่ง ตน้ทุนค่าสินคา้คงคลงัของศูนยร์วบรวมท่ีลดลงถึงร้อยละ 23.77  

ทั้งน้ีจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ไม่มีงานวจิยัใดท่ีกล่าวถึงการประยุกตใ์ชต้วั
แบบทางคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนในโซ่อุปทานมนัส าปะหลังชัดเจนมากนัก แต่มีงานวิจยัของ
ปรารถนา ปรารถนาดีและคณะ (2552) ไดมี้การวิจยัเก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ของผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัในประเทศไทย โดยวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของผูท่ี้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มนั
ส าปะหลงัเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพฒันา ตลอดจนศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการขนส่งโดยมุ่งเน้นการปรับรูปแบบการขนส่งให้มีต้นทุนท่ีต ่าลง ซ่ึงผลจาก
การศึกษาสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ส่วนตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การผลิตและการขนส่งผลผลิต ได้แก่ ปัญหาการเพาะปลูกท่ีได้ผลผลิตต่อไร่ต ่า ปัญหาปริมาณ
วตัถุดิบไม่ได้ตามแผนการผลิตของโรงงาน และปัญหาการขนส่ง ซ่ึงส าหรับปัญหาการขนส่งน้ี
สามารถแบ่งออกได ้2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การขนส่งออกจากไร่ เกษตรกรจะนิยมใชร้ถบรรทุกขนาด
เล็ก (รถอีแต๋น) และรถบรรทุกหกลอ้ในการขนส่ง ปัญหาการขนส่งดว้ยรถบรรทุก ไดแ้ก่ ปัญหา
รถบรรทุกขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงต ่า ปัญหาการขนส่งไม่เต็มคนัรถ ขาดการรวม
ผลผลิตของชาวไร่แต่ละรายเพื่อขนส่งด้วยรถเท่ียวเดียว และบางคร้ังอาจมีการขนส่งเกินพิกดั
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น ้ าหนกัท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ี พบว่ามีการคิดอตัราค่าขนส่งท่ีไม่เป็นระบบ และส่วนท่ี 2 
การขนส่งสินคา้ออกจากโรงงาน จะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่หกลอ้จนถึงหัวลากตูค้อนเทน
เนอร์ ซ่ึงมีปัญหาในลกัษณะเดียวกบัส่วนแรก ทั้งน้ีจากการศึกษารูปแบบการขนส่งผลิตภณัฑ์มนัส า
หลงัในประเทศ พบว่ามีระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 2 รูปแบบหลกั คือ การขนส่งทาง
ถนนร่วมกบัทางล าน ้ า และการขนส่งทางถนนร่วมกบัทางราง โดยการขนส่งทางถนนร่วมกบัทาง
รางนั้น จะใช้ขนส่งเฉพาะผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงัเพื่อการส่งออก โดยมีการบรรจุสินคา้ในตู้
คอนเทนเนอร์เท่านั้น  ซ่ึงปัญหาการด าเนินงานขนส่งทางรางไดแ้ก่ ปริมาณทรัพยากรหวัรถจกัรและ
แคร่ท่ีไม่เพียงพอ ความไม่แน่นอนของตารางเวลาในการขนส่ง อยา่งไรก็ตามในการวิจยัไดเ้ล็งเห็น
ถึงความส าคญัของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ จึงได้มีการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation) การขนส่งสินคา้ทางถนนร่วมกบัทางรางของผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงั ซ่ึงผลของ
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การลดความไม่แน่นอนในการขนส่งทางรางจะช่วยลดตน้ทุนการขนส่ง
สินคา้ของผูป้ระกอบการกรณีศึกษาไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 6 การเพิ่มจ านวนขบวนรถไฟต่อวนัจะช่วย
ประหยดัตน้ทุนการขนส่งไดม้ากกวา่ร้อยละ 8 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ ในการจดัการโซ่อุปทาน ภาค
การขนส่งถือเป็นส่วนท่ีส าคญัและควรมีการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาการขนส่งทางระบบรางมาก
ยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ีส าหรับโซ่อุปทานมนัส าปะหลงัยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาในมุมมองของท่ีตั้งแหล่งรับ
ซ้ือ และโรงงานแปรรูป ซ่ึงการพิจารณาความเหมาะสมของท่ีตั้งของแหล่งรับซ้ือ และโรงงานแปร
รูปถือเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่งมาก เพราะการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสมจะช่วยทั้งในเร่ืองของการ
จดัหามนัส าปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ง่าย อีกทั้งประหยดัต้นทุนในการขนส่งด้วย ซ่ึง
งานวจิยัของพิสิษฐ ์บึงบวั, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล, ณกร อินทร์พยงุและสราวธุ จนัทร์สุวรรณ (2557: 
128-145) ศึกษาและมีการประยุกต์ใช้แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็มแบบผสม เพื่อหา
ต าแหน่งท่ีตั้งของโรงงานแปรรูปมนัส าปะหลงั ซ่ึงมีการน ามาทดสอบกบันโยบายในการใช้พื้นท่ี
เพาะปลูกของเกษตรกร 3 กรณี คือ กรณีท่ีใช้พื้นท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลังเดิม กรณีท่ีใช้พื้นท่ี
เพาะปลูกของพืชอ่ืน เพื่อปลูกมนัส าปะหลงั โดยมีตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน และกรณีท่ีใช้พื้นท่ี
เพาะปลูกของพืชอ่ืน และได้รับการอุดหนุนเร่ืองของต้นทุนการผลิตจากภาครัฐ ทั้งน้ีฟังก์ชัน
วตัถุประสงคข์องแบบจ าลองคือ การผลิตและการขายมนัส าปะหลงัของเกษตรกรใหก้บัโรงงานแปร
รูปเพื่อให้มีผลก าไรสูงท่ีสุด โดยการศึกษามีการจดัแบ่งพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพของผลผลิตมนัส าปะหลงั
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจากการน าแบบจ าลองมาประยุกต์และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมภาษาไพธอน 
แสดงใหเ้ห็นวา่ การหาต าแหน่งท่ีตั้งของโรงงานแปรรูปฯ ท่ีเหมาะสมแห่งใหม่ จะข้ึนอยูก่บัปริมาณ
ของผลผลิตในแปลงปลูก และความตอ้งการผลิตของโรงงานงาน นอกจากน้ีตวัแบบยงัท าให้ทราบ
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ถึงปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของโรงงานแปรรูปได้อีกด้วย และจากการทดสอบกบั
นโยบาย 3 กรณี พบวา่ การเพาะปลูกในพื้นท่ีเพาะปลูกของพืชชนิดอ่ืนโดยมีภาครัฐอุดหนุนตน้ทุน
การผลิต จะท าให้มีผลก าไรมากท่ีสุด จากงานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า การศึกษามีการบูรณาการ
ร่วมกนัระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรูปมากข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผน 
หรือก าหนดนโยบายในการพฒันาการผลิตผลผลิตการเกษตรร่วมกนั โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ขา้ว ยางพารา มนัส าปะหลงั และเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัได ้ 
 อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาลเพาะปลูก 
ฤดูกาลเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนัเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงตวัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาจะศึกษาใน
ลกัษณะท่ีมีอุปสงค์ และอุปทานเป็นแบบคงท่ี แต่เพื่อให้การจดัท าตวัแบบแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความจริงท่ีการด าเนินงานของโซ่อุปทานจะอยู่ภายใตค้วามไม่แน่นอนของอุปสงค์และอุปทาน 
ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ของสภาพตลาด จึงได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ีท าการศึกษาตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์แบบสโตแคสติก (Stochastic Programming) ร่วมดว้ย  
 Awudu and Zhang (2013) ได้ท าการศึกษาเร่ืองของการวางแผนการผลิตของโซ่อุปทาน
เช้ือเพลิงชีวภาพ  ภายใตค้วามไม่แน่นอนในเร่ืองของอุปสงค์และราคา โดยการศึกษาได้ท าการ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงผลท่ีแตกต่างกนัระหว่างตวัแบบท่ีเป็น Deterministic และ Stochastic โดยมี
ฟังกช์นัวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้เกิดผลก าไรท่ีคาดหมายท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงความไม่แน่นอนของอุปสงค์จะ
ทราบค่าการแจกแจงความน่าจะเป็นเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นปกติ ส่วนราคามีการแจกแจง
แบบ Geometric Brownian Motion โดยผลสรุปของตวัแบบพบว่า ตวัแบบแบบ Stochastic ให้ค่า
ของฟังก์ชันวตัถุประสงค์ท่ีสูงกว่าตัวแบบ Deterministic ดังนั้ นการน าตัวแบบ Stochastic ไป
ประยกุตใ์ชก้บัการวางแผนการผลิตจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสูงกวา่ตวัแบบ Deterministic 

ส่วนงานวิจยัอีกงานหน่ึงของ Rocco and Morabito (2016) ไดน้ าตวัแบบ Stochastic มาใช้
ในการวางแผนการผลิตและการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการแปรรูปมะเขือเทศ ซ่ึ ง
งานวิจัยได้ทดสอบการใช้ตัวแบบกับข้อมูลจริงของโซ่อุปทาน โดยพิจารณาตั้ งแต่ส่วนของ
เกษตรกรผูเ้พาะปลูก จนกระทัง่น ามาจ าหน่ายให้กบัโรงงานแปรรูป แลว้ส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้
ผ่านทางศูนยก์ระจายสินคา้ มีฟังก์ชนัวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะท าให้เกิดตน้ทุนต ่าท่ีสุด ซ่ึงการศึกษา
พบว่า ตวัแบบ Stochastic มีประสิทธิภาพท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการ
จดัการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานไดค้่อนขา้งดี  ทั้งน้ีจากงานวจิยัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 2.7 
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ตารางที ่2.7  สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโซ่อุปทานเกษตร 

ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง ประเด็นส าคัญทีศึ่กษา 

ชยัมงคล ล้ิมเพียรชอบ และสมยศ 
เชิญอกัษร (2556: 287-298) 

การลดต้นทุนโลจิสติกส์การเพาะปลูกสับปะรดพนัธ์ุควีน
โดยประยกุตใ์ชก้  าหนดการเชิงเส้นผสมจ านวนเตม็ 

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์  MILP เพื่อลดต้นทุนการ
เพาะปลูกของเกษตรกร 

ชยัมงคล ล้ิมเพยีรชอบ และคณะ 
(2555: 601-609) 

การจัดการโซ่อุปทานมะพร้าวน ้ าหอมโดยประยุกต์ใช้
โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจ านวนเตม็ผสม 

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP เพื่อลดตน้ทุนการขนส่ง 
ตน้ทุนสินคา้คงคลงัและตน้ทุนแรงงานเก็บเก่ียว และ
แปรรูป 

ชยัมงคล ล้ิมเพียรชอบ                   
(2556: 12-23) 

แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้นผสมจ านวนเตม็ส าหรับการ
วางแผนการเพาะปลูกและการเลือกรูปแบบการขนส่งของโซ่
อุปทานผกักาดหอม 

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP เพื่อลดตน้ทุนค่าเมล็ด
พนัธ์ุ ตน้ทุนการเพาะปลูก ตน้ทุนค่าปุ๋ย ตน้ทุนค่าขนส่ง 
และตน้ทุนค่าสินคา้คงคลงั 

ปรารถนา ปรารถนาดี และคณะ 
(2552) 

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลงัในประเทศไทย 

การศึกษาโซ่อุปทานของมนัส าปะหลงัตั้งแต่ส่วนตน้น ้ า 
จนถึงปลายน ้ า  การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์  
(Simulation) การขนส่งต่อเน่ืองทางถนนร่วมกับทาง
รถไฟ 
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ตารางที ่2.7  (ต่อ) 

ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง ประเด็นส าคัญทีศึ่กษา 

พิสิษฐ ์บึงบวั และคณะ                
(2557: 128-145) 

นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร
ส าหรับเมืองท่ีย ัง่ยนื: กรณีมนัส าปะหลงั 

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ MILP เพื่อหาต าแหน่งท่ีตั้งของ
โรงงานแปรรูปมนัส าปะหลงั และการทดสอบการใช้
พื้นท่ีเพาะปลูก เพื่อใหมี้ก าไรสูงสุด  

Awudu and Zhang                
(2013: 189-196) 

Stochastic Production Planning for a Biofuel Supply Chain 
under Demand and Price Uncertainties 

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์แบบ Stochastic เพื่อการวาง
แผนการผลิตของโซ่อุปทานเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยมี
ฟังกช์นัวตัถุประสงคเ์พื่อท าใหมี้ก าไรคาดหมายสูงท่ีสุด 

Rocco and Morabito                      
(2016: 763-774) 

Production and Logistics Planning in the Tomato Processing 
Industry: A Conceptual Scheme and Mathematical Model 

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์แบบ Stochastic เพื่อการวาง
แผนการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ โดยมี
ฟังก์ชันวตัถุประสงค์เพื่อท าให้มีต้นทุนของระบบโซ่
อุปทานต ่าท่ีสุด 
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2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัความยืดหยุ่น 
 
การวดัประสิทธิภาพการบริหารจดัการของโซ่อุปทานนั้นมีตวัช้ีวดัในหลายมิติ ซ่ึงจากการ

ทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมา ตวัช้ีวดัท่ีนิยมน าศึกษา ได้แก่ ตน้ทุน ระยะเวลา ความรวดเร็วในการ
ด าเนินงาน ความสามารถในการตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกคา้ และจากงานวิจยัของ Beamon 
(1999: 275-292) มีการศึกษาและน าเสนอกรอบแนวคิดของตวัช้ีวดัประสิทธิภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่
มีมิติเร่ืองของความยดืหยุน่เพิ่มเติมเขา้มาดว้ย ซ่ึงแมว้า่จะมีการกล่าวถึงกนัค่อนขา้งมาก แต่การสร้าง
เคร่ืองมือวดัเป็นตวัเลขในสมยันั้นยงัมีนอ้ย โดยส่วนใหญ่นิยมศึกษาในเร่ืองระบบการผลิตท่ีมีความ
ยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) และได้มีการขยายผลและขอบเขตของการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามสภาพของการด าเนินงาน เช่น ความยืดหยุน่ของปริมาณสินคา้ท่ีผลิตต่ออุป
สงค์ของลูกค้า (Volume Flexibility) ความยืดหยุ่นของระยะเวลาการจัดส่ง กรณีเป็นค าสั่งซ้ือ
เร่งด่วน หรือค าสั่งซ้ือพิเศษ (Delivery Flexibility) ความยืดหยุน่ของความหลากหลายในผลิตภณัฑ์ 
(Mix Flexibility) และความยดืหยุน่ของการผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product Flexibility) เป็นตน้  

ทั้งน้ีการศึกษาจากกรอบแนวคิดดงักล่าวไดมี้ผลงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนัหลาย ๆ งาน เช่น 
Vokurka and O’Leary-Kelly (2000: 485-501) ศึกษาถึงกรอบแนวคิดของความยืดหยุน่ของการผลิต 
โดยพิจารณาภายใตต้วัแปรท่ีส าคญั 4 ประการคือ กลยุทธ์ โครงสร้างองคก์ร การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และเทคโนโลยี ซ่ึงงานวิจยัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ความยดืหยุน่ของการผลิตมี
หลายมิติ เช่น เคร่ืองจักร (Machine Flexibility) กระบวนการด าเนินงาน (Process Flexibility) 
แรงงาน (Labor Flexibility) เส้นทาง (Routing Flexibility) และมิติอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกบังานของ 
Baemon ซ่ึงการศึกษาแสดงให้เห็นถึงขอ้ดีของการมีความยืดหยุ่น ท่ีจะช่วยให้มีความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีมากข้ึน  

ต่อมา Chandra, Everson and Grabis (2005: 17-31) ไดท้  าการศึกษาโดยการประเมินผลของ
การมีความยืดหยุ่นในการผลิตระดับองค์กร ซ่ึงการศึกษาน้ีได้มีการพฒันาตวัแบบส าหรับการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อประเมินค่าความยืดหยุ่นของการผลิตและการวางแผนก าลงัการผลิตใน
ระยะยาว ซ่ึงจากตวัแบบของการศึกษาไดพ้ิจารณาความยืดหยุน่ประกอบดว้ย ความยืดหยุน่จากการ
มีความหลากหลายในผลิตภณัฑ ์(Product Mix Flexibility) และก าลงัการผลิต  (Volume Flexibility) 
ท่ีรองรับกบัค าสั่งการผลิต ซ่ึงการศึกษาไดน้ าตวัแบบไปประยุกต์ใชก้บับริษทัผูผ้ลิตยานยนต์ โดย
ผลการศึกษาก็สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาว่า การท่ีบริษัทมีความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองจกัรตลอดจนเคร่ืองมือท่ีรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของอุปสงคไ์ด ้จะท าให้บริษทัมีผลก าไร
ท่ีสูงข้ึน และสามารถวางแผนก าลงัการผลิตไดดี้ยิง่ข้ึน 
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อี ก ง าน วิ จั ย ห น่ึ ง ข อ ง  Georgoulias, Papakostas, Chryssolouris, Stanev, Krappe and 
Ovtcharova (2009: 888-893) ไดมี้การศึกษาในเร่ืองของการวดัความยืดหยุน่ของระบบการผลิต ซ่ึง
ประกอบดว้ยความยืดหยุ่นของผลิตภณัฑ์ (Product Flexibility) พิจารณาในเร่ืองความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถผลิตภายใตเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองเดียวกนัได ้ความยืดหยุ่นของก าลงัการผลิต 
(Capacity Flexibility) พิจารณาในเร่ืองของปริมาณของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัท่ีจะรองรับกบัการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค ์และความยืดหยุน่ของการด าเนินงาน (Operation Flexibility) พิจารณาใน
เร่ืองของความสามารถในการผลิตกลุ่มผลิตภณัฑ์แมว้า่เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและกระบวนการผลิต
เกิดปัญหา ซ่ึงความยืดหยุน่แต่ละประเภทจะมีการพิจารณาแตกต่างกนัไปตามระดบัของระบบการ
ผลิต ได้แก่ Resource Level, Job Shop Level, Factory Level และ Network Level ทั้ งน้ีจะเห็นว่า
งานวจิยัท่ีผา่นมานิยมกล่าวถึงความยดืหยุน่ของการผลิต และมีการขยายผลไปในทิศทางต่าง ๆ ซ่ึงมี
การศึกษาในเชิงปริมาณท่ีพิจารณาเก่ียวกบัระบบการผลิต เคร่ืองจกัร และแรงงานการผลิตใน
รูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัไดมี้การน าประเด็นเร่ืองของ
ความยืดหยุน่ไปศึกษาร่วมกบัรูปแบบการด าเนินงานหรือลกัษณะของธุรกิจท่ีเฉพาะมากยิ่งข้ึน เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพไดส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงาน 

Morlok and Chang (2004: 405-420) ไดท้  าการศึกษาและสร้างกรอบแนวความคิดตลอดจน
วิธีการในการวดัความยืดหยุ่นท่ีเป็นเชิงปริมาณส าหรับระบบการขนส่ง เพื่อรองรับกับการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละรูปแบบการขนส่ง เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการขนส่งสินคา้ตูค้อนเทน
เนอร์ทางราง ซ่ึงในการวิจยัยึดหลกัการของ Breakeven Sensitivity Analysis มาใช้ในการประเมิน
ความยดืหยุน่แสดงดงัภาพท่ี 2.16 เป็นการพิจารณาถึงช่วงของอุปสงคท่ี์ระบบสามารถจะตอบสนอง
ได ้มีวธีิการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 วธีิ วธีิหน่ึงเรียกวา่ MAXCAP เป็นวธีิการท่ีจะวดัความยดืหยุ่นโดย
ก าหนดรูปแบบการขนส่งไวอ้ยา่งชดัเจน ปรับเปล่ียนเพียงอุปสงคข์องการขนส่ง โดยตวัแบบทาง
คณิตศาสตร์ของวธีิแรกน้ี จะใชใ้นการประมาณความสามารถของระบบขนส่งในการรองรับกบัการ
เปล่ียนแปลงอุปสงคภ์ายใตข้อ้จ ากดัในเร่ืองของทรัพยากร เช่น หวัรถจกัร แคร่รถไฟ ความจุท่ีสถานี
สามารถรองรับได้ ความจุของการขนส่งทางรถไฟต่อเท่ียว เป็นต้น ซ่ึง MAXCAP มีฟังก์ชัน
วตัถุประสงคคื์อ ค่าของปริมาณสินคา้สูงสุดท่ีสามารถขนส่งไดจ้ากตน้ทางไปยงัไปปลายทาง และ
วิธีการท่ีสองเรียกว่า ADDVOL เป็นวิธีการท่ีใกล้เคียงกับ MAXCAP แต่มีการปรับเปล่ียนทั้ ง
รูปแบบของการขนส่ง และอุปสงค์ของการขนส่ง ซ่ึงฟังก์ชนัวตัถุประสงค์จะเป็นการประมาณค่า
ของปริมาณท่ีสามารถรองรับไดสู้งสุดนอกเหนือจาก MAXCAP  ซ่ึงจากการท่ีผูว้ิจยัน าตวัแบบไป
ประยุกต์ใช้กบัข้อมูลจริง ท าให้เห็นช่วงของความยืดหยุ่นของระบบขนส่งทางรางท่ีชัดเจนข้ึน 
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กล่าวคือ ค่าท่ีไดจ้าก MAXCAP เป็นขีดจ ากดัล่างและ ADDVOL เป็นขีดจ ากดับนของความยืดหยุน่
ท่ีระบบรองรับได ้

ต่อมางานวิจยัของ Chen and Kasikitwiwat (2011: 105-117) ได้มีการอ้างอิงตวัแบบของ 
Morlok and Chang และพฒันาเป็นตวัแบบในการวดัความยดืหยุน่ของความจุท่ีรองรับไดข้องระบบ
การขนส่ง (Capacity Flexibility) โดยตัวแบบปรับใช้กับการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน ทั้ งน้ีใน
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 วิธี และในแต่ละวิธีจะมีการแบ่งออกเป็นสองระดบั (Bi-Level) เพื่อท่ีจะ
ประมาณค่าของ Capacity ของเครือข่ายขนส่งในแต่ละรูปแบบ ดงัภาพท่ี 2.17 วิธีการแรกเรียกว่า
Reserve Capacity เป็นการสร้างตวัแบบโดยการก าหนดใหมี้รูปแบบของการเลือกเส้นทางคงท่ี แต่มี 

 

 

ภาพที ่2.16  การประเมินความยดืหยุน่ตามหลกัการ Breakeven Sensitivity Analysis 
แหล่งทีม่า: Morlok and Chang, 2004: 408. 
 

 

ภาพที ่2.17  การวดั Capacity Flexibility ดว้ยวธีิ Reserve Capacity และ Performance Level 
แหล่งทีม่า: Chen and Kasikitwiwat, 2011: 108. 
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การปรับเปล่ียนปริมาณของอุปสงคข์องแต่ละเส้นทางให้แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงปริมาณอุปสงคท่ี์
แตกต่างกนัจะท าให้มี Reserve Capacity ท่ีแตกต่างกนัดว้ย และวิธีการท่ีสอง เรียกวา่ Performance 
Level เป็นการศึกษาและสร้างตวัแบบท่ีมีการปรับเปล่ียนทั้งรูปแบบของเส้นทางและปริมาณอุป
สงค์ โดยพิจารณา Capacity Flexibility เป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Total Flexibility เป็นการประมาณ
ค่าความยืดหยุ่นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของเส้นทางและปริมาณอุปสงค์ ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงคือ 
Limited Flexibility เป็นการประมาณค่าความยืดหยุ่นโดยให้อุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนจากอุปสงค์สามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบเส้นทางได้ ส่วนอุปสงค์ ณ ปัจจุบันจะใช้รูปแบบเส้นทางคงเดิม ซ่ึงจาก
ผลการวิจยัสรุปว่า ตวัแบบท่ีใช้วิธี Performance Level แบบ Limited Flexibility จะให้ค่าท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและใกลเ้คียงสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ตลอดจนท าให้ทราบถึงความยืดหยุ่นของ
ระบบท่ีจะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของอุปสงคไ์ดด้ว้ย 

อย่างไรก็ตามงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้มีการศึกษาทั้งในเร่ืองของการผลิต หรือการขนส่ง
เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ดา้นใดดา้นหน่ึงเฉพาะ แต่ในปัจจุบนัองคก์รทัว่โลกก าลงัให้ความส าคญักบั
การจดัการโซ่อุปทานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากตอ้งมีการท างานร่วมกนั และมีการส่งต่อผลผลิตจาก
ตน้น ้ าไปยงัปลายน ้ า ดงันั้นการศึกษาความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานจึงมีความส าคญัและมีประโยชน์
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ดียิ่งกว่า และจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า 
ประเด็นความยดืหยุน่ของโซ่อุปทาน ไดมี้การกล่าวถึงอยา่งมากเช่นกนั ซ่ึงก็มีการศึกษาทั้งในส่วนท่ี
เป็นกรอบแนวคิด และการสร้างตวัแบบเพื่อท าให้เกิดการวดัประสิทธิภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น 
Schutz and Tomasgard (2011: 300-311) ไดมี้การศึกษาถึงผลของการวางแผนการด าเนินงานของโซ่
อุปทานท่ีมีความยืดหยุ่น โดยพิจารณาในเร่ืองของความยืดหยุ่นของปริมาณท่ีผลิตต่ออุปสงค์ 
(Volume Flexibility) ความยดืหยุน่ของระยะเวลาการจดัส่ง (Delivery Flexibility) และความยดืหยุน่
ในการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนของอุปสงค ์โดยมีแผนการด าเนินงานท่ีสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงได ้มีวิธีการศึกษาคือ การพิจารณาความยืดหยุน่มิติต่าง ๆ ภายใตส้ถานการณ์จ าลองท่ี
สร้างข้ึน และการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อท าให้เกิดผลก าไรท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาท า
ให้เห็นว่า การท่ีโซ่อุปทานมีความยืดหยุ่นท่ีจะรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ไดจ้ะท าให้
องค์กรมีประสิทธิภาพในการจดัการการผลิต การจดัการสินคา้คงคลงั ตลอดจนการจดัส่งให้กบั
ลูกคา้ท่ีดียิง่ข้ึน  

นอกจากน้ียงัมีงานอ่ืน ๆ ท่ีท าการศึกษาเพื่อสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เห็นภาพท่ี
ชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงขอยกตวัอย่างเพิ่มเติมงานวิจยัของ Gong (2008: 745-758) ท่ีได้มีการศึกษาและ
สร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อน ามาวดัความยืดหยุน่ของโซ่อุปทาน ซ่ึงในการศึกษาไดพ้ิจารณา
เพียง 4 มิติ ได้แก่ ความยืดหยุ่นของแรงงาน (Labor Flexibility) ความยืดหยุ่นของเคร่ืองจักร 



38 

(Machine Flexibility) ความยืดหยุ่นของเส้นทาง (Routing Flexibility) และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงมีฟังก์ชันวตัถุประสงค์เพื่อท าให้มีก าไรของโซ่อุปทานสูงท่ีสุด ภายใตข้อ้จ ากดัของทั้ง 4 มิติ
ร่วมกนั ซ่ึงผลจากการน าตวัแบบไปประยุกตใ์ชเ้พื่อตดัสินใจท าการผลิตสินคา้ของโรงงาน และผล
จากการวิเคราะห์ความไว ท าให้โรงงานสามารถตดัสินใจผลิตได้อย่างเหมาะสมและมีผลก าไร
สูงข้ึน 

นอกจากน้ี Das (2010: 170-183) ไดท้  าการศึกษาและสร้างตวัแบบเพื่อวดัความยดืหยุน่ของ
โซ่อุปทาน โดยบูรณาการมิติของความยืดหยุ่น 4 รูปแบบท่ีแตกต่างจาก Gong ได้แก่ Capacity 
Flexibility เป็นการศึกษาเก่ียวกบัก าลงัการผลิตของโรงงานท่ีจะสามารถรองรับกบัการเปล่ียนแปลง
ของอุปสงค์ Product Mixed Flexibility พิจารณาเลือกผลิตสินค้าแต่ละชนิดให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด Customer Service Flexibility เป็นการก าหนดระดับการ
ให้บริการ ในแง่ของการมีปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ และ Supplier Flexibility เป็น
การศึกษาถึงความสามารถของผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีจะรองรับกบัการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของ          
อุปสงค์ โดยการสร้างตวัแบบมีฟังก์ชนัวตัถุประสงค์คือ การท าให้โซ่อุปทานมีก าไรสูงสุดภายใต้
ขอ้จ ากดัของความยืดหยุ่นดงักล่าว ซ่ึงผลจากการน ามาประยุกตใ์ช ้สามารถแสดงแผนส าหรับการ
ตัดสินใจผลิตของแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม ท าให้องค์กรสามารถวางแผนรองรับกับการ
เปล่ียนแปลงไดท้ั้งในส่วนอุปทาน อุปสงค ์ความสามารถในการตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีงานวิจยัดงักล่าวทั้งหมดสามารถสรุปเป็นประเด็นท่ี
ส าคญัไดด้งัตารางท่ี 2.8 และตารางท่ี 2.9 
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ตารางที ่2.8  สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดความยดืหยุน่ 

ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง 

ประเภทของความยืดหยุ่น (Type of Flexibility) 

การประยุกต์ใช้/ประเด็นทีศึ่กษา 
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Baemon                    
(1999: 275-292) 

Measuring Supply Chain 
Performance 

          

- ประยุกต์ใช้กบัการวดัประสิทธิภาพ
ของโซ่อุปทาน 
- ความยืดหยุ่นของปริมาณสินค้าท่ี
ผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้  
- ความยืดหยุ่นของความหลากหลาย
ในผลิตภณัฑ ์ 
- ความยืดหยุ่นของช่วงเวลาในการ
เพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่  
- ความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการ
จดัส่ง  
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 

ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง 

ประเภทของความยืดหยุ่น (Type of Flexibility) 

การประยุกต์ใช้/ประเด็นทีศึ่กษา 
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Vokurka and 
O’Leary-Kelly 
(2000: 485-501) 

A Review of Empirical 
Research on Manufacturing 
Flexibility 

          

- ศึกษาความยืดหยุ่นของการผลิตเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
องค์กร  กลยุท ธ์  และ เทคโนโลยี  
คลา้ยคลึงกบั Baemon มีเพิ่มเติมดงัน้ี  
- ความยืดหยุ่นของเคร่ืองจกัรท่ีผลิต
ไดห้ลายผลิตภณัฑ ์ 
- ความยดืหยุน่ของกระบวนการผลิต 
- ความยืดหยุ่นของแรงงานท่ีสามารถ
ท างานได ้ 
- ความยืดหยุ่นของแผนการผลิตและ
กระบวนการผลิตกรณีต่าง ๆ 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 

ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง 

ประเภทของความยืดหยุ่น (Type of Flexibility) 

การประยุกต์ใช้/ประเด็นทีศึ่กษา 
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Chandra et al. 
(2005: 17-31) 

Evaluation of Enterprise-
Level Benefits of 
Manufacturing Flexibility 

          

- ประยกุตใ์ชก้บัการผลิตยานยนต ์
- ความยืดหยุ่นของก าลังการผลิตท่ี
สอดคลอ้งกบัค าสั่งการผลิต 
- ความยดืหยุน่ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย 

Georgoulias et al. 
(2009: 888-893) 

Evaluating of Flexibility for 
the Effective Change 
Management of 
Manufacturing 
Organizations 

          

- ประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมการผลิต 
- ความยืดหยุ่นของ เค ร่ืองจัก ร ท่ี
สามารถผลิตสินคา้ไดห้ลากหลาย 
- ความยืดหยุ่นของการด าเนินงานท่ี
รองรับกบัปัญหาการผลิตท่ีเกิดข้ึนได ้ 
- ความยดืหยุน่ของก าลงัการผลิตภณัฑ์
ต่ออุปสงค ์
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ตารางที ่2.9  สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างตวัแบบเพื่อประเมินความยดืหยุน่ 

ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง 
ฟังก์ชัน

วตัถุประสงค์ 
มุมมองที่ศึกษา ประเภทของความยืดหยุ่น 

Morlok and Chang              
(2004: 405-420) 

Measuring Capacity Flexibility of 
a Transportation System 

Max ปริมาณ
สินคา้ท่ีขนส่ง 

การขนส่งสินคา้ตู้
คอนเทนเนอร์ทาง
รถไฟ 

- ปริมาณความจุของการขนส่งสินคา้ทาง
รถไฟ (Capacity Flexibility)  

Chen and Kasikitwiwat 
(2011: 105-117) 

Modeling Capacity Flexibility of 
Transportation Networks 

Max ปริมาณผู ้
สัญจรทาง
ถนน 

การคมนาคมของผู ้
สัญจรทางถนน 

- ปริมาณความจุของทางถนน (Capacity 
Flexibility)  

Schutz and Tomasgard 
(2011: 300-311) 

The Impact of Flexibility on 
Operational Supply Chain 
Planning 

Max Profit อุตสาหกรรมการ
ผลิตเน้ือ 

-  ความยืดหยุ่นของปริมาณท่ีผลิตต่อ        
อุปสงค ์(Volume Flexibility) 
- ความยืดหยุ่นของระยะเวลาการจดัส่ง 
(Delivery Flexibility)  
- ความยืดหยุ่นของแผนการด าเนินงาน
เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของอุปสงค ์ 

 
 
 



 
43 

ตารางที ่2.9  (ต่อ) 

ผู้แต่ง ช่ือเร่ือง 
ฟังก์ชัน

วตัถุประสงค์ 
มุมมองที่ศึกษา ประเภทของความยืดหยุ่น 

Gong (2008: 745-758) An Economic Evaluation Model of 
Supply Chain Flexibility 

Max Profit ระบบโรงงานการ
ผลิต 

- ความยืดหยุ่นของระยะเวลาการท างาน
ของแรงงาน (Labor Flexibility) 
- ความยืดหยุ่นของระยะเวลาการผลิต 
(Routing Flexibility) 
- ความยืดหยุ่นของระยะเวลาการ Setup 
เคร่ืองจกัร (Machine Flexibility) 

Das (2011: 170-183) Integrating Effective Flexibility 
Measures into a Strategic Supply 
Chain Planning Model 

Max Profit ระบบการผลิตสินคา้
ของโรงงาน 

-  ความยืดหยุ่นของก าลังการผลิตต่อ           
อุปสงค ์(Capacity Flexibility)  
- ความยืดหยุ่นของการมีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ อุปสงค์  
(Product Mixed Flexibility)  
- ความยืดหยุ่นของระดับการให้บริการ 
(Customer Service Flexibility)  
- ความสามารถของผู ้จ ัดหาว ัตถุดิบต่อ             
อุปสงค ์(Supplier Flexibility) 



 
 

 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อวดัความยืดหยุน่ของ
โซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั ซ่ึงในการศึกษาจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทั้งแหล่งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผล
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพฒันาโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงัไดต่้อไป ซ่ึงในบทน้ีจะอธิบายถึงวธีิ
การศึกษา โดยสามารถท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
ส าหรับขั้นตอนในการศึกษาสามารถแสดงกระบวนการได้ดงัภาพท่ี 3.1 ซ่ึงการศึกษาใน

คร้ังน้ีสนใจศึกษาในเร่ืองของความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานสินคา้เกษตร ซ่ึงสินคา้เกษตรท่ีส าคญัต่อ
เศรษฐกิจประเทศไทยอยา่งหน่ึงคือ มนัส าปะหลงั ซ่ึงสามารถน าไปแปรรูปไดห้ลากหลายประเภท  
ทั้งน้ีเม่ือก าหนดประเด็นท่ีผูศึ้กษาสนใจแลว้ จึงไดมี้การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ามาประกอบเป็นข้อมูลในการศึกษา ตลอดจนมีการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอ
อนุเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติเพื่อน ามาพฒันาเป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับการวดัความ
ยืดหยุ่นของโซ่อุปทาน หลังจากท่ีน าข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมแล้วมาพฒันาตัวแบบ และมีการ
ทดสอบตวัแบบวา่ใหผ้ลเป็นไปในทิศทางใด เพื่อพฒันาใหต้วัแบบสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และการ
วิเคราะห์ผลเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด หลงัจากท่ีไดมี้การพฒันาตวัแบบเรียบร้อย
และประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลจริงท่ีได้มีการเก็บรวบรวมมา ผูศึ้กษาได้วิเคราะห์ผลการศึกษา
เพื่อท่ีจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานให้สามารถ
รองรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้

ส่วนรายละเอียดของพื้นท่ีในการศึกษา แหล่งขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจน
การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงผูศึ้กษาพิจารณาท่ี
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จะสร้างตวัแบบทั้งท่ีเป็น Deterministic และ Stochastic เปรียบเทียบกนัจะมีรายละเอียดของแต่ละ
เร่ืองน้ีแสดงในหวัขอ้ต่อไป 

 

 

ภาพที ่3.1  กระบวนการศึกษา 
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3.2 ขอบเขตพืน้ที่การศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกพื้นท่ีส าหรับการศึกษาคือ จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ

ผลิตมนัส าปะหลงัมากท่ีสุดในประเทศไทย และมีโรงงานแปรรูปมนัส าปะหลงัจ านวนมาก ซ่ึง
ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3.2  พื้นท่ีศึกษาและเครือข่ายโซ่อุปทานของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีศึกษา 
 
ในส่วนของพื้นท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงัท่ีไดท้  าการศึกษา เลือกศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอท่ีอยู่

ใกลเ้คียงกบัโรงงานแปรรูปแป้งมนัส าปะหลงัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมุ่งเนน้ไปท่ี
เกษตรกรท่ีสามารถน าผลผลิตมาจ าหน่ายยงัโรงงานแปรรูปดว้ยตนเองได ้โดยพิจารณาระยะทาง
จากพื้นท่ีเพาะปลูกไปยงัโรงงานท่ีไม่ไกลจากโรงงาน ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหนองบุญมาก 
อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอจกัราช อ าเภอโชคชยั อ าเภอปักธงชยั อ าเภอขาม
ทะเลสอ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงพื้นท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงัมีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.3 และเม่ือ
เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตมนัส าปะหลงัแลว้จะท าการขนส่งไปจ าหน่ายยงัโรงงานโดยรถบรรทุก
ขนาด 6 ลอ้ข้ึนไป ดงัภาพท่ี 3.4  

หมายเหตุ: 
 
พื้นท่ีท่ีศึกษา 
 
ท่ีตั้งของโรงงาน 
แป้งมนัส าปะหลงั 
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ภาพที ่3.3  พื้นท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
 

 

ภาพที ่3.4  การเก็บเก่ียวผลผลิตเพื่อขนส่งไปจ าหน่ายยงัโรงงาน 
 
โรงงานแปรรูปของการศึกษาในคร้ังน้ี เลือกศึกษาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งมนั

ส าปะหลงัดงัภาพท่ี 3.5 แสดงถึงลกัษณะของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีการรับซ้ือมนัส าปะหลงั
สด ณ โรงงานและจะมีทั้งเกษตรกรท่ีน าผลผลิตเขา้มาจ าหน่ายให้กบัโรงงานโดยตรง ตลอดจนผู ้
รวบรวมท่ีเป็นสหกรณ์การเกษตร พ่อคา้คนกลางน าเขา้มาจ าหน่าย ทั้งน้ีแป้งมนัส าปะหลังเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความตอ้งการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้หลากหลายมาก อีกทั้งจากขอ้มูล
ทุติยภูมิแสดงให้เห็นว่า แป้งมนัส าปะหลงัมีสัดส่วนการใช้งานเพื่อการส่งออกท่ีสูงเม่ือเทียบกบั
ผลิตภณัฑ์ตวัอ่ืน ๆ ตลอดจนมีแนวโน้มความตอ้งการท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเน่ืองด้วยมี
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ปริมาณการส่งออกท่ีค่อนขา้งสูง จึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เก่ียวกบัการเลือกรูปแบบการขนส่งจาก
โรงงานไปยงัท่าเรือเพื่อการส่งออก ซ่ึงส าหรับโรงงานแปรรูปท่ีศึกษา มีการขนส่งเป็น 2 รูปแบบ 
คือการขนส่งทางถนนจากโรงงานไปยงัท่าเรือกรุงเทพโดยตรง และแบบท่ี 2 คือขนส่งทางถนนเพื่อ
บรรทุกสินคา้ทางรถไฟขนส่งต่อไปยงัท่าเรือกรุงเทพอีกต่อหน่ึง ซ่ึงรูปแบบการขนส่งทางรถไฟถือ
ว่ามีตน้ทุนค่าขนส่งท่ีค่อนขา้งถูกกว่า แต่ยงัมีการขนส่งผ่านรูปแบบน้ีค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากการ
ขนส่งทางรถไฟมีตารางเวลาการเดินรถท่ีไม่แน่นอน และมีความล่าชา้  

 

3.3 แหล่งข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
แหล่งขอ้มูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งปฐมภูมิ และแหล่ง

ทุติยภูมิ ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิจะท าโดยการสัมภาษณ์กบัผูป้ระกอบการ
โรงงานแปรรูปแป้งมนัส าปะหลงั เก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงานของโรงงาน ตลอดจนขอ้มูลสถิติ
ของการรับซ้ือผลผลิตมนัส าปะหลงั ปริมาณการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั การขนส่งเพื่อการส่งออกมี
การโทรสัมภาษณ์กับนายสถานีชุมทางถนนจิระ เก่ียวกับวิธีการด าเนินงานการขนส่งแป้งมัน
ส าปะหลงัทางรถไฟ  และไดติ้ดต่อสัมภาษณ์และขออนุเคราะห์ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดูแลและจดัเก็บสถิติขอ้มูลของการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในพื้นท่ีและปริมาณ
การส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั นอกจากน้ียงัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ เป็น
การสืบคน้จากเวบ็ไซต ์หนงัสือ บทความ งานวิจยั และขอ้มูลสถิติ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
การศึกษาร่วมดว้ย เน่ืองจากขอ้มูลปฐมภูมิบางขอ้มูลจากโรงงานบางขอ้มูลไม่สามารถเปิดเผยได้
ทั้งน้ีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถแสดงดงัตารางท่ี 3.1  

 

 

ภาพที ่3.5  โรงงานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีรับซ้ือมนัส าปะหลงัจากเกษตรกร ณ โรงงาน 



49 

ตารางที ่3.1  แหล่งขอ้มูลของการศึกษา 

แหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ 

โรงงานแปรรูป 
1) ปริมาณการรับซ้ือมนัส าปะหลงั 
2) ราคารับซ้ือมนัส าปะหลงั 
3) ก าลงัการผลิต  
4) พื้นท่ีลานมนัของโรงงาน  

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
1) สถิติพื้นท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงั 

2) สถิติผลผลิตมนัส าปะหลงัรายจงัหวดั 

3) ราคามนัส าปะหลงั 

4) สถิติส่งออกผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั 

5) ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีท าการผลิต
และส่งขายต่างประเทศ  

6) รูปแบบการขนส่ง  
7) ตน้ทุนค่าขนส่ง  
8) ระยะเวลาในการผลิตและการจดัส่ง 
9) ปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงานในเร่ือง

ของการรับซ้ือ การผลิต การขนส่ง 
10) รูปแบบการพิ จ ารณาราคา รับ ซ้ือ

ผลผลิตจากเกษตรกร  

5) ราคา F.O.B ของผลิตภัณฑ์แป้งมัน
ส าปะหลงั 

ส านักงานเกษตรจังหวดันครราชสีมา 
1) พื้ น ท่ี เพาะปลูกมันส าปะหลังของ

จงัหวดันครราชสีมา  
2) ผลผลิตมันส าปะหลังของจังหวัด

นครรสีมา 
3) นโยบายการสนับสนุนเกษตรกรผู ้

เพาะปลูกมนัส าปะหลงั 
สถานีชุมทางถนนจิระ 

1) ความจุของพื้นท่ีย่านกองเก็บตูสิ้นคา้
ของสถานี  

2) ความสามารถของอุปกรณ์ยกขนยา้ย 
3) จ านวนหัวรถจักร แคร่รถไฟของ

ขบวนขนส่งสินคา้ 
4) การจดัรอบการเดินรถเพื่อการขนส่ง

สินคา้ทางรถไฟ 

สมาคมโรงงานผู้ผลติมันส าปะหลงั ภาคตะวนั 
ออกเฉียงเหนือ  มูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
ส าปะหลังแห่งประเทศไทย และสมาคมแป้ง
มันส าปะหลงัไทย 

1) ราคามนัส าปะหลงั 
2) รายช่ือโรงงานแปรรูปมนัส าปะหลงั 
3) ขอ้มูลสภาวะการผลิตและการแปรรูป

มนัส าปะหลงั 

หมายเหตุ: F.O.B (Free On Board) คือ ราคาส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ ณ ท่าส่งออกสินคา้ซ่ึง
ประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิตสินคา้ ค่าขนส่งสินคา้ภายในประเทศ และก าไรของผูผ้ลิต 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลส าหรับการสร้างตัวแบบความยืดหยุ่น 
 
วิธีการศึกษาเพื่อสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับการวดัความยดืหยุน่ ทางผูศึ้กษาไดมี้

การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งปฐมภูมิ และทุติยภูมิดงักล่าวขา้งตน้มาท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดย
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สามารถแสดง Flow Chart ของการวิเคราะห์และการน าขอ้มูลไป
ใช้ได้ดังภาพท่ี 3.6 โดยในส่วนของข้อมูลท่ีเป็น Input ของการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ประกอบดว้ย ขอ้มูลผลผลิตมนัส าปะหลงั ตน้ทุนการผลิตและการขนส่งของเกษตรกรในพื้นท่ี ราคา 

 

 

ภาพที ่3.6  ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างตวัแบบความยดืหยุน่ของโซ่อุปทาน 
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รับซ้ือ ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการจดัเก็บของผลิตภณัฑ์แป้งมนัส าปะหลงั และตน้ทุนในการขนส่ง
เพื่อการส่งออก ราคาส่งออกของผูผ้ลิต ตลอดจนอุปสงคส่์งออก  

ทั้งน้ีในส่วนของขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นเป็นค่าพารามิเตอร์ ทางผูศึ้กษาไดมี้การอา้งอิงขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลและน ามาใชโ้ดยตรง หรือในบางขอ้มูลจะมีการวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ียเพื่อน ามาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกบัตวัแบบ โดยขอ้มูลท่ีไดส่้วนใหญ่เป็นขอ้มูลแบบรายเดือนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 - 
2558 ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ป็นค่าคงท่ี ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการขนส่ง อตัราผลผลิตต่อไร่
โดยเฉล่ีย พื้นท่ีของการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในพื้นท่ีท่ีศึกษา ก าลงัการผลิต ความจุของพื้นท่ี
คลังสินค้าส าหรับจัดเก็บแป้งมันส าปะหลัง อัตราบรรทุกส าหรับการขนส่งไปยงัท่าเรือทาง
รถบรรทุกและทางรถไฟ 

ส่วนขอ้มูลอีกส่วนหน่ึง เป็นขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึน มีการเปล่ียนแปลงตามสภาพ
ตลาดอยูต่ลอด ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงั ราคารับซ้ือ ปริมาณอุปสงคส่์งออก ราคาส่งออก
ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีทางผู ้ศึกษาได้ท าการศึกษาลักษณะการแจกแจงของข้อมูล ตลอดจนหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล เพื่อให้สามารถทราบค่าความน่าจะเป็นของขอ้มูลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนสามารถประมาณค่าได ้และน ามาปรับใชก้บัตวัแบบได ้ซ่ึงค่าเหล่าน้ีก็สามารถท่ีจะสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานของโซ่อุปทานไดค้่อนขา้งชดัเจนมากกวา่การน ามาใชแ้บบค่าคงท่ี  

หลงัจากท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแล้ว จึงน ามาสร้างตวัแบบความยืดหยุ่น โดยการสร้างตวั
แบบจะพิจารณาขอ้จ ากดัของโซ่อุปทานในแต่ละส่วนตามสภาพการด าเนินงานจริง โดยตวัแบบ
ความยดืหยุน่ของโซ่อุปทานท่ีสร้างข้ึนจะกล่าวถึงในบทท่ี 4 ต่อไป  

 
3.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลผลผลติมันส าปะหลงัทีเ่ข้าสู่โรงงานแปรรูปและราคารับซ้ือ 
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละเดือนนั้นมีความไม่แน่นอน ดังภาพท่ี 3.7 ทั้ งน้ี

เน่ืองมาจากมนัส าปะหลงัเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีฤดูกาลในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวท่ี
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะสภาพอากาศ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท าใหก้ารเก็บเก่ียวผลผลิตในบางเดือนมี
ปริมาณสูงมาก เช่น ความจ าเป็นทางการเงินของเกษตรกร ท่ีเป็นปัจจยัให้เกษตรกรมีการเก็บเก่ียว
พร้อมกนัเป็นจ านวนมาก ตลอดจนราคารับซ้ือ ซ่ึงถือเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกษตรกรเร่งเก็บเก่ียว
ผลผลิตมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีจากการพิจารณาขอ้มูลราคารับซ้ือมนัส าปะหลงั ถือเป็นขอ้มูลท่ี
สามารถคาดการณ์ไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากมีปัจจยัในการก าหนดราคาค่อนขา้งมาก ตลอดจนราคา
ส าหรับการรับซ้ือผลผลิตการเกษตรมกัจะมีการแทรกแซงจากทางภาครัฐ เช่น ในปี 2555 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพยุงราคาและช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี ท าให้การ
พยากรณ์เร่ืองของราคารับซ้ือนั้นท าไดค้่อนขา้งยาก ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพิจารณาวา่ ราคา  
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ภาพที ่3.7  ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัและราคารับซ้ือ ปี 2555-2558 
 

 

ภาพที ่3.8  Linear Regression ระหวา่งปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัและราคารับซ้ือ 
 

รับซ้ือมนัส าปะหลงันั้นมีผลต่อปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีจ  าหน่ายเขา้สู่โรงงานแปรรูปซ่ึง
เป็นไปตามกลไกของตลาด ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้มีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของราคารับซ้ือมนั
ส าปะหลงักบัปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวและน าเขา้มาจ าหน่ายยงัโรงงานดว้ย 
ทั้งน้ีจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจะท าใหเ้ห็นวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคากบัปริมาณผลผลิตท่ีจ าหน่าย
อาจจะไม่ได้ชัดเจนนักในบางช่วงเวลาเน่ืองจากเหตุผลดังท่ีกล่าวไปข้างต้น แต่เม่ือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ในบางช่วงเวลาท่ีไม่ไดมี้การแทรกแซงตลาด คือขอ้มูลในปี 2556-2557 สามารถแสดง
ได้ดังภาพท่ี 3.8 จะเห็นว่า ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างราคาและผลผลิตท่ีมีการเก็บเก่ียวมี
ความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งมาก โดยมีสมการเชิงเส้น คือ y = 136.62x – 252,048 กล่าวคือ ราคาท่ี
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สูงข้ึนมีผลต่อปริมาณผลผลิตท่ีน าเขา้มาจ าหน่ายสูงข้ึนเช่นกนั และเป็นไปตามกลไกตลาด คือ เม่ือ
ผลผลิตเขา้สู่ตลาดหรือโรงงานแปรรูปมากข้ึน และอาจเกินความตอ้งการของโรงงาน ก็จะมีการ
ปรับราคารับซ้ือผลผลิตให้ลดลงเพื่อชะลอการขุดมันส าปะหลังเข้ามาจ าหน่ายมากเกินไป 
นอกจากน้ีราคาการรับซ้ือผลผลิตมนัส าปะหลังเพื่อการแปรรูปเป็นแป้งมนัส าปะหลัง ยงัมีการ
พิจารณาเปอร์เซ็นต์ของเช้ือแป้งด้วย ซ่ึงการท่ีผลผลิตของเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์เช้ือแป้งท่ีสูง จะ
ส่งผลใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนดว้ย  

นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลปริมาณอุปทาน หรือปริมาณผลผลิต
ท่ีเกษตรกรจะเก็บเก่ียวเขา้มาจ าหน่ายให้กบัทางโรงงาน โดยใช้ Input Analyzer ของซอฟต์แวร์ 
Arena ทดสอบการแจกแจงของขอ้มูลปกติ (Normal Distribution) ซ่ึงมีขอ้มูลบางช่วงเวลาท่ีมีการ
แจกแจงปกติ มีค่า P-Value ของการทดสอบท่ีมากกว่า 0.05 ผูเ้ขียนจึงสมมติให้ขอ้มูลของอุปทาน
ทั้งหมดมีการแจกแจงเช่นเดียวกนัเพื่อให้สามารถสร้างตวัแบบไดง่้ายข้ึน โดยขอ้มูลปริมาณผลผลิต
มนัส าปะหลงัในแต่ละไตรมาสมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นดงัตารางท่ี 3.2 

 
3.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลอุปสงค์การส่งออกแป้งมันส าปะหลงัและราคาส่งออก 
ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัในส่วนของโซ่อุปทานตน้น ้ าจะมีความผนัผวนแลว้ อุปสงค์

ส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัก็มีความไม่แน่นอนเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความตอ้งการใชแ้ป้ง
มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบพื้นฐานในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ มีมากข้ึน ตลอดจนประเทศไทยถือ
เป็นผูส่้งออกอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงจากการเปรียบเทียบผลระหวา่งราคา F.O.B. และปริมาณส่งออก
แป้งมนัส าปะหลงัแสดงดงัภาพท่ี 3.9 จะเห็นไดว้า่ ปริมาณส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัมีแนวโนม้ท่ีจะ
เพิ่มสูงข้ึน แต่ก็ยงัมีความผนัผวนในแต่ละช่วงเวลาเน่ืองมาจากเป็นผลิตภณัฑ์เกษตร จึงมีผลกระทบ
จากฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตเข้ามาเก่ียวข้องด้วย และจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิง Linear 
Regression ระหวา่งทั้งสองปัจจยัน้ี แสดงไดด้งัภาพท่ี 3.10 ซ่ึงมีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเส้นตรง
ดงัสมการ y = -0.91x + 17,253 ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ทิศทางท่ีผกผนักนั กล่าวคือ ราคาส่งออกแป้ง
มนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะท าให้มีปริมาณอุปสงคแ์ป้งมนัส าปะหลงัลดลง นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดมี้
การทดสอบการแจกแจงของขอ้มูลเช่นเดียวกบัขอ้มูลอุปทาน โดยการทดสอบใช้ Input Analyzer 
ของ Arena ซ่ึงผลวิเคราะห์แสดงว่าขอ้มูลของปริมาณอุปสงค์ส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัมีลกัษณะ
การแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่า P-Value มากกว่า 0.05 ซ่ึงข้อมูลมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของแต่ละไตรมาสดงัตารางท่ี 3.3 
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ตารางที ่3.2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณมนัส าปะหลงั 

ไตรมาสท่ี 
ค่าเฉล่ีย (  )  
หน่วย: ตนั 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
หน่วย: ตนั 

1 193,619 57,331 
2 27,564 18,706 
3 26,296 14,237 
4 59,395 30,484 

 

 

ภาพที ่3.9  ปริมาณส่งออกแป้งมนัส าปะหลงักบัราคา F.O.B. ปี 2555 - 2558 
 

 

ภาพที ่3.10  Linear Regression ระหวา่งปริมาณส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัและราคา F.O.B. 
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ตารางที ่3.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณส่งออกแป้งมนัส าปะหลงั 

ไตรมาสท่ี 
ค่าเฉล่ีย (  )  
หน่วย: ตนั 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
หน่วย: ตนั 

1 12,017 3,880 
2 10,209 3,048 
3 11,539 3,429 
4 12,940 3,914 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้น้ี จะน าค่าและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

แปรมาใช้ในการพฒันาตวัแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงัต่อไปในบทท่ี 4 ซ่ึงใน
กรณีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรจะพิจารณาเพียงปัจจยัในเร่ืองของราคาท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของอุปทาน และอุปสงคเ์ท่านั้น ไม่ไดพ้ิจารณาปัจจยัทางการตลาดอ่ืน ๆ  



 

 

บทที ่4 
 

ตวัแบบและผลการศึกษา 

4.1 ตัวแบบทางคณติศาสตร์ส าหรับการวดัความยืดหยุ่นของโซ่อปุทาน 
 
4.1.1 สมมติฐานของการสร้างตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทาน 
ในการสร้างตวัแบบของการศึกษาน้ีพิจารณาโซ่อุปทานท่ีประกอบดว้ยเกษตรกร โรงงาน

แปรรูปและผูส่้งออก โดยการขนส่งมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรจะน าไปจ าหน่ายให้กบัผูแ้ปรรูป
โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และผู ้แปรรูปเป็นรายเดียวกับผู ้ส่งออก เน่ืองจากบริษัทท่ี
ท าการศึกษาเป็นบริษทัขนาดใหญ่มีศกัยภาพในการผลิตและการส่งออกค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีผูศึ้กษาได้
พิจารณาในมุมมองเกษตรกรท่ีน าผลผลิตเข้ามาจ าหน่ายให้กับโรงงานแปรรูป มีลักษณะ
ความสัมพนัธ์กบัโรงงานในลกัษณะแบบเกษตรพนัธสัญญา โดยโรงงานแปรรูปจะรับซ้ือผลผลิต
มนัส าปะหลงัจากเกษตรกรท่ีร่วมท าสัญญา แต่ไม่ไดมี้การก าหนดราคารับซ้ือล่วงหนา้ไว ้โดยราคา
รับซ้ือผลผลิตจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพตลาด ณ เวลานั้น ๆ 

ทั้งน้ีจากภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นเครือข่ายโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีศึกษาและใช้เป็น
เครือข่ายในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปด้วย Node ทั้งหมด 6 Node ได้แก่ 
เกษตรกร ลานมนัของโรงงาน โรงงานแปรรูป คลงัสินคา้จดัเก็บแป้งมนัส าปะหลงั สถานีรถไฟชุม
ทางถนนจิระ และท่าเรือตามล าดบั ทั้งน้ีสามารถอธิบายล าดบัของ Flow จากแต่ละ Node ไดด้งัน้ี 

 

 

ภาพที ่4.1  เครือข่ายโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีศึกษา 
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i  j เกษตรกรจะน าผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเก็บเก่ียวมาจ าหน่าย โดยจะเทกองไวท่ี้
ลานมนัของโรงงานแปรรูป ซ่ึงเกษตรกรจะใชร้ถบรรทุกประเภท 6 ลอ้บรรทุกผลผลิตมาจ าหน่าย 

j  k มันส าปะหลังท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรและเทกองไว้ท่ีลานมันถูกน าเข้า สู่
กระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัของโรงงานแปรรูป 

k   g แป้งมนัส าปะหลงัท่ีเสร็จจากกระบวนการแปรรูปและบรรจุเขา้บรรจุภณัฑ์เพื่อ
เตรียมจ าหน่ายและส่งออกจะถูกน ามาจดัเก็บไวย้งัคลงัสินคา้ของโรงงาน 

g   m แป้งมนัส าปะหลงัท่ีส่งออกถูกบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์และขนส่งโดยรถหัว
ลากไปยงัสถานีชุมทางถนนจิระ และเตรียมการขนส่งดว้ยรถไฟต่อไป 

g   n  แป้งมันส าปะหลังท่ีส่งออกถูกบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์และขนส่งโดย
รถบรรทุกหวัลากไปยงัท่าเรือกรุงเทพโดยตรง 

m   n  แป้งมนัส าปะหลงัส่งออกท่ีบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์และขนส่งดว้ยรถไฟจาก
สถานีชุมทางถนนจิระไปยงัท่าเรือกรุงเทพ 

ทั้ งน้ีภาพท่ี 4.2 แสดงจ านวน Node ของแต่ละส่วนโดย Node ท่ี 1-10 เป็น Node พื้นท่ี
เพาะปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกรท่ีจะน าผลผลิตเขา้มาจ าหน่าย โดยท่ีทั้ง 10 Node น้ีเป็นพื้นท่ีท่ี
อยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงานแปรรูป ส่วนต่อมาเป็น Node ของลานมนัรับซ้ือของโรงงานแปรรูป ไดแ้ก่ 
Node ท่ี 11 และ 12 เม่ือมีการรับซ้ือผลผลิตมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรแลว้ก็จะน าเขา้สู่กระบวนการ 

 

 

ภาพที ่4.2  จ านวน Node ของเครือข่ายโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีศึกษา 
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ผลิตโดยเคร่ืองจกัรของโรงงานเป็น Node ท่ี 13 และ 14 และหลงัจากท าการผลิตเสร็จเรียบร้อยแลว้
ก็จะมีการจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ของโรงงานคือ Node ท่ี 15 และมีรูปแบบของการขนส่งไปยงัท่าเรือ
ส่งออกท่ี Node 17 ซ่ึงหากขนส่งทางรถบรรทุกอยา่งเดียวจะขนส่งไปโดยตรงไดเ้ลย แต่ถา้เป็นการ
ขนส่งทางรถไฟ จะตอ้งมีการ Transshipment แป้งมนัส าปะหลงัท่ีสถานีรถไฟท่ี Node 16 ก่อน  

ในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ของการศึกษาคร้ังน้ี ตอ้งการให้ทราบถึงความยดืหยุน่
ของทุกส่วนในโซ่อุปทานท่ีจะรองรับกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตท่ีเป็นเชิงปริมาณ
เพื่อท่ีจะสามารถน าไปก าหนด หรือวางแผนการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบของอุปสงค์
และอุปทานได ้ทั้งน้ีในการพิจารณาความยดืหยุน่จะพิจารณาท่ีเร่ืองของ Capacity ของแต่ละส่วนใน
โซ่อุปทาน ไดแ้ก่ ความสามารถในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรเพื่อจ าหน่ายให้กบัโรงงาน
แปรรูป ความสามารถในการผลิต การจดัเก็บ และการจดัส่งของโรงงานแปรรูปเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่ออุปสงคท่ี์เกิดข้ึน ภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรการผลิตท่ีจ ากดั ซ่ึงปัจจุบนัโซ่อุปทาน
น้ีมีความผนัผวนทั้งจากอุปทานและอุปสงค ์จึงท าใหจ้  าเป็นตอ้งทราบถึง Capacity ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทั้งโซ่อุปทาน ทั้งน้ีในการศึกษาไดมี้การจดัท าตวัแบบท่ีเป็น Deterministic และ Stochastic ข้ึนมา
โดยตวัแบบ Deterministic พิจารณาค่าพารามิเตอร์ของแต่ละส่วนในโซ่อุปทานท่ีมีการก าหนดไวใ้ห้
เป็นค่าคงท่ี ส่วนตวัแบบ Stochastic ตอ้งการท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมถึงเร่ืองของความไม่แน่นอนของ
ราคารับซ้ือ ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียว ราคา F.O.B. ของแป้งมนัส าปะหลงั และปริมาณ
ส่งออกแป้งมนัส าปะหลงั เพื่อให้สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้กลเ้คียงกบัการด าเนินการท่ีเป็นจริง
มากยิง่ข้ึน  

ทั้งน้ีในแต่ละตวัแบบจะมีการวิเคราะห์ผลเป็น 2 ขั้น โดยขั้นท่ี 1 เป็นตวัแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
หาความสามารถพื้นฐานของโซ่อุปทาน (Base Pattern) ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานแป้ง
มนัส าปะหลงัตั้งแต่เกษตรกร โรงงานแปรรูป และการขนส่งไปยงัท่าเรือส่งออก โดย Base Pattern 
น้ีจะพิจารณาภายใตข้อ้จ ากดัต่าง ๆ ของทุกส่วน โดยมีฟังกช์นัวตัถุประสงคเ์พื่อท าใหเ้กิดผลก าไรสูง
ท่ีสุด Base Pattern น้ีจะสามารถบอกถึงความสามารถของโซ่อุปทานท่ีจะรองรับกับอุปสงค์ ณ 
ปัจจุบนัได ้อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการประเมินความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานผูศึ้กษาได้น าหลกัการ 
ADDVOL ของ Morlok and Chang ดงัท่ีกล่าวในบทท่ี 2 มาอา้งอิง และสร้างตวัแบบในขั้นท่ี 2 โดย 
ADDVOL จะเป็นตวัแบบท่ีแสดงให้เห็นค่าความสามารถสูงท่ีสุดภายใตข้อ้จ ากดัเร่ืองของ Capacity 
ของทุกส่วนในโซ่อุปทาน ซ่ึงตวัแบบน้ีจะน าค่าท่ีไดจ้าก Base Pattern มาใชเ้ป็นค่าพื้นฐาน และใช ้
โปรแกรมประมวลค่าท่ีเพิ่มได้สูงท่ีสุด ซ่ึงค่าน้ีจะเรียกว่า Reserve Capacity หากค่าน้ีมีช่วงความ
แตกต่างระหว่าง Base Pattern กับ ADDVOL มาก แสดงให้เห็นว่า ส่วนนั้นมีความยืดหยุ่นท่ีจะ
รองรับกบัการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ไดม้าก แต่หากมีค่าช่วงความแตกต่างน้อยหรือเท่ากนั จะ
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ช้ีใหเ้ห็นวา่ ส่วนนั้น ๆ อาจจะกลายเป็นจุดคอขวดของโซ่อุปทานข้ึนได ้เม่ือมีการเปล่ียนเปล่ียนของ
อุปทานและอุปสงค ์จึงเป็นแนวทางท่ีจะท าใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งวางแผนเพื่อพฒันาศกัยภาพต่อไป 
โดยรูปแบบของตวัแบบทั้ง 2 ขั้นน้ีสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.3  

ในส่วนถดัไปจะเป็นการอธิบายรายละเอียดของตวัแบบท่ีสร้างข้ึน โดยจะเร่ิมจากตวัแบบ 
Deterministic ซ่ึงแบ่งเป็น D1 ตวัแบบ Deterministic ท่ีประเมิน Base Pattern ของโซ่อุปทาน และ 
D2 เป็นตัวแบบ Deterministic ท่ีประเมิน Additional Volume สูงสุดของโซ่อุปทานซ่ึงจะท าให้
ทราบถึง Reserve Capacity จากนั้นวเิคราะห์ผลดว้ยตวัแบบ Stochastic โดยแบ่งออกเป็น S1 และ S2 
ซ่ึงเป็นตวัแบบของ Base Pattern และ Additional Volume ตามล าดบัโดยตวัแบบมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
4.1.2 ตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานแบบ Deterministic  
เป็นตวัแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อการประเมินความยดืหยุน่ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานแป้งมนั

ส าปะหลงั ซ่ึงความยืดหยุน่ของการศึกษาในคร้ังน้ีพิจารณาจาก Capacity ท่ีสามารถเพิ่มข้ึนไดม้าก
ท่ีสุดภายใตข้อ้จ ากดัในการผลิต การจดัเก็บและการขนส่ง ของเกษตรกร โรงงานแปรรูป ตลอดจน
ระบบขนส่งสินคา้เพื่อให้เกิดผลก าไรสูงท่ีสุด โดยตวัแบบ Deterministic จะใช้ค่าพารามิเตอร์เป็น
ค่าคงท่ี และสมมติให้ค่าของอุปสงค์ อุปทานและราคาทราบค่าได้แน่นอน โดยในการสร้างจะ
จ าแนกออกเป็น 2 ขั้น โดยขั้นแรกจะเป็นตวัแบบท่ีวดัความสามารถพื้นฐานของโซ่อุปทานแป้งมนั
ส าปะหลงั เพื่อใหท้ราบความสามารถของโซ่อุปทานท่ีจะท าใหเ้กิดผลก าไรของโซ่อุปทานสูงท่ีสุด 

 

 

ภาพที ่4.3  ตวัแบบประเมินความยดืหยุน่ระหวา่ง Base Pattern และ Additional Volume 
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และขั้นท่ี 2 จะเป็นตวัแบบท่ีใช้วดัความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานท่ีสามารถเพิ่มข้ึนไดสู้งสุดภายใต้
ขอ้จ ากดัของทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโซ่อุปทาน โดยมีตวัแบบเป็นดงัต่อไปน้ี 

4.1.2.1 ตวัแบบ D1 เป็นตวัแบบ Deterministic เพื่อประเมินค่าความสามารถพื้นฐาน
ของโซ่อุปทาน สามารถแสดงรายละเอียดของตวัแบบไดด้งัน้ี 

1) ดชันี (Index) 
i ดชันีของพื้นท่ีเพาะปลูก = 1, 2, 3, …, 10 
j ดชันีของลานมนัของโรงงาน = 11, 12 
k ดชันีของเคร่ืองจกัรผลิตแป้งมนัส าปะหลงั = 13, 14 
g ดชันีของคลงัจดัเก็บแป้งมนัส าปะหลงั =15 
m ดชันีของสถานีรถไฟชุมทางจงัหวดันครราชสีมา = 16 
n ดชันีของท่าเรือส่งออก = 17 
t ดชันีของช่วงเวลา = 1, 2, 3, 4 

2) ตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable)  
t

ijx   ปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรพื้นท่ีท่ี i น าไปจ าหน่ายและเทกองไวท่ี้ลานมนัของโรงงาน
แปรรูปท่ี j ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

jkx   ปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีจดัเก็บไวท่ี้ลานมนัของโรงงานแปรรูปท่ี j ส่งเขา้สู่กระบวนการผลิต
ของโรงงานแปรรูปท่ี k ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

kgy   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีแปรรูปและบรรจุพร้อมส่งของโรงงานแปรรูปท่ี k น าไปจดัเก็บ
ไวท่ี้คลงัสินคา้ท่ี g ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

gmy  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งไปยงัสถานีชุมทางรถไฟ m 
เพื่อเตรียมบรรทุกข้ึนรถไฟและส่งต่อไปยงัท่าเรือ ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

gny  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งโดยรถบรรทุกไปยงัท่าเรือ n 
โดยตรง ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

mny  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเตรียมจดัส่งโดยรถไฟซ่ึงขนส่งจากสถานีชุมทางรถไฟ m ไปยงั
ท่าเรือ n ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั)  

t

gI  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ของโรงงานแปรรูป g ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 
3) ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) 

t

iA  พื้นท่ีท่ีเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัพื้นท่ี i ในช่วงเวลา t (ไร่) 
f  ตน้ทุนการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกร (บาทต่อตนั)  
r  อตัราค่าขนส่งมนัส าปะหลงัไปจ าหน่ายของเกษตรกร (บาทต่อตนั) 
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t

jz   ราคารับซ้ือผลผลิตมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรของโรงงาน j ในช่วงเวลาท่ี t (บาทต่อตนั) 
t

nz  ราคาขายแป้งมนัส าปะหลงัใหลู้กคา้ผา่นท่าเรือ n ในช่วงเวลาท่ี t (บาทต่อตนั) 

gh  ตน้ทุนการจดัเก็บแป้งมนัส าปะหลงัท่ีคลงัสินคา้ g (บาทต่อตนั) 
ts  ตน้ทุนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัในช่วงเวลาท่ี t (บาทต่อตนั) 
t

gmc  ตน้ทุนค่าขนส่งจากคลงัสินคา้ g ไปยงัสถานีรถไฟชุมทาง m ในช่วงเวลาท่ี t (บาทต่อตู)้ 
t

mnc  ตน้ทุนค่าขนส่งจากสถานีชุมทาง m ไปยงัท่าเรือ n ในช่วงเวลาท่ี t (บาทต่อตู)้ 
t

gnc  ตน้ทุนค่าขนส่งจากคลงัสินคา้ g ไปยงัท่าเรือ n โดยตรง ในช่วงเวลาท่ี t (บาทต่อตู)้ 
0

gI  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีจดัเก็บท่ีคลงัสินคา้ของโรงงานแปรรูปเร่ิมตน้ t=0 (ตนั) 
t

jU  ความสามารถในการรับซ้ือไดสู้งสุดของลานมนั j ของโรงงาน(ตนั) 
t

kU  ก าลงัการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัของโรงงานแปรรูป k ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 
t

gU  ปริมาณความจุของคลงัสินคา้จดัเก็บแป้งมนัส าปะหลงั g ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 
t

mnV  จ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีขบวนรถไฟจากสถานีชุมทาง m ไปยงัท่าเรือ n รองรับได ้ในช่วง
เวลาท่ี t (ตูต่้อวนั) 

t

gnV  จ านวนรถหวัลากท่ีวา่จา้งไดเ้พื่อขนส่งจากคลงัสินคา้ g ไปยงัท่าเรือ n โดยตรง ในช่วงเวลาท่ี 
t (คนัต่อวนั) 

t

gmW  น ้ าหนกับรรทุกของรถหวัลากท่ีขนส่งจากคลงัสินคา้ g ไปยงัสถานีรถไฟชุมทาง m ในช่วง
เวลาท่ี t (ตนัต่อตูต่้อคนั) 

t

mnW  น ้ าหนกับรรทุกของรถไฟท่ีขนส่งจากสถานีรถไฟชุมทาง m ไปยงัท่าเรือส่งออก n ในช่วง
เวลาท่ี t (ตนัต่อตู)้ 

t

gnW  น ้ าหนักบรรทุกของรถหัวลากท่ีขนส่งจากคลังสินค้า g ไปยงัท่าเรือส่งออก n โดยตรง 
ในช่วงเวลาท่ี t (ตนัต่อตูต่้อคนั) 

t

jD  ปริมาณความตอ้งการมนัส าปะหลงัขั้นต ่าของลานมนั j ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 
t

gD  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัของขั้นต ่าท่ีควรจดัเก็บไวใ้หก้บัลูกคา้ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 
t

nD  ปริมาณความตอ้งการแป้งมนัส าปะหลงัของลูกคา้เท่ากบัปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเตรียม
ส่งออกท่ีท่าเรือ n ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

  อตัราการแปรสภาพของหวัมนัส าปะหลงัสดเป็นแป้งมนัส าปะหลงั 
t

i  อตัราผลผลิตต่อไร่ตามศกัยภาพของพื้นท่ีเพาะปลูก i ในช่วงเวลาท่ี t (ตนัต่อไร่) 
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4) ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์(Objective Function) ของตวัแบบ D1 
Maximize Profit D1 =   t t t t

j ij ij ij

i j t i j t i j t

z x fx rx      

 t t t t t

n gm gn j jk

g m n t j k t

z y y z x      

t

gmt t t t

kg g g gm t
k g t g t g m t gm

y
s y h I c

W

 
    

 
    

tt
gnt tmn

mn gnt t
m n t g n tmn gn

yy
c c

W W

  
     

   
    (1) 

5) สมการขอ้จ ากดั (Constraints) 
t t t

ij i i

j

x A   
, ,i t    (2) 

t t

ij j

i

x U  , ,j t    (3) 
t t

ij j

i

x D  , ,j t    (4) 
0t t

ij jk

i j

x x      , ,j t    (5) 
t t

jk kg

j g

x y      
, ,k t    (6) 

t t

kg k

g

y U   
, ,k t   (7) 

 1t t t t t t

g kg mn gn g g

k

I y y y I U        , ,g t    (8) 

 1t t t t t t

g kg mn gn g g

k

I y y y I D        , ,g t    (9) 
0t t

gm mn

g n

y y     
, ,m t    (10) 

 t t t

mn mn mn

n

y W V   , ,m t    (11) 

 t t t

gn gn gn

n

y W V   , ,g t    (12) 
t t t

gn mn n

g m

y y D     
, ,n t    (13) 

, , , , , , 0t t t t t t t

ij jk kg gm gn mn gx x y y y y I    , , , , , , ,i j k g m n t         (14) 
 
ในฟังก์ชันวตัถุประสงค์ท่ี 1 ต้องการท่ีจะหาความยืดหยุ่นของเกษตรกร 

โรงงานแปรรูป และระบบการขนส่งท่ีรองรับกับอุปสงค์การส่งออกแป้งมนัส าปะหลังภายใต้
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้ผลก าไรของโซ่อุปทานสูงท่ีสุด ซ่ึงจากสมการน้ีจะสามารถแยก
ออกเป็นผลก าไรของเกษตรกรพื้นท่ีท่ี i ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจ าหน่ายมนัส าปะหลงัให้กบั
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โรงงานแปรรูป ตน้ทุนต่อตนัมนัส าปะหลงัตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนกระทัง่ขนส่งไปจ าหน่าย 
ส่วนของโรงงานแปรรูปท่ี k ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการส่งออกแป้งมนัส าปะหลงั ตน้ทุนการรับซ้ือ
มนัส าปะหลงัจากเกษตรกร ตน้ทุนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ตน้ทุนการจดัเก็บและดูแลรักษาแป้ง
มนัส าปะหลงัท่ีคลงัสินคา้ g และตน้ทุนค่าขนส่งดว้ยรูปแบบการขนส่ง 2 แบบ คือ การขนส่งจาก
คลงัสินคา้ของโรงงานแปรรูป g ไปยงัท่าเรือ n โดยตรงดว้ยรถบรรทุก และการขนส่งจากคลงัสินคา้
ของโรงงาน g ไปยงัสถานีรถไฟ m และขนส่งต่อไปยงัท่าเรือ n ดว้ยรถไฟ มีขอ้จ ากดัดงัน้ี 

สมการท่ี 2 เป็นขอ้จ ากดัท่ีแสดงให้เห็นว่า ปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีเกษตร
เก็บเก่ียวเพื่อน าไปจ าหน่ายให้กบัโรงงานแปรรูป จะตอ้งไม่เกินศกัยภาพการผลิตของเกษตรกร 
กล่าวคือผลผลิตท่ีจ าหน่ายไม่เกินผลผลิตท่ีสามารถผลิตไดข้องเกษตรกร i ในแต่ละช่วงเวลา t 

สมการท่ี 3 เป็นขอ้จ ากดัของปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีโรงงานรับซ้ือผลผลิต
จากเกษตรกรจะรับซ้ือไดไ้ม่เกินความสามารถสูงสุดของพื้นท่ีลานมนัของโรงงานในช่วงเวลาท่ี t 

สมการท่ี 4 เป็นขอ้จ ากดัของปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีโรงงานรับซ้ือผลผลิต
จากเกษตรกรจะรับซ้ือซ่ึงเป็นปริมาณขั้นต ่าท่ีลานมนั j ในช่วงเวลาท่ี t 

สมการท่ี 5 เป็นขอ้จ ากดัท่ีแสดงให้เห็นวา่ เม่ือโรงงานรับซ้ือมนัส าปะหลงั
จากเกษตรกรแล้ว จะไม่มีการจัดเก็บเพราะจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย จึงจ าเป็นต้องน าเข้า
กระบวนการผลิตทนัทีเม่ือซ้ือจากเกษตรกร  

สมการท่ี 6 เป็นข้อจ ากัดท่ีบอกถึงอัตราส่วนในการแปรสภาพของมัน
ส าปะหลงัเป็นแป้งมนั ซ่ึงมนัส าปะหลงัท่ีรับซ้ือมาจะตอ้งผ่านกระบวนการผลิตโดยมีอตัราแปร
สภาพตามท่ีก าหนด ในช่วงเวลา t 

สมการท่ี 7 เป็นขอ้จ ากดัของโรงงานแปรรูป k ในเร่ืองของก าลงัการผลิต
แป้งมนัส าปะหลงั ซ่ึงการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัในแต่ละวนัจะตอ้งไม่เกินก าลงัการผลิตท่ีมีของ
โรงงาน ในแต่ละช่วงเวลา t  

สมการท่ี 8 เป็นข้อจ ากัดของพื้นท่ีคลังสินค้า g ส าหรับจัดเก็บแป้งมัน
ส าปะหลงัท่ีผลิตเสร็จแลว้ และเตรียมรอจดัส่งไปยงัท่าเรือ n ซ่ึงผลรวมของแป้งมนัท่ีจดัเก็บแต่ละ
วนัจะตอ้งไม่เกินพื้นท่ีของคลงัสินคา้ g ในแต่ละช่วงเวลา t 

สมการท่ี 9 เป็นขอ้จ ากดัท่ีแสดงให้เห็นว่า ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีท า
การผลิตจะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบัปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัส ารองขั้นต ่าท่ีก าหนดไวข้อง
คลงัสินคา้ g เพื่อน าไปจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ 
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สมการท่ี 10 เป็นขอ้จ ากดัของปริมาณการขนส่งจากคลงัสินคา้ของโรงงาน 
g ผ่านสถานีรถไฟชุมทาง m และส่งไปยงัท่าเรือ n ซ่ึงขอ้จ ากดัน้ีเป็นการสร้างเง่ือนไขว่าท่ีสถานี
รถไฟชุมทางซ่ึงถือเป็นจุด Transshipment จะตอ้งไม่มีสินคา้เหลือคา้งอยูใ่นแต่ละช่วงเวลา t 

สมการท่ี 11 เป็นขอ้จ ากดัเก่ียวกบัปริมาณบรรทุกของรถไฟท่ีจะขนส่งจาก
สถานี m ไปยงัท่าเรือ n ซ่ึงจะมีจ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีสามารถขนส่งจ ากดัในแต่ละช่วงเวลา t  

สมการท่ี 12 เป็นขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวนรถหวัลากท่ีโรงงานสามารถว่าจา้ง
ใหบ้รรทุกสินคา้จากคลงัสินคา้ g ไปส่งยงัท่าเรือ n ไดใ้นแต่ละช่วงเวลา t 

สมการท่ี 13 เป็นขอ้จ ากดัท่ีระบุว่าปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีการขนส่ง
จากคลังสินค้าของโรงงาน g ไปยงัท่าเรือ n ผ่านรูปแบบการขนส่งทั้งสองรูปแบบเพื่อส่งออก 
จะตอ้งมีปริมาณมากกวา่หรือเท่ากบัอุปสงคส่์งออกในแต่ละช่วงเวลา t 

สมการท่ี 14 เป็นขอ้จ ากดัวา่ค่าทุกค่าจะตอ้งไม่เป็นค่าติดลบ 
4.1.2.2 ตัวแบบ D2 เป็นตัวแบบ Deterministic ส าหรับวดัความยืดหยุ่นของโซ่

อุปทานท่ีสามารถเพิ่มไดสู้งสุดจาก Base Pattern ภายใตข้อ้จ ากดัของความสามารถของทุกส่วนท่ีอยู่
ในโซ่อุปทาน มีลกัษณะของตวัแบบ และตวัแบบแปรท่ีเพิ่มข้ึนมาจากตวัแบบ D1 มีดงัต่อไปน้ี 

1) ตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable)  
t

ijx  ปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรพื้นท่ีท่ี i น าไปจ าหน่ายและเทกองไวท่ี้ลานมนั
ของโรงงานแปรรูปท่ี j ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

jkx  ปริมาณมันส าปะหลังท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจัดเก็บไวท่ี้ลานมันของโรงงานแปรรูปท่ี  j ส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปท่ี k ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

kgy  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงแปรรูปและบรรจุพร้อมส่งของโรงงานแปรรูปท่ี k 
น าไปจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ท่ี g ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

gmy  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งไปยงัสถานีชุมทาง
รถไฟ m เพื่อเตรียมบรรทุกข้ึนรถไฟและส่งต่อไปยงัท่าเรือ ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

gny  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งโดยรถบรรทุกไปยงั
ท่าเรือ n โดยตรง ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั) 

t

mny  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อเตรียมจดัส่งโดยรถไฟซ่ึงขนส่งจากสถานีชุมทาง
รถไฟ m ไปยงัท่าเรือ n ในช่วงเวลาท่ี t (ตนั)  
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2) ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์(Objective Function) ของตวัแบบ D2 
Maximize Z  =       t t t t t t

ij ij jk jk kg kg

i j t j k t k g t

x x x x y y              

   t t t t

gm gm mn mn

g m t m n t

y y y y                                        

   t t

gn gn

g n t

y y   (15) 

3) สมการขอ้จ ากดั (Constraints) 
 t t t t

ij ij i i

j

x x A     , ,i t    (16) 

 t t t

ij ij j

i

x x U    , ,j t   (17) 

 t t t

ij ij j

i

x x D   , ,j t   (18) 

    0t t t t

ij ij jk jk

i k

x x x x       , ,j t   (19) 

   t t t t

jk jk kg kg

j g

x x y y         , ,k t   (20) 

 t t t

kg kg k

g

y y U     , ,k t   (21) 

   1t t t t t

g kg kg mn mn

k m

I y y y y        

 t t t t

gn gn g g

g

y y I U       

, ,g t   (22) 

   1t t t t t

g kg kg mn mn

k m

I y y y y       

 t t t t

gn gn g g

g

y y I D      

, ,g t   (23) 

    0t t t t

gm gm mn mn

g n

y y y y         , ,m t   (24) 

  t t t t

mn mn mn mn

n

y y W V     , ,m t   (25) 

  t t t t

gn gn gn gn

n

y y W V     , ,g t   (26) 

   t t t t t

gn gn mn mn n

g m

y y y y D       , ,n t   (27) 

, , , , , 0t t t t t t

ij jk kg gm gn mnx x y y y y        , , , , , , ,i j k g m n t        (28) 
 

ในฟังก์ชนัวตัถุประสงคท่ี์ 15 มีเป้าหมายเพื่อหาปริมาณผลผลิตสูงสุดของ
แต่ละ Node ในโซ่อุปทานท่ีสามารถรองรับได้เพิ่มข้ึนจากความสามารถพื้นฐานของตวัแบบ D1 
ประกอบดว้ยความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนไดสู้งสุดในการผลิตของเกษตรกรพื้นท่ีท่ี i ความสามารถสูงสุด
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ท่ีรองรับกบัปริมาณมนัส าปะหลงัจากเกษตรกรของพื้นท่ีลานมนั j ก าลงัการผลิตของโรงงาน k และ
พื้นท่ีคลงัสินคา้ g ท่ีจดัเก็บแป้งมนัส าปะหลงั รวมถึงความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดของระบบการ
ขนส่งทางถนนโดยตรง และการขนส่งทางถนนร่วมกบัรถไฟผ่านสถานีรถไฟ m เพื่อส่งแป้งมนั
ส าปะหลงัไปยงัท่าเรือ n ส าหรับส่งออกในแต่ละช่วงเวลา t ซ่ึงอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเช่นเดียวกบัตวั
แบบท่ี 1 แต่มีตวัแปรการตดัสินใจเพิ่มเติมดงักล่าวขา้งตน้เขา้มาในขอ้จ ากดัดงัสมการท่ี 16 – 28  

 
4.1.3 ตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานแบบ Stochastic 
ส าหรับตวัแบบน้ีจะมีตัวแปรการตดัสินใจเช่นเดียวกับตัวแบบ Deterministics แต่จะมี

พารามิเตอร์ในส่วนของผลผลิตของเกษตรกรท่ีน ามาจ าหน่ายให้กบัโรงงาน ราคารับซ้ือ ปริมาณ                
อุปสงคส่์งออกแป้งมนัส าปะหลงั และราคาส่งออกท่ีมีค่าไม่แน่นอนเกิดข้ึน ซ่ึงในการจดัท าตวัแบบ
น้ี ไดศึ้กษาการแจกแจงของขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าวในบทท่ี 3 โดยผูศึ้กษาจะน า
ขอ้มูลในส่วนนั้นมาจดัท าตวัแบบในเชิงของ Scenario ท่ีมีความน่าจะเป็นของค่าท่ีจะเกิดข้ึน และ
ฟังก์ชันวตัถุประสงค์จะเป็นค่าคาดหมายของผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนได้สูงสุดของตวัแบบท่ีใช้หา
ความสามารถพื้นฐานของโซ่อุปทาน และความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานท่ีจะเพิ่มไดสู้งสุดในตวัแบบ
ท่ีสอง โดยพิจารณาความยืดหยุน่ของแต่ละส่วนท่ีอยูใ่นโซ่อุปทานภายใตข้อ้จ ากดัเช่นเดียวกบัตวั
แบบ Deterministic โดยจะมีค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นความน่าจะเป็นเพิ่มข้ึนมาแสดงรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

4.1.3.1 ตวัแบบ S1 เป็นตวัแบบ Stochastic  ของราคารับซ้ือมนัส าปะหลงั ปริมาณ
อุปทานหรือปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร ราคา F.O.B. และปริมาณอุปสงค์ส่งออก
แป้งมนัส าปะหลงั เพื่อหาความสามารถพื้นฐานของโซ่อุปทาน โดยตวัแบบ Stochastic น้ีได้เพิ่ม 
Scenario เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในเร่ืองของอุปทาน อุปสงค์ท่ีส่งผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงของราคา ดงัท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3 ซ่ึง
จะมีความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนร่วมดว้ย โดยตวัแบบมีดชันี ค่าพารามิเตอร์และตวั
แปรตดัสินใจท่ีแตกต่างจากตวัแบบ Deterministic ดงัน้ี 

1) ดชันี (Index) 
   ดชันีของ Scenario  

2) ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) 
P    ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละ Scenario   ของตวัแปรท่ีมีความไม่แน่นอน 

t

iF   ปริมาณอุปทานของเกษตรกรพื้นท่ี i แต่ละ Scenario  ท่ีเกิดจากฟังก์ชนัความสัมพนัธ์กบั
ราคารับซ้ือผลผลิต 
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t

nD   ปริมาณความตอ้งการแป้งมนัส าปะหลงัของลูกคา้ท่ีส่งออกท่าเรือ n ของแต่ละ Scenario 
ท่ีเกิดจากฟังกช์นัความสัมพนัธ์กบัราคา F.O.B. 

3) ตวัแปรการตดัสินใจ (Decision Variable) 
t

ijx   ปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรพื้นท่ีท่ี i น าไปจ าหน่ายและเทกองไวท่ี้ลานมนัของโรงงาน
แปรรูปท่ี j ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

jkx   ปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีจดัเก็บไวท่ี้ลานมนัของโรงงานแปรรูปท่ี j ส่งเขา้สู่กระบวนการผลิต
ของโรงงานแปรรูปท่ี k ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

kgy   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีแปรรูปและบรรจุพร้อมส่งของโรงงานแปรรูปท่ี k น าไปจดัเก็บ
ไวท่ี้คลงัสินคา้ท่ี g ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

gmy   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งไปยงัสถานีชุมทางรถไฟ m 
เพื่อเตรียมบรรทุกข้ึนรถไฟและส่งต่อไปยงัท่าเรือ ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

gny   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งโดยรถบรรทุกไปยงัท่าเรือ n 
โดยตรง ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

mny 
 ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเตรียมจดัส่งโดยรถไฟซ่ึงขนส่งจากสถานีชุมทางรถไฟ m ไปยงั
ท่าเรือ n ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั)  

t

gI   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ของโรงงานแปรรูป g ในช่วงเวลาท่ี t ของ 
Scenario   (ตนั) 

4) ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์(Objective Function) ของตวัแบบ S1 
Max Profit S1 = t t t t

j ij ij ij

i j t i j t i j t

P z x P fx P rx      
  

      

 t t t t t

n gm gn j jk

g m n t j k t

P z y y P z x      
 

      

t

gmt t t t

kg g g gm t
k g t g t g m t gm

P y
P s y P h I c

W

 

   
  

 
    

 
    

tt
gnt tmn

mn gnt t
m n t g n tmn gn

P yP y
c c

W W

  

 

  
     

   
   (29) 

5) สมการขอ้จ ากดั (Constraints) 
t t

ij i

j

x F    , , ,i t      (30) 
t t

ij j

i

x U   , , ,j t      (31) 
t t

ij j

i

x D   , , ,j t     (32) 
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0t t

ij jk

i j

x x       , , ,j t      (33) 
t t

jk kg

j g

x y       , , ,k t      (34) 
t t

kg k

g

y U    , , ,k t     (35) 

 1t t t t t t

g kg mn gn g g

k

I y y y I U    

        , , ,g t      (36) 

 1t t t t t t

g kg mn gn g g

k

I y y y I D    

       , , ,g t     (37) 

0t t

gm mn

g n

y y      , , ,m t      (38) 

 t t t

mn mn mn

n

y W V    , , ,m t      (39) 

 t t t

gn gn gn

n

y W V    , , ,g t      (40) 
t t t

gn mn n

g m

y y D       , , ,n t      (41) 

, , , , , , 0t t t t t t t

ij jk kg gm gn mn gx x y y y y I          , , , , , , , ,i j k g m n t           (42) 
 

ส าหรับตัวแบบวดัความยืดหยุ่นท่ีมีการปรับค่าให้เป็น Stochastic จะมี
ฟังก์ชนัวตัถุประสงคแ์ละสมการขอ้จ ากดัเช่นเดียวกบัแบบ Deterministic แต่จะมีขอ้มูลในส่วนของ
อุปสงค์และอุปทานท่ีไม่แน่นอนเพิ่มข้ึนมา ตลอดจนเร่ืองของราคารับซ้ือมันส าปะหลังจาก
เกษตรกร และราคาส่งออกของแป้งมนัส าปะหลงั ทั้งน้ีในการวเิคราะห์ผลจากตวัแบบ การน าขอ้มูล
มาใช้พิจารณาจากการแจกแจงความน่าจะเป็นของขอ้มูลเพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิง Scenario ว่า
หากอุปสงคแ์ละอุปทานมีการเปล่ียนแปลง ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนของตวัแปรสุ่มจะเป็นเท่าใด  

4.1.3.2 ตวัแบบ S2 เป็นตวัแบบ Stochastic ส าหรับวดัความยืดหยุน่ของโซ่อุปทาน
ท่ีสามารถเพิ่มไดสู้งสุด เพื่อประเมิน Reserve Capacity จากความสามารถพื้นฐานภายใตข้อ้จ ากดั
ของความสามารถของทุกส่วนท่ีอยูใ่นโซ่อุปทาน และความไม่แน่นอนของตวัแปร ส าหรับตวัแบบ
สามารถแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable)  
t

ijx   ปริมาณมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนของเกษตรกรพื้นท่ีท่ี i น าไปจ าหน่ายและเทกองไวท่ี้ลานมนั
ของโรงงานแปรรูปท่ี j ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario    (ตนั) 

t

jkx   ปริมาณมันส าปะหลังท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจัดเก็บไวท่ี้ลานมันของโรงงานแปรรูปท่ี  j ส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปท่ี k ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 
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t

kgy   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงแปรรูปและบรรจุพร้อมส่งของโรงงานแปรรูปท่ี k 
น าไปจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ท่ี g ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

gmy   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งไปยงัสถานีชุมทาง
รถไฟ m เพื่อบรรทุกข้ึนรถไฟและส่งต่อไปยงัท่าเรือ ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

gny   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ g ถูกจดัส่งโดยรถบรรทุกไปยงั
ท่าเรือ n โดยตรง ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั) 

t

mny   ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อเตรียมจดัส่งโดยรถไฟซ่ึงขนส่งจากสถานีชุมทาง
รถไฟ m ไปยงัท่าเรือ n ในช่วงเวลาท่ี t ของ Scenario   (ตนั)  

2) ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์(Objective Function) ของตวัแบบ S2 
Maximize Z  =     t t t t

ij ij jk jk

i j t j k t

x x x x   
 

        

   t t t t

kg kg gm gm

k g t g m t

y y y y   
 

                                        

     t t t t

mn mn gn gn

m n t g n t

y y y y   
 

         (43) 

3) สมการขอ้จ ากดั (Constraints) 
 t t t

ij ij i

j

x x F       , , ,i t      (44) 

 t t t

ij ij j

i

x x U     , , ,j t     (45) 

 t t t

ij ij j

i

x x D    , , ,j t     (46) 

    0t t t t

ij ij jk jk

i k

x x x x          , , ,j t     (47) 

   t t t t

jk jk kg kg

j g

x x y y            , , ,k t     (48) 

 t t t

kg kg k

g

y y U      , , ,k t     (49) 

   1t t t t t

g kg kg mn mn

k m

I y y y y    

        

 t t t t

gn gn g g

g

y y I U         

, , ,g t     (50) 

   1t t t t t

g kg kg mn mn

k m

I y y y y    

       

 t t t t

gn gn g g

g

y y I D        

, , ,g t     (51) 

    0t t t t

gm gm mn mn

g n

y y y y            , , ,m t     (52) 

  t t t t

mn mn mn mn

n

y y W V      , , ,m t     (53) 
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  t t t t

gn gn gn gn

n

y y W V      , , ,g t     (54) 

   t t t t t

gn gn mn mn n

g m

y y y y D             , , ,n t     (55) 

, , , , , 0t t t t t t

ij jk kg gm gn mnx x y y y y             , , , , , , , ,i j k g m n t          (56) 
 

4.2 ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการประมวลผลตัวแบบความยืดหยุ่น 
 
4.2.1 ค่าพารามิเตอร์ส าหรับตัวแบบ Deterministic  
ส าหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการประมวลผลจากตวัแบบท่ีสร้างข้ึนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ส่วนของเกษตรกร ไดแ้ก่ ตน้ทุนการเพาะปลูก ( f ) ซ่ึงไดก้ าหนดให้มีค่าเท่ากนั

ทุกไตรมาส เท่ากบั 1,637 บาทต่อตนั และตน้ทุนการขนส่งเพื่อน ามาจ าหน่ายท่ีโรงงานแปรรูป ( r ) 
เท่ ากับ  220, 200, 200,, 190, 220, 180, 180, 170, 150, 170 บาทต่อตันของพื้ น ท่ี เพาะปลูก ท่ี  i 
ตามล าดบั ส่วนขอ้มูลพื้นท่ีเพาะปลูก และอตัราผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จ าแนกออกเป็นรายไตรมาส 
แสดงดงัตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลของส่วนโรงงานแปรรูป ประกอบดว้ยขอ้มูลราคารับซ้ือ ตน้ทุนการผลิต
ปริมาณอุปสงค์มนัส าปะหลงัของโรงงานแปรรูป ปริมาณอุปสงค์ของส่งออกแป้งมนัส าปะหลงั 
และอตัราการแปรสภาพจากมนัส าปะหลงัเป็นแป้ง ปริมาณความจุของลานมนั ก าลงัการผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงั และปริมาณความจุของคลงัสินคา้ แสดงดงัตารางท่ี 4.3 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการขนส่งแบบท่ี 1 การขนส่งทางถนนโดยตรง ไดแ้ก่ จ  านวนรถหัวลากท่ี
วา่จา้งได ้น ้ าหนกับรรทุก ตน้ทุนค่าขนส่ง ส่วนแบบท่ี 2 เป็นการขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกบัรถไฟ 
ได้แก่ น ้ าหนักบรรทุก ตน้ทุนค่าขนส่งทางรถบรรทุก ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ท่ีบรรทุกลงรถไฟ 
น ้าหนกับรรทุกของรถไฟ และตน้ทุนขนส่งทางรถไฟ ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.1  พื้นท่ีเก็บเก่ียวของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีศึกษา 

 t

iA  (ไร่) 

พืน้ที ่i  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 13,195 1,692 1,620 3,464 
2 6,805 873 1,166 2,008 
3 4,484 575 943 1,363 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 t

iA  (ไร่) 

พืน้ที ่i  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
4 12,767 1,637 1,677 3,306 
5 9,971 1,279 1,467 2,669 
6 8,226 1,055 1,247 2,404 
7 4,566 586 953 1,451 
8 3,918 502 933 1,284 
9 5,891 756 1,100 1,916 

10 1,954 251 737 807 
รวม 71,777 9,207 11,842 20,671 

 
ตารางที ่4.2  อตัราผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีศึกษา 

 t

i  (ตันต่อไร่) 

พืน้ที ่i  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 4.24 4.24 4.24 4.24 
2 3.49 3.49 3.49 3.49 
3 3.62 3.62 3.62 3.62 
4 3.54 3.54 3.54 3.54 
5 3.34 3.34 3.34 3.34 
6 3.77 3.77 3.77 3.77 
7 3.60 3.60 3.60 3.60 
8 3.38 3.38 3.38 3.38 
9 3.41 3.41 3.41 3.41 

10 3.10 3.10 3.10 3.10 
11 3.53 3.53 3.53 3.53 
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ตารางที ่4.3  ค่าพารามิเตอร์ในส่วนของโรงงานแปรรูป 

พารามิเตอร์ หน่วย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
t

jz  บาทต่อตนั 2,111 2,094 2,091 2,109 
t

nz  บาทต่อตนั 13,929 13,774 14,321 13,939 

gh  บาทต่อตนั 75 75 75 75 
ts  บาทต่อตนั 2,750 3,000 3,000 2,900 
0

gI  ตนั 0 - - - 
t

jU  ตนั 200,000 200,000 200,000 200,000 
t

kU  ตนั 44,000 30,000 30,000 30,000 
t

gU  ตนั 35,000 35,000 35,000 35,000 

  ตนั 1: 0.24 1: 0.24 1: 0.24 1: 0.24 
t

jD  ตนั 10,000 10,000 10,000 10,000 
t

gD  ตนั 1,000 1,000 1,000 1,000 
t

nD  ตนั 15,291 13,220 10,592 13,065 
 
ตารางที ่4.4  ค่าพารามิเตอร์ในส่วนของการขนส่งของโซ่อุปทาน 

พารามิเตอร์ หน่วย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
t

gnV  TEU ต่อไตรมาส 600 600 600 600 
t

mnV  TEU ต่อไตรมาส 350 350 350 350 
t

gmW , t

mnW , t

gnW  ตนั 17 17 17 17 
t

gnc  บาทต่อ TEU 6,750 6,750 6,650 6,650 
t

gmc  บาทต่อ TEU 600 600 600 600 
t

mnc  บาทต่อ TEU 6,100 6,100 6,100 6,100 
 
4.2.2 ค่าพารามิเตอร์ส าหรับตัวแบบ Stochastic 
ส าหรับข้อมูลท่ีเป็นพารามิเตอร์จะใช้ค่าเท่ากันกับตวัแบบ Deterministic ดังท่ีกล่าวไป

ขา้งตน้ โดยค่าท่ีใช้แบบเดียวกนัไดแ้ก่ ส่วนของเกษตรกร ค่าตน้ทุนการเพาะปลูกก าหนดให้มีค่า
เท่ากนัทุกไตรมาส ตน้ทุนค่าขนส่งจากเกษตรกรไปยงัโรงงานแปรรูป และพื้นท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตมนั
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ส าปะหลงั ส่วนโรงงานแปรรูป เป็นตน้ทุนการผลิต อตัราการแปรสภาพจากมนัส าปะหลงัสดเป็น
แป้ง ปริมาณความจุของลานมนั ก าลงัการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั  ปริมาณความจุของคลงัสินคา้ 
และความจุของรถบรรทุกขนส่ง ความจุของรถไฟ จ านวนรถท่ีรองรับการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ได ้

ส่วนขอ้มูลท่ีเป็น Stochastic ไดมี้การจ าแนกเป็น Scenario ไดท้ั้งหมด 36 Scenario เพื่อใช้
ในการค านวณหาผลลพัธ์ของตวัแบบ Stochastic แสดงดงัตารางท่ี 4.5 4.6 4.7 และ 4.8โดย Scenario 
ท่ีสร้างข้ึนมาน้ีไดส้ร้างข้ึนจากสมการ Linear Regression และการหาความน่าจะเป็นการแจกแจง
ขอ้มูลปกติ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ทั้งน้ีในการพิจารณา ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาเร่ืองของราคารับซ้ือ 
และราคาขายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากค่าเฉล่ียโดยมีการลดลงร้อยละ 10 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
ของทั้งสองราคา ซ่ึงอยูใ่นขอบเขตของราคาท่ีเคยเกิดข้ึน  และจากนั้นน าราคาไปหาค่าของอุปสงค์
แป้งมนัส าปะหลงั และอุปทานมนัส าปะหลงัตามสมการ Regression เพื่อน ามาหาค่าความน่าจะเป็น
ของค่าเหล่านั้นท่ีจะเกิดข้ึนและน ามาใชเ้พื่อหาค่าคาดหมายของฟังกช์นัวตัถุประสงค ์ 

สมมติฐานของการสร้าง Scenario ในคร้ังน้ีพิจารณาวา่ ขอ้มูลในส่วนของราคารับซ้ือและ
ราคา F.O.B. เป็นอิสระต่อกนั  และล าดบัการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ในส่วนของราคารับซ้ือและราคา 
F.O.B. เกิดข้ึนพร้อมกนั กล่าวคือ เกษตรกรท่ีจะน าผลผลิตเขา้มาจ าหน่ายให้กบัโรงงานแปรรูป 
สามารถทราบไดท้ั้งในส่วนของราคารับซ้ือผลผลิต และราคา F.O.B. แป้งมนัส าปะหลงั ซ่ึงมีส่วน
ต่อการตดัสินใจในการน าผลผลิตเขา้มาจ าหน่ายให้กบัโรงงานแปรรูป ทั้งน้ีจากการสร้าง Scenario 
ตามวิธีการดงักล่าวสามารถสร้างไดท้ั้งหมด 9 Scenairo ในแต่ละไตรมาส ซ่ึงจะวดัความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนของทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายอุปทานท่ีเป็นผลผลิตจากเกษตรกรเม่ือมีราคารับ
ซ้ือท่ีแตกต่างกนั 3 ราคา โดยราคารับซ้ือจากเกษตรกรจะมีการเปล่ียนแปลงจากค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนและ
ลดลงร้อยละ 10 และอีกฝ่ายหน่ึงคือ ฝ่ายของอุปสงคท่ี์เป็นความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีจะปรับเปล่ียน
ไปตามราคาของแป้งมนัส าปะหลงั โดยราคา F.O.B. น้ีได้ก าหนดให้มีการเพิ่มข้ึนและลดลงจาก
ราคาเฉล่ียร้อยละ 5 

 
ตารางที ่4.5  Scenario ของขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนของไตรมาสท่ี 1 

  ความน่าจะเป็น 
ราคารับซ้ือ อุปทาน ราคาขาย อุปสงค์ 
(บาทต่อตัน) (ตัน) (บาทต่อตัน) (ตัน) 

1 0.40    0.30 = 0.12 2,111 193,611 13,232 15,636 

2 0.25    0.30 = 0.08 2,216 167,931 13,232 15,636 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

  ความน่าจะเป็น 
ราคารับซ้ือ อุปทาน ราคาขาย อุปสงค์ 
(บาทต่อตัน) (ตัน) (บาทต่อตัน) (ตัน) 

3 0.35    0.30 = 0.11 1,900 244,974 13,232 15,636 

4 0.40    0.50 = 0.20 2,111 193,611 13,929 13,734 

5 0.25    0.50 = 0.13 2,216 167,931 13,929 13,734 

6 0.35    0.50 = 0.18 1,900 244,974 13,929 13,734 

7 0.40    0.20 = 0.08 2,111 193,611 14,625 11,832 

8 0.25    0.20 = 0.05 2,216 167,931 14,625 11,832 

9 0.35    0.20 = 0.07 1,900 244,974 14,625 11,832 

 
ตารางที ่4.6  Scenario ของขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนของไตรมาสท่ี 2 

  ความน่าจะเป็น 
ราคารับซ้ือ อุปทาน ราคาขาย อุปสงค์ 
(บาทต่อตัน) (ตัน) (บาทต่อตัน) (ตัน) 

1 0.40    0.30 = 0.12 2,094 27,552 13,085 16,038 

2 0.25    0.30 = 0.08 2,199 23,517 13,085 16,038 

3 0.35    0.30 = 0.11 1,885 35,619 13,085 16,038 

4 0.40    0.50 = 0.20 2,094 27,552 13,929 14,157 

5 0.25    0.50 = 0.13 2,199 23,517 13,929 14,157 

6 0.35    0.50 = 0.18 1,885 35,619 13,929 14,157 

7 0.40    0.20 = 0.08 2,094 27,552 14,462 12,256 

8 0.25    0.20 = 0.05 2,199 23,517 14,462 12,256 

9 0.35    0.20 = 0.07 1,885 35,619 14,462 12,256 
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ตารางที ่4.7  Scenario ของขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนของไตรมาสท่ี 3 

  ความน่าจะเป็น 
ราคารับซ้ือ อุปทาน ราคาขาย อุปสงค์ 
(บาทต่อตัน) (ตัน) (บาทต่อตัน) (ตัน) 

1 0.40    0.30 = 0.12 2,091 26,310 13,605 14,619 

2 0.25    0.30 = 0.08 2,195 35,730 13,605 14,619 

3 0.35    0.30 = 0.11 1,882 7,467 13,605 14,619 

4 0.40    0.50 = 0.20 2,091 26,310 14,321 12,663 

5 0.25    0.50 = 0.13 2,195 35,730 14,321 12,663 

6 0.35    0.50 = 0.18 1,882 7,467 14,321 12,663 

7 0.40    0.20 = 0.08 2,091 26,310 15,037 10,707 

8 0.25    0.20 = 0.05 2,195 35,730 15,037 10,707 

9 0.35    0.20 = 0.07 1,882 7,467 15,037 10,707 

 
ตารางที ่4.8  Scenario ของขอ้มูลท่ีมีความไม่แน่นอนของไตรมาสท่ี 4 

   ความน่าจะเป็น 
ราคารับซ้ือ อุปทาน ราคาขาย อุปสงค์ 
(บาทต่อตัน) (ตัน) (บาทต่อตัน) (ตัน) 

1 0.40    0.30 = 0.12 2,109 59,421 13,242 15,609 

2 0.25    0.30 = 0.08 2,215 48,159 13,242 15,609 

3 0.35    0.30 = 0.11 1,898 81,939 13,242 15,609 

4 0.40    0.50 = 0.20 2,109 59,421 13,939 13,707 

5 0.25    0.50 = 0.13 2,215 48,159 13,939 13,707 

6 0.35    0.50 = 0.18 1,898 81,939 13,939 13,707 

7 0.40    0.20 = 0.08 2,109 59,421 14,636 11,802 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 

   ความน่าจะเป็น 
ราคารับซ้ือ อุปทาน ราคาขาย อุปสงค์ 
(บาทต่อตัน) (ตัน) (บาทต่อตัน) (ตัน) 

8 0.25    0.20 = 0.05 2,215 48,159 14,636 11,802 

9 0.35    0.20 = 0.07 1,898 81,939 14,636 11,802 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อปุทาน 
 
4.3.1 ผลการวเิคราะห์ความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานตัวแบบ Deterministic 
ในการประมวลผลของตวัแบบท่ีสร้างข้ึน เน่ืองจากเป็นปัญหาขนาดเล็ก ขอบเขตของ

การศึกษาไม่กวา้งมากนกั ผูศึ้กษาจึงท าการประมวลผลของตวัแบบทางคณิตศาสตร์ดว้ยโปรแกรม 
Excel Solver ซ่ึงโปรแกรมน้ีมีความสามารถในการรองรับการประมวลผลได ้200 ตวัแปร ภายใต้
ข้อจ ากัดไม่เกิน 100 ข้อจ ากัด ทั้ งน้ีผลของตวัแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานกรณีท่ีเป็นแบบ 
Deterministic ตัวแบบ D1 สามารถแสดงผลได้ดังตารางท่ี 4.9 ซ่ึงผลท่ีได้น้ีเป็นการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของโซ่อุปทานภายใตข้อ้จ ากดัในส่วนของเกษตรกร โรงงานแปรรูปและ
รูปแบบการขนส่งแป้งมันส าปะหลังของโรงงานแปรรูปท่ีท าการศึกษา โดยการประเมินผล
ความสามารถพื้นฐานน้ีจะแสดงให้เห็นว่า การรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อน าเขา้มาแปรรูป
ส าหรับส่งออกในปริมาณท่ีเท่าไหร่ท่ีท าให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานไดรั้บผลก าไรสูงท่ีสุด 
โดยซ่ึงจะเห็นว่าในช่วงไตรมาสท่ี 1 ท่ีมีผลผลิตมนัส าปะหลงัเก็บเก่ียวเพื่อจ าหน่ายมาก ส่งผลให้
โรงงานแปรรูปตอ้งแบกรับตน้ทุนค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะน าผลผลิตเขา้มาแปรรูปและจดัเก็บไว้
เป็นสินคา้คงคลงัส ารองเม่ือช่วงไตรมาสถดัไปมีผลผลิตออกมาน้อยลง นอกจากน้ีการท่ีผลผลิต
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ลดลงค่อนขา้งมากอาจจะกระทบต่อการด าเนินงานของโรงงานแปรรูป
ได้ ซ่ึงในช่วงน้ีโรงงานแปรรูปอาจจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการน าเขา้ผลผลิตมนัส าปะหลงัเขา้เพิ่มเติม
เพื่อให้การผลิตสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ส่งออกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และจาก 
Base Pattern น้ีจะน าไปเป็นความสามารถพื้นฐานในการประมวลผลของตวัแบบท่ีใช้หาความ
ยดืหยุน่ของโซ่อุปทานอีกคร้ังหน่ึงในตวัแบบ D2 ซ่ึงผลท่ีแสดงในตารางท่ี 4.10 ซ่ึงจะท าใหผู้มี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานทราบถึง Reserve Capacity ของโซ่อุปทานท่ีสูงท่ีสุด และจะเป็นแนวทางท่ี
น าไปสู่การพฒันาศกัยภาพของทุกฝ่ายเพื่อใหร้องรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้
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ตารางที ่4.9  ผลประเมิน Base Pattern ของโซ่อุปทานจากตวัแบบ D1 

ตวัแปรตดัสินใจ (หน่วย: ตนั) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
t

ijx  149,881 10,000 10,000 51,652 
t

jkx  149,881 10,000 10,000 51,652 
t

kgy  35,971 2,400 2,400 12,397 
t

gmy  5,950 5,950 392 2,865 
t

gny  9,341 7,270 10,200 10,200 
t

mny  5,950 5,950 392 2,865 
t

gI  20,680 9,860 1,668 1,000 
ก าไรของเกษตรกร (ล้านบาท) 44.05 2.87 2.91 15.00 
ก าไรของโรงแป้ง (ล้านบาท) -209.91 147.98 119.31 32.02 
ก าไรของโซ่อุปทาน (ล้านบาท) -165.86 150.85 122.22 47.02 

 
ตารางที ่4.10  ผลของตวัแบบประเมินความยดืหยุน่ของโซ่อุปทานจากตวัแบบ D2 

ตวัแปรตดัสินใจ (หน่วย: ตนั) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
t t

ij ijx x   149,881 33,619 42,823 75,251 

%   (0%) (+236%) (+328%) (+46%) 
t t

jk jkx x   149,881 33,619 42,823 75,251 

%  (0%) (+236%) (+328%) (+46%) 
t t

kg kgy y   43,971 23,329 15,150 16,150 

%  (+22%) (+872%) (+531%) (+30%) 
t t

gm gmy y   5,950 5,950 5,950 5,950 

%  (0%) (0%) (+141%) (+108%) 
t t

gn gny y   10,200 10,200 10,200 10,200 

%  (+9%) (+40%) (0%) (0%) 
t t

mn mny y   5,950 5,950 5,950 5,950 

%  (0%) (0%) (+141%) (+108%) 
t

gI   27,821 35,000 35,000 35,000 

%  (+35%) (+254%) (+110%) (340%) 
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4.3.2 ผลการวเิคราะห์ความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานตัวแบบ Stochastic 
ในการประมวลผลของตวัแบบ Stochastic ยงัคงประมวลผลของตวัแบบทางคณิตศาสตร์

ดว้ยโปรแกรม Excel Solver  ทั้งน้ีผลของตวัแบบท่ีแสดงดงัตารางท่ี 4.11 ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากตวัแบบ 
S1 ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานของโซ่อุปทานเม่ือมีการพิจารณาตัวแปรท่ีเป็น 
Stochastic ร่วมดว้ย โดยการเกิดอุปสงคแ์ละอุปทานจะมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงของราคา ดงันั้น
อุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเกิดข้ึนจึงตอ้งมีการพิจารณาความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
ทั้งน้ีในตวัแบบ Stochastic จะใหผ้ลของความสามารถพื้นฐานหรือ Base Pattern ในอีกลกัษณะหน่ึง
ท่ีได้พิจารณาความสัมพันธ์ร่วมกับราคา ซ่ึงจะท าให้เห็นว่า หากอุปสงค์และอุปทานมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามกลไกของราคา ความสามารถพื้นฐานของทุกส่วนท่ีอยู่ในโซ่อุปทานจะเป็น
แบบใด โดยในช่วงไตรมาสแรกท่ีมีการเก็บเก่ียวผลผลิตมนัส าปะหลงัเป็นจ านวนมาก จะเห็นว่ามี
ผลท่ีสอดคลอ้งกบั Deterministic คือ ท าให้โรงงานแปรรูปแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูง ส่วนไตรมาส
ถัดไปก็มีผลในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยผลเหล่าน้ีได้น าไปใช้เป็นค่าพื้นฐานอ้างอิงในการ
ประมวลผลของตวัแบบ S2 โดยไดแ้สดงผลของตวัแบบดงัตารางท่ี 4.12 ซ่ึงไดน้ ามาประมวลผล
ประเมินค่าความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานท่ีเพิ่มไดสู้งท่ีสุดตามตวัแบบ S2 ซ่ึงค่าท่ีแสดงเม่ือเอามาลบ
กับค่าความสามารถพื้นฐานจะเป็น Reserve Capacity ของโซ่อุปทานซ่ึงใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพของโซ่อุปทานไดต่้อไป 

 
ตารางที ่4.11  ผลประเมิน Base Pattern ของโซ่อุปทานจากตวัแบบ S1 

ตวัแปรตดัสินใจ (หน่วย: ตนั) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
t

ijx   159,135 10,000 10,000 59,124 
t

jkx   159,135 10,000 10,000 59,124 
t

kgy   38,192 2,400 2,400 14,190 
t

gmy   236 261 172 235 
t

gny   600 600 600 600 
t

mny   236 261 172 235 
t

gI   23,974 11,731 1,000 1,000 
ก าไรของเกษตรกร (ล้านบาท) 39.40 2.31 2.28 14.53 
ก าไรของโรงแป้ง (ล้านบาท) -247.52 170.88 157.35 29.05 
ก าไรของโซ่อุปทาน (ล้านบาท) -208.12 173.19 159.63 43.58 
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ตารางที ่4.12  ผลของตวัแบบประเมินความยดืหยุน่ของโซ่อุปทานจากตวัแบบ S2 

ตวัแปรตดัสินใจ (หน่วย: ตนั) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
t t

ij ijx x    159,135 29,958 22,502 65,788 

%   (0%) (+200%) (+125%) (+11%) 
t t

jk jkx x    159,135 29,958 22,502 65,788 

%  (0%) (+200%) (+125%) (+11%) 
t t

kg kgy y    38,192 4,795 3,900 14,989 

%  (0%) (+100%) (+63%) (+6%) 
t t

gm gmy y    4,018 5,320 5,950 4,789 

%  (0%) (20%) (+103%) (+20%) 
t t

gn gny y    10,200 10,200 10,200 10,200 

%  (0%) (0%) (0%) (0%) 
t t

mn mny y    4,018 5,320 5,950 4,789 

%  (0%) (20%) (+103%) (+20%) 
t

gI    23,974 13,250 1,000 1,000 

%  (0%) (+13%) (+0%) (+0%) 

 
4.3.3 เปรียบเทยีบผลของตัวแบบ Deterministic และ Stochastic 

4.3.3.1 ส่วนของเกษตรกรท่ีน าผลผลิตมนัส าปะหลงัมาจ าหน่ายให้กบัโรงงานแป้ง
มนัส าปะหลงั โดยพิจารณาถึงผลผลิตท่ีสามารถเก็บเก่ียวได ้เปรียบเทียบกบั Capacity ท่ีแทจ้ริงของ
โรงงานแป้งท่ีจะรองรับการซ้ือมนัส าปะหลงัจากเกษตรกร ซ่ึงเม่ือน าผลท่ีไดจ้ากการตวัแบบทั้งสอง
ตวัแบบมา Plot เป็นกราฟ และแสดงเปอร์เซ็นตเ์ปรียบเทียบความยืดหยุน่ท่ีประเมินไดสู้งสุดของโซ่
อุปทาน ตวัแบบ Deterministic สามารถเพิ่มส่วนผลผลิตของเกษตรเขา้สู่โรงงานแปรรูปไดเ้ท่ากบั
ร้อยละ 0, 236, 328 และ 46 ของไตรมาสท่ี 1 2 3 และ 4 ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 4.4 ในขณะท่ีตวัแบบ 
Stochastic ประมวลผลของค่าความยืดหยุ่นท่ีสามารถเพิ่มข้ึนได้สูงสุดเท่ากบัร้อยละ 0, 200, 125, 
และ11 ของแต่ละไตรมาส โดยลกัษณะของปริมาณผลผลิตท่ีมีการเก็บเก่ียวและน าเขา้มาจ าหน่ายยงั
โรงงานแปรรูปมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ มีปริมาณท่ีสูงมากในไตรมาสท่ี 1 ซ่ึงจะเห็นว่า 
เม่ือเทียบกบัปริมาณการรับซ้ือสูงสุดของโรงงาน เหลือไม่มากนกั แต่ท่ีไม่สามารถรับซ้ือไดท้ั้งหมด
เน่ืองมาจากปัจจยัในเร่ืองของ Capacity และเร่ืองของตน้ทุนการจดัเก็บท่ีจะสูงจนเกินไป โรงงานจึง
มีการรับซ้ือในปริมาณท่ีมีความสามารถจะระบายสินค้าออกได้ตามลักษณะของอุปสงค์ ใน
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ขณะเดียวกนั ไตรมาสท่ี 2 และ 3 มีผลผลิตนอ้ยมาก ท าใหมี้ความสามารถในการรับซ้ือเหลือมาก แต่
ทั้งน้ีอาจจะกระทบกบัโรงงานเน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีมีอาจไม่เพียงพอท่ีจะรองรับกบัปริมาณอุป
สงค ์ตลอดจนเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการน าเขา้ผลผลิตจากต่างประเทศเขา้มา 
ซ่ึงท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน และกระทบต่อราคาท่ีตอ้งสูงข้ึน ตลอดจนท าให้มีปริมาณอุป
สงค์ท่ีลดลงดว้ย เน่ืองมาจากราคาท่ีขายอาจท าให้ไม่ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ส่วนในไตรมาสท่ี 4 
ผลผลิตกบัมาเพิ่มสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัโรงงานมีการระบายแป้งมนัส าปะหลงัคงคลงัออกไปได ้จึง
ท าใหมี้ความสามารถในการรับซ้ือได ้

 

 

ภาพที ่4.4  ความยดืหยุน่ของเกษตรกรจากตวัแบบ Deterministic และ Stochastic 
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4.3.3.2 ส่วนของการแปรรูปแป้งมนัส าปะหลงัของโรงงาน จากการเปรียบเทียบผล
ระหวา่งตวัแบบ Deterministic กบั Stochastic มีลกัษณะของ Base Pattern ใกลเ้คียงกนั โดยตวัแบบ 
Deterministic แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานท่ีเพิ่มข้ึนได้เท่ากบัร้อยละ 22,  872, 531, 
และ 30  ส่วนตวัแบบ Stochastic แสดงใหเ้ห็นความยดืหยุน่ของโซ่อุปทานท่ีเพิ่มข้ึนไดสู้งสุดร้อยละ 
0, 100, 63 และ 6 ของแต่ละไตรมาสตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.5 ซ่ึงท าให้เห็นวา่ ปริมาณแป้งมนั
ส าปะหลงัท่ีผลิตในตวัแบบ Deterministic สามารถท าได้สูงข้ึนมากแต่ในขณะท่ีผลจากตวัแบบ 
Stochastic ผลิตค่อนขา้งนอ้ย ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการพิจารณาการเปล่ียนแปลงของราคาร่วมกบัอุป
สงคแ์ละอุปทานท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัในการเพิ่มความสามารถในการผลิตดว้ย 

 

 

ภาพที ่4.5  ความยดืหยุน่ของโรงงานแป้งจากตวัแบบ Deterministic และ Stochastic 
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4.3.3.3 ส่วนของการขนส่งทางรถบรรทุก จะเห็นว่ามีช่วงท่ีใช้ Capacity เกือบเต็ม
และอาจจะกลายเป็นจุดคอขวดในระบบต่อไปได้ ซ่ึงจากการเปรียบเทียบผลระหว่างตัวแบบ 
Deterministic กับ Stochastic ให้ผลในทิศทางกัน โดยตวัแบบ Deterministic แสดงให้เห็นความ
ยืดหยุ่นของโซ่อุปทานท่ีเพิ่มข้ึนไดเ้ท่ากบัร้อยละ 9, 40, 0 และ 0 ของแต่ละไตรมาสตามล าดบั ดงั
ภาพท่ี 4.6 ส่วนตวัแบบ Stochastic แสดงให้เห็นความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานท่ีเพิ่มข้ึนไดสู้งสุดร้อย
ละ 0 ของแต่ละไตรมาส ซ่ึงหากอาศยัการขนส่งทางรูปแบบน้ีเพียงอย่างเดียวอาจจะส่งผลเสียใน
อนาคต หากการขนส่งมีอุปสงคท่ี์สูงข้ึน ท าให้การวา่จา้งรถขนส่งท าไดย้ากข้ึน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
วางแผนการขนส่งใหเ้หมาะสม 
 

 

ภาพที ่4.6  ความยดืหยุน่ของการขนส่งทางรถบรรทุกจากตวัแบบ Deterministic และ Stochastic 
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ภาพที ่4.7  ความยดืหยุน่ของการขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกบัรถไฟจากตวัแบบ Deterministic  
และStochastic 

 
4.3.3.4 ส่วนของการขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกบัทางรถไฟ จากการประมวลผลจะ

เห็นวา่ การขนส่งร่วมกบัทางรถไฟ ยงัมีการใชง้านไม่มากนกั ทั้งน้ีแมว้า่จะมีตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่า
กว่า แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาของการขนส่ง ซ่ึงทางรถไฟนั้นใช้เวลานานกว่าเกือบสอง
เท่านั้น จึงท าให้เกิดต้นทุนค่าเสียเวลาเพิ่มเติม ซ่ึงโรงงานท่ีได้ศึกษายงักล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ใน
ปัจจุบนัการขนส่งทางรถบรรทุกมีค่าน ้ ามันท่ีลดต ่าลง ทางโรงงานจึงพิจารณาท่ีจะขนส่งทาง
รถบรรทุกโดยตรงมากกวา่ ซ่ึงจากการเปรียบเทียบผลระหวา่งตวัแบบ Deterministic กบั Stochastic 
ตวัแบบ Deterministic แสดงใหเ้ห็นความยดืหยุน่ของโซ่อุปทานท่ีเพิ่มข้ึนไดเ้ท่ากบัร้อยละ 0, 0, 141 
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และ 108 ของแต่ละไตรมาสตามล าดบั ส่วนตวัแบบ Stochastic แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นของโซ่
อุปทานท่ีเพิ่มข้ึนไดสู้งสุดร้อยละ 0, 20, 103 และ 20 ของแต่ละไตรมาสตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 
4.7 ซ่ึงสามารถท่ีจะใชเ้ป็นทางเลือกหรือพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบการขนส่งหลกัในอนาคต 

 จากผลการพฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อน ามาใช้ในการประเมินค่า
ความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานแป้งมันส าปะหลัง ทั้ งแบบท่ีเป็น Deterministic และ Stochastic 
สามารถวเิคราะห์ผลเพื่อน าไปปรับใชแ้ละพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1) ในส่วนของเกษตรกร การทราบถึงความยดืหยุน่ของทั้งโซ่อุปทานส่งผล
ให้เกษตรกรจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัเพื่อส่งจ าหน่ายให้กบัโรงงานมาก
ยิ่งข้ึน ดังจะเห็นจากผลท่ีการเก็บเก่ียวผลผลิตของเกษตรกรไม่สม ่าเสมอ ซ่ึงส่งผลเสียต่อทั้ง
เกษตรกรเอง กล่าวคือ การท่ีมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไปท าให้ราคารับซ้ือผลผลิตลด
ต ่าลง ท าให้ผลตอบแทนของเกษตรกรลดน้อยลงดว้ย ส่วนของโรงงานแปรรูปท่ีรับซ้ือก็จ  าเป็นท่ี
จะต้องมีการเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อเร่งแปรรูปมันส าปะหลังและจัดเก็บไวใ้นรูปของแป้งมัน
ส าปะหลังมากเกินความจ าเป็นด้วย ซ่ึงส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีต้องจัดเก็บและดูแล
ผลิตภณัฑ์ท่ีมากเกินไปดว้ย อยา่งไรก็ตามในส่วนของเกษตรกร การวางแผนผลิตท่ีดีย่อมจะส่งผล
ท าให้เกิดตน้ทุนท่ีต ่า และไดรั้บผลผลิตท่ีค่อนขา้งดีตามมาดว้ย ซ่ึงจากตวัแบบความยืดหยุน่น้ีแสดง
ให้เห็นว่า ในช่วงท่ีผลผลิตออกมามากจนเกินไป จะส่งผลให้เกิดคอขวดท่ีโรงงานแปรรูป
ค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีเกษตรกรเองก็ตอ้งเสียประโยชน์จากการตอ้งรอคิวเพื่อจ าหน่ายด้วย ซ่ึง
ส่งผลใหคุ้ณภาพของมนัส าปะหลงัลดต ่าลง และราคาในการรับซ้ือก็ลดลงตามไปดว้ย ส่วนในช่วงท่ี
ผลผลิตออกมานอ้ย ก็จะท าใหเ้หลือ Capacity ของโรงงานค่อนขา้งมาก แต่ในขณะเดียวกนัหากเกิด
ปริมาณอุปสงคม์ากในช่วงเวลาน้ี ส่วนของเกษตรกรก็จะกลายเป็นส่วนท่ีส่งผลให้โซ่อุปทานท าได้
ไม่เตม็ประสิทธิภาพดว้ย และโรงงานก็อาจจะไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
ได ้นอกจากน้ียงัอาจเกิดตน้ทุนท่ีจะตอ้งจดัหามนัส าปะหลงั น าเขา้มาเพิ่มเติมในช่วงท่ีมีผลผลิตน้อย
ดว้ย ทั้งท่ีจริงแลว้การเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัสามารถท่ีจะกระจายให้มีความสม ่าเสมอตลอดทั้งปีได ้
ดงันั้น ส่วนของเกษตรกรจึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการรับซ้ือ
และแปรรูปของโรงงานดว้ย 

2) ส่วนของโรงงานแปรรูป การทราบความยืดหยุ่นของทั้งโซ่อุปทานจะ
ช่วยให้เกิดการวางแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากตวัแบบทั้งสองน้ี ตวัแบบท่ีเป็น 
Stochastic จะช่วยให้ฝ่ายวางแผนการผลิตประมาณความไม่แน่นอนของอุปทานและอุปสงค์ท่ีจะ
เกิดข้ึนได ้และสามารถท่ีจะรองรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้ทั้งน้ีในส่วนของโรงงานตอ้ง
ประสบกบัปัญหาทั้งจากการมีผลผลิตเขา้มาเกินไป หรือนอ้ยเกินไป ซ่ึงท าใหก้ารผลิตไม่สามารถท า
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ให้เกิดตน้ทุนท่ีเหมาะสมได ้นอกจากน้ีในแง่ของเคร่ืองจกัรการผลิตท่ีมีตน้ทุนคงท่ีค่อนขา้งสูงอยู่
แลว้ เม่ือการผลิตในช่วงท่ีมีมนัส าปะหลงัสดมาจ าหน่ายในปริมาณนอ้ย ก็ท  าให้การผลิตเกิดตน้ทุน
ท่ีสูงกวา่ในช่วงท่ีมีผลผลิตจ านวนมาก ความยดืหยุน่ของโซ่อุปทานยงัท าใหโ้รงงานแปรรูปทราบถึง
ก าลงัการผลิตของโรงงานวา่จะมีเพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงคไ์ดม้ากนอ้ยขนาดไหนดว้ย 
ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นก าลงัการผลิตในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ไดอี้กเช่นกนั  

3) ส่วนของการขนส่ง ในรูปแบบแรกเป็นการขนส่งทางรถบรรทุกเพียง
อยา่งเดียวจะเห็นวา่ จากผลของตวัแบบความยดืหยุน่ การขนส่งทางถนนเพียงอยา่งเดียวค่อนขา้งจะ
เป็นคอขวดของโซ่อุปทานมาก ซ่ึงบางคร้ังในช่วงเวลาท่ีมีปริมาณอุปสงค์การขนส่งสินค้าท่ีสูง 
อาจจะท าให้เกิดความล่าช้าตามมาดว้ย  ดงันั้นโรงงานแปรรูปจึงควรมีการวางแผนการจดัส่ง และ
การวา่จา้งผูใ้ห้บริการขนส่งเพิ่มเติม ในกรณีท่ีอนาคตมีปริมาณอุปสงค์เพิ่มสูงข้ึน ส่วนอีกรูปแบบ
หน่ึงเป็นการขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกบัทางรถไฟ ซ่ึงจากการศึกษาการท างานของโรงงานแปรรูป
ในปัจจุบนัยงัมีการใชง้านในสัดส่วนท่ีไม่สูงนกั ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความล่าชา้ และความไม่แน่นอน
ของตารางเวลาเดินรถ ท าให้ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปเลือกท่ีจะใช้การขนส่งทางรถบรรทุก
เพียงอยา่งเดียวมากกวา่ ทั้งน้ีจากตวัแบบความยืดหยุน่ของการขนส่งทางถนนร่วมกบัทางรถบรรทุก 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบการขนส่งสินคา้ทางรถไฟ ควรพิจารณาเพิ่มความสามารถใน
การขนส่งไดต้รงเวลา เพื่อใหผู้ป้ระกอบการหนัมาใชก้ารขนส่งทางน้ีมากข้ึน และผลจากตวัแบบท า
ให้เห็นว่ายงัเหลือ Capacity ส าหรับการขนส่งสินคา้เกษตรทางรูปแบบน้ีได ้แต่เน่ืองจากความไม่
สะดวกในการเขา้ถึงสถานีรถไฟ จึงท าให้ไดรั้บความนิยมค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นในอนาคตควรมีการ
วางแผน กระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการมาใชก้ารขนส่งรูปแบบน้ีมากยิง่ข้ึน เพื่อลดปริมาณการขนส่งทาง
ถนน และความแออัดทางจราจรโดยเฉพาะการขนส่งเข้าสู่ท่าเรือท่ีปัจจุบันมีความหนาแน่น
ค่อนขา้งมาก 

 ทั้งน้ีจากตวัแบบท่ีเป็น Stochastic จะเห็นว่ามีการปรับใช้ในเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงราคาและกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของอุปทานและอุปสงค ์ซ่ึงค่าท่ีไดส้ร้างข้ึนมานั้น 
ถือเป็นค่าประมาณท่ีมีช่วงระหวา่งขอบเขตบน และขอบเขตล่าง ดงันั้น ผลประเมินความยืดหยุน่ท่ี
ได้นั้น จ  าเป็นตอ้งพิจารณาหากขอบเขตล่างของผลท่ีอาจจะอยู่ต  ่ากว่าระดบัของตวัแบบประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน ซ่ึงในจุดน้ีอาจจะกลายเป็นจุดท่ีจะเกิดคอขวด แต่เน่ืองจากเป็นตวัแบบของ
ค่าประมาณ ก็ท าให้มีค่าท่ีสูงข้ึนมาได้ ซ่ึงหากไม่ได้พิจารณาในส่วนน้ี อาจท าให้โซ่อุปทานเกิด
ปัญหาได ้

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
 
การศึกษาเร่ือง การพฒันาตวัแบบความยืดหยุน่ของโซ่อุปทานสินคา้เกษตร กรณีศึกษามนั

ส าปะหลงัในประเทศไทย ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาลกัษณะของโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั ซ่ึงแป้ง
มนัส าปะหลงัน้ีถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัค่อนขา้งมาก เน่ืองจากสามารถท่ีจะน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้ค่อนข้างหลากหลาย และมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะการส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั้งน้ีในการศึกษาได้เลือกศึกษาใน
พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการผลิตมนัส าปะหลงัสูงท่ีสุดในประเทศ
ไทย ตลอดจนมีโรงงานแปรรูปมนัส าปะหลงัท่ีอยูใ่นพื้นท่ีน้ีเป็นจ านวนมาก การศึกษาความยืดหยุน่
ของโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานทราบถึง
ศกัยภาพของตนเองท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดยเฉพาะใน
เร่ืองของอุปสงค์ อุปทาน ท่ีมีความผนัผวนอยู่ตลอด นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการวางแผนใน
อนาคตส าหรับการผลิตตั้งแต่เกษตรกรผูเ้พาะปลูกมนัส าปะหลัง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มนั
ส าปะหลงั รวมถึงระบบการขนส่งท่ีจะเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กบัการส่งออกสินคา้แป้งมนั
ส าปะหลงัในอนาคตได ้ 

ส าหรับการพฒันาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ ผูศึ้กษาได้มีการจดัเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิมาใชใ้นการวิเคราะห์และสร้างตวัแบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเห็นวา่ มีการศึกษาในรูปแบบท่ีเป็นตวัแบบแบบ Deterministic 
และ Stochastic โดยตวัแบบ Stochastic จะเพิ่มมุมมองในเร่ืองความไม่แน่นอน ซ่ึงในสภาพการ
ด าเนินงานจริงมกัจะประสบปัญหาน้ีร่วมดว้ย  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดน้ าตวัแบบทั้งสองอยา่งมาปรับใช้
กบัการศึกษาในคร้ังน้ี และเพื่อท่ีจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการพิจารณาความไม่
แน่นอนของโซ่อุปทานเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย การศึกษาคร้ังน้ี ไดพ้ิจารณาความไม่แน่นอนในส่วน
ของโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั เป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ราคารับซ้ือมนัส าปะหลงัจากเกษตรกร 
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ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีมีการเก็บเก่ียว ราคา F.O.B. ส่งออกแป้งมนัส าปะหลงัและปริมาณ
อุปสงค์การส่งออกแป้งมนัส าปะหลงั และในการสร้างตวัแบบยงัไดมี้การสร้างตวัแบบไวส้ าหรับ
ประเมินความสามารถพื้นฐานท่ีพิจารณาภายใตข้อ้จ ากดัตั้งแต่ส่วนของเกษตรกร โรงงานแปรรูป
และระบบการขนส่ง โดยมีฟังก์ชนัวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะท าให้โซ่อุปทานมีผลก าไรสูงท่ีสุด และ
หลงัจากนั้นไดน้ าค่าท่ีไดจ้ากตวัแบบน้ีมาวิเคราะห์หาค่าความยดืหยุน่ หรือความสามารถสูงสุดของ
แต่ละส่วนท่ีสามารถเพิ่มข้ึนได้จาก Base Pattern โดยอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัเช่นเดียวกนั ซ่ึงตวัแบบ
ดงักล่าว สามารถบอกถึง Reserve Capacity ของโซ่อุปทานแป้งมนัส าปะหลงัท่ีศึกษาได ้

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างตวัแบบทั้งสองตวัแบบได้
ค่อนขา้งชัดเจน โดยตวัแบบ Deterministic นั้นสามารถน าไปปรับใช้ได้หากค่าของอุปสงค์และ
อุปทานไม่แปรปรวนมากนกั แต่เม่ือผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาปัจจยัความไม่แน่นอนร่วมดว้ย ซ่ึงตวัแบบท่ี 
Stochastic จะมีการพิจารณาปัจจยัในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงของราคา ท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีกระทบต่อ
โซ่อุปทานค่อนขา้งมาก ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นวา่ การสร้างตวัแบบเพื่อการวางแผนการผลิตของโซ่อุปทาน
ไม่วา่จะเป็นโซ่อุปทานสินคา้เกษตร หรือสินคา้อ่ืน ๆ ก็ควรท่ีจะมีการประยกุตใ์ชต้วัแบบ Stochastic 
ร่วมดว้ย เพราะจะส่งผลท่ีดีต่อการด าเนินงานของธุรกิจ และเป็นแนวทางให้กบัการด าเนินงานใน
อนาคตไดดี้ยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาในส่วนของความยดืหยุน่ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่
อุปทานแป้งมนัส าปะหลงั พบวา่ในช่วงไตรมาสท่ี 1 นั้น ส่วนของเกษตรกรจะมีการเก็บเก่ียวผลผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมากเน่ืองจากปัจจยัหลาย ๆ ดา้น อาทิ ฤดูกาล ราคารับซ้ือ และความจ าเป็นทาง
การเงินของเกษตรกรเอง ซ่ึงในช่วงน้ีจะส่งผลกระทบต่อโรงงานแปรรูปค่อนขา้งมากเน่ืองจาก 
ปริมาณอุปทานมีมากกวา่ปริมาณอุปสงค ์จึงท าให้ตอ้งมีการแบกรับภาระในเร่ืองของการผลิตและ
การจดัเก็บไวม้ากกวา่ท่ีควรเป็น แต่ในขณะเดียวกนัจะเห็นวา่ช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 กลบัมีผลผลิต
ออกจ าหน่ายใหก้บัโรงงานแปรรูปนอ้ยมาก ซ่ึงหากในช่วงก่อนหนา้ โรงงานไม่ไดมี้การจดัเก็บแป้ง
มนัส าปะหลงัส ารองไวใ้ห้เพียงพอกบัไตรมาสท่ีมีผลผลิตออกมานอ้ย ก็จะท าใหโ้รงงานไม่สามารถ
ท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ได้ ซ่ึงตวัแบบน้ีจะช้ีให้เห็นว่า ทางภาครัฐควรมีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการกระจายการเก็บเก่ียวผลผลิตให้มีความสม ่าเสมอมากยิง่ข้ึน ตลอดจนจาก
ตวัแบบ Stochastic ท่ีพิจารณาเร่ืองของราคาท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ี
เกษตรกรเก็บเก่ียว ท าให้เห็นวา่ หากมีราคาการรับซ้ือผลผลิตท่ีสูง ส่งผลให้เกษตรกรหลายราย หนั
มาปลูกมันส าปะหลังมากข้ึน และเป็นผลท าให้ในบางช่วงเวลามีผลผลิตออกมาล้นตลาด ใน
ขณะเดียวกนัถา้มีการปรับลดราคา หรือท าให้เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากส่วนน้ีน้อย เกษตรกรก็จะ
หนัไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน ก็จะส่งผลกระทบคือ อาจท าให้โรงงานแปรรูปมีผลผลิตไม่เพียงพอท่ีจะ
ส่งมอบให้กบัลูกคา้ นอกจากน้ีการท าเกษตรพนัธสัญญา ก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้เกษตรกรมี
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ความมัน่คงมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถท่ีจะพฒันาผลผลิตร่วมไปกบัโรงงานแปรรูปในอนาคตได ้
ซ่ึงในส่วนจะเป็นการสร้างความยดืหยุน่ใหก้บัทั้งโรงงานและเกษตรกรมากข้ึน 

ในส่วนความยดืหยุน่ของการขนส่งพบวา่ การขนส่งทางรถบรรทุกโดยตรงไปยงัท่าเรืออาจ
เกิดเป็นจุดคอขวดของโซ่อุปทานได ้ซ่ึงในอนาคตโรงงานแปรรูปอาจจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนเร่ือง
การขนส่งเพื่อใหร้องรับกบัอุปสงคท่ี์จะเพิ่มข้ึน โดยมีการวางแผนการจดัหาบริษทัผูใ้ห้บริการขนส่ง
ท่ีมีศกัยภาพในการใหบ้ริการในบริมาณท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัการขนส่งทางรถไฟ จะเห็นวา่ โรงงาน
แปรรูป ยงัไม่ไดมี้การใชง้านทางน้ีมากนกั เน่ืองจากความล่าชา้ ความไม่แน่นอนในตารางเวลา ซ่ึง
หากทางภาครัฐ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการขนส่งสินคา้ทางรถไฟผา่นทางนครราชสีมาไดดี้ข้ึน ก็จะ
เป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้โรงงานแปรรูปมาหนัมาใชก้ารขนส่งรูปแบบน้ีมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้กบัโซ่อุปทานไดสู้งข้ึนดว้ย เน่ืองจากการขนส่งทางรถไฟนั้นสามารถขนส่งไดป้ริมาณ
มาก และมีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งต ่า  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเล็งเห็นว่า ผลจากตวัแบบท่ีไดส้ามารถท่ีจะสะทอ้นให้

เห็นถึงความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานได้ชัดเจนมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในคร้ังน้ี ยงัมี
ขอบเขตของการศึกษาค่อนขา้งจ ากดั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไปใน
อนาคต ดงัน้ี 

1) ตวัแบบท่ีสร้างข้ึนพิจารณาผลิตภณัฑ์ของมนัส าปะหลงักรณีท่ีเป็นแป้งมนัส าปะหลงั
เพื่อการส่งออกเพียงอย่างเดียว ซ่ึงในอนาคตหากมีการพิจารณาทุก ๆ ผลิตภณัฑ์ของมนัส าปะหลงั 
จะท าให้ตวัแบบท่ีจดัท าข้ึนน าไปใชใ้นการพฒันาโซ่อุปทานไดก้วา้งข้ึน ตลอดจนตวัแบบจะส่งผล
ให้เห็นถึงความยืดหยุน่ และการวางแผนเพื่อจดัสรรผลผลิตส าหรับน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทมากยิง่ข้ึน  

2) การสร้างตวัแบบของการศึกษาน้ีเป็นตวัแบบท่ีค่อนขา้งเล็ก ซ่ึงใช ้Excel Solver ในการ
ประมวลผล ทั้งน้ี Excel Solver มีขอ้กดัในการประมวลผลไดไ้ม่เกิน 200 ตวัแปร และไม่เกิน 100 
ขอ้จ ากดั ดงันั้นการศึกษาต่อไปในอนาคตหากมีการจดัท าตวัแบบท่ีใหญ่มากข้ึน จ าเป็นต้องใช้
โปรแกรมในการประมวลผลท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลมากข้ึน เช่น CPLEX โปรแกรม R เป็นตน้ 

3) ส าหรับโซ่อุปทานสินคา้เกษตรมีความไม่แน่นอนค่อนขา้งมาก และจากหลายปัจจยั ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ี พิจารณาเพียง 4 องคป์ระกอบ คือ ราคารับซ้ือ ปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลงั ราคา
ส่งออก และปริมาณอุปสงค์ส่งออกแป้งมนัส าปะหลัง หากมีการศึกษาในอนาคตอาจมีการน า
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ประเด็นในเร่ืองอ่ืน ๆ มาศึกษาเพิ่มเติมร่วมกบัการศึกษาความยืดหยุน่ของโซ่อุปทาน เช่น ลกัษณะ
การเพาะปลูกมนัส าปะหลงัของเกษตรกร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเก็บเก่ียวผลผลิตของเกษตรกร อตัรา
การเปล่ียนแปลงของผลผลิตมนัส าปะหลงั ภาวะตลาดการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ตลอดจน
ประเด็นเร่ืองของความไม่แน่นอนในเร่ืองของตารางเวลาในขนส่ง เป็นตน้ 

4) ตวัแบบท่ีสร้างข้ึนพิจารณาในเร่ืองของ Capacity Flexibility เป็นหลกั ซ่ึงโดยแทจ้ริง
แลว้ ความยืดหยุน่ยงัมีอีกหลายประเภท ดงันั้นการศึกษาในอนาคตอาจมีพิจารณาน าความยืดหยุ่น
ในลกัษณะอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้เช่น ความยดืหยุน่ของแรงงานในโซ่อุปทานสินคา้เกษตร เป็นตน้  
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ข้อมูลส าหรับการสร้างตวัแบบทางคณติศาสตร์ 
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ข้อมูลส าหรับการสร้างตวัแบบทางคณติศาสตร์ 
 
ส าหรับข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของการศึกษาในคร้ังน้ี

สามารถจ าแนกรายละเอียดของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี ก.1 ก.2 ก.3 และ ก.4 
 

ตารางที ่ก.1  ราคารับซ้ือมนัส าปะหลงัปี 2551–2558 

ปี/เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2551 1,990 2,090 2,200 2,230 2,130 2,000 1,930 1,760 1,530 1,400 1,280 1,140 

2552 1,160 1,160 1,190 1,130 1,110 1,130 1,210 1,250 1,200 1,240 1,450 1,790 

2553 1,930 1,780 1,880 2,100 2,160 2,280 2,610 2,950 2,550 2,400 2,570 2,730 

2554 2,820 2,960 2,930 2,770 2,550 2,200 2,020 2,000 1,920 1,730 2,220 2,450 

2555 2,250 1,880 1,750 1,800 1,890 1,970 1,900 2,070 2,210 2,100 2,250 2,120 

2556 2,010 2,040 2,190 2,250 2,220 2,200 2,140 2,160 2,130 1,960 2,090 2,170 

2557 2,130 2,260 2,210 2,210 2,150 1,980 1,830 1,870 2,010 2,040 2,240 2,310 

2558 2,280 2,150 2,180 2,160 2,120 2,180 2,180 2,280 2,310 2,090 1,990 1,950 

x  2,072 2,040 2,067 2,082 2,042 1,993 1,978 2,043 1,983 1,870 2,012 2,083 

SD 463 504 495 468 418 368 394 483 435 389 434 479 
 2,060 2,039 2,002 1,989 
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ตารางที ่ก.2  ผลผลิตมนัปะหลงัปี 2551–2558 

ปี/เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2551 55,605 41,549 32,631 20,558 7,969 1,525 15,952 28,351 42,253 55,605 41,549 32,631 

2552 108,315 78,752 62,546 48,472 12,490 4,426 9,567 12,495 17,400 108,315 78,752 62,546 

2553 56,891 76,735 48,968 31,340 11,845 7,174 7,515 4,750 6,680 56,891 76,735 48,968 

2554 71,474 78,393 67,999 23,526 13,148 6,079 7,287 10,421 15,998 71,474 78,393 67,999 

2555 103,950 150,585 86,341 31,180 15,529 6,208 11,172 7,032 26,217 103,950 150,585 86,341 

2556 104,809 146,107 108,508 21,678 14,176 8,563 9,270 10,279 14,472 104,809 146,107 108,508 

2557 96,936 113,978 76,756 28,182 18,890 9,284 8,146 15,959 15,480 96,936 113,978 76,756 

2558 100,963 166,918 95,034 25,948 14,163 6,438 6,973 11,238 13,390 100,963 166,918 95,034 

x  87,368 106,628 72,348 28,861 13,527 6,213 9,486 12,566 18,987 87,368 106,628 72,348 

SD 22,312 44,534 24,717 8,897 3,129 2,424 2,965 7,211 10,827 22,312 44,534 24,717 

 266,344 48,601 41,039 108,844 

 
ตารางที ่ก.3  ราคา F.O.B. ปี 2551-2558 

ปี/เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2551 11,403 11,875 11,983 12,439 13,117 12,959 12,720 12,184 11,142 10,648 11,403 11,875 

2552 9,248 8,768 8,306 8,753 8,935 8,994 9,322 9,276 9,355 9,354 9,248 8,768 

2553 12,003 12,470 12,996 13,033 13,974 14,403 14,730 16,512 16,304 15,203 12,003 12,470 

2554 16,491 16,845 17,001 17,084 17,415 16,067 14,701 13,744 13,352 13,192 16,491 16,845 

2555 16,808 14,014 13,275 13,193 13,218 13,666 13,728 13,794 13,699 13,434 16,808 14,014 

2556 13,629 13,263 14,932 13,360 13,599 14,795 15,362 15,210 14,787 13,629 13,263 14,932 

2557 13,961 13,269 13,408 13,767 13,978 13,967 13,651 13,236 13,360 13,961 13,269 13,408 

2558 13,615 13,725 13,248 13,653 13,619 14,470 14,595 15,018 15,412 13,615 13,725 13,248 

x  13,395 13,029 13,144 13,161 13,482 13,666 13,602 13,622 13,427 13,395 13,029 13,144 

SD 2,529 2,266 2,477 2,268 2,295 2,092 1,915 2,203 2,266 2,529 2,266 2,477 
 13,190 13,437 13,551 13,132 
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ตารางที ่ก.4  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัส่งออกปี 2551-2558 

ปี/เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2551 3,991 4,022 4,853 3,116 3,309 3,546 4,040 3,741 4,350 4,121 2,687 2,758 

2552 2,552 3,954 4,920 4,683 4,703 4,657 4,943 5,901 5,154 8,300 6,591 6,581 

2553 6,789 7,294 7,190 6,587 4,450 3,849 3,227 3,440 3,723 4,248 5,076 5,061 

2554 3,824 5,148 5,886 4,399 3,869 3,762 5,278 6,868 6,629 7,509 7,275 5,756 

2555 4,998 5,642 7,102 5,417 7,980 6,430 6,603 7,433 5,756 8,883 7,072 4,936 

2556 6,942 6,106 7,826 5,610 6,087 4,409 6,160 7,239 7,963 9,136 9,245 8,878 

2557 7,875 9,674 9,383 6,627 6,007 6,659 8,727 10,014 11,230 11,414 8,309 9,513 

2558 9,115 9,728 11,738 8,269 9,969 8,199 5,699 6,764 6,719 7,645 9,115 9,367 

x  5,761 6,446 7,363 5,589 5,797 5,189 5,585 6,425 6,441 7,657 6,922 6,607 

SD 2,266 2,282 2,329 1,587 2,243 1,698 1,678 2,113 2,368 2,460 2,195 2,448 
 19,570 16,575 18,451 21,186 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

การประมวลผลโดยใช้ Excel Solver 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

การประมวลผลโดยใช้ Excel Solver 
 

การประมวลผลของตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานท่ีพัฒนาข้ึนนั้ น ได้ท าการ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel Solver ซ่ึงโปรแกรมน้ีมีขอ้จ ากดัในการใชง้านไดไ้ม่เกิน 
200 ตวัแปร และมีข้อจ ากัดไม่เกิน 100 ข้อจ ากัด ซ่ึงตวัแบบท่ีท าข้ึนเป็นตวัแบบขนาดเล็กจึงยงั
สามารถใชง้านโปรแกรมน้ีประมวลผลได ้โดยวธีิการในการประมวลผลมีดงัต่อไปน้ี 

 
1) การก าหนดค่าพารามิเตอร์ใน Excel และก าหนดเซลล์ส าหรับเป็นตวัแปรตดัสินใจของ

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีไดส้ร้างข้ึน โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี ข.1 ส่วนของพารามิเตอร์และตวัแปร
ตดัสินใจของเกษตรกร 

 

 

ภาพที ่ข.1  เซลลส์ าหรับค่าพารามิเตอร์และตวัแปรตดัสินใจส่วนของเกษตรกร 
 
2) สร้างเซลล์ส าหรับส่วนท่ีเป็นลานมนัรับซ้ือของโรงงาน โดยจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของ 

Capacity และ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ณ ลานมนั ดงัภาพท่ี ข.2 
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ภาพที ่ข.2  เซลลค์่าพารามิเตอร์และขอ้จ ากดัส่วนของลานมนัรับซ้ือ 
 
3) สร้างเซลลข์อ้จ ากดัในส่วนของลานมนัท่ีเขา้สู่กระบวนการผลิตจะเป็นการรับเขา้มาและ

ส่งเขา้กระบวนการผลิตทั้งหมดจึงมีขอ้จ ากดัของ Flow ใหเ้ท่ากบั 0 ดงัภาพท่ี ข.3 
 

 

ภาพที ่ข.3  เซลลข์อ้จ ากดัของ Flow ลานมนัและกระบวนการผลิต 
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4) สร้างเซลลใ์นส่วนของกระบวนการผลิต ซ่ึงจะมีตวัแปรตดัสินใจวา่จะผลิตเท่าไหร่ และ
มีขอ้จ ากดัของ Capacity และ อุปสงค ์ประกอบกบั ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของส่วนผลิต ดงัภาพท่ี ข.4 

 

 

ภาพที ่ข.4  เซลลต์วัแปรตดัสินใจ ขอ้จ ากดั และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการผลิต 
 

5) สร้างเซลล์แสดง Flow ของคลงัสินคา้ท่ีรับแป้งมนัเขา้มาจะตอ้งไม่เกิน Capacity และมี
การน าไปใชเ้พื่อส่งมอบใหลู้กคา้ โดยมีตน้ทุนค่าจดัเก็บปลายไตรมาส เม่ือมีสินคา้เหลืออยูด่งัภาพท่ี 
ข.5 

 

 

ภาพที ่ข.5  เซลล ์ขอ้จ ากดั และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของคลงัสินคา้ 
 

6) สร้างเซลล์ตวัแปรตดัสินใจขนส่งสินคา้ทางรถบรรทุก และทางรถไฟและขอ้จ ากดัเร่ือง 
Capacity และตน้ทุนการขนส่งดงัภาพท่ี ข.6 
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ภาพที ่ข.6  เซลลต์วัแปรตดัสินใจ ขอ้จ ากดั และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของการขนส่งทางรถบรรทุก 
 

7) สร้างเซลล์ท่ีเป็น Objective Function ของตวัแบบ มีรายรับจากการส่งมอบสินคา้ และมี
ตน้ทุนท่ีประกอบด้วยตน้ทุนการรับซ้ือ การผลิต การจดัเก็บและการขนส่ง และส่วนรายได้ของ
เกษตรกร รวมถึงตน้ทุนการเพาะปลูกและการขนส่งมาจ าหน่ายยงัโรงงานดงัภาพท่ี ข.7 และข.8 
 

 

ภาพที ่ข.7  เซลลฟั์งกช์นัวตัถุประสงค ์รายได ้และตน้ทุนของส่วนเกษตรกร 
 
8) Set Objective Function แล้วเร่ือง Max ตามตวัแบบ และใส่ ตวัแปรตดัสินใจในช่อง 

Variable Cells และสร้างสมการข้อจ ากัดตามท่ีได้สร้างไว้ดังกล่าวข้างต้น เลือก Simplex LP 
ประมวลผลท่ีไดอ้อกมาดงัภาพท่ี ข.9 
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ภาพที ่ข.8  เซลลฟั์งกช์นัวตัถุประสงค ์รายได ้และตน้ทุนของส่วนโรงงานแปรรูป 
 

 

ภาพที ่ข.9  ใช ้Solver ประมวลผล  
 
9) เม่ือประมวลผลเสร็จแลว้น าผลของตวัแปรตดัสินใจท่ีไดเ้ป็นค่าอา้งอิงและเพิ่มเซลล์

ส าหรับประเมินค่าความยืดหยุ่น และสร้างฟังก์ชนัวตัถุประสงค์ให้เป็น Max ของปริมาณผลผลิต 
เท่าน้ีก็จะไดค้่าความยดืหยุน่ของตวัแบบออกมา ซ่ึงตวัแบบ Stochastic ก็จดัท าในรูปแบบเดียวกนัน้ี
แต่จะมีความน่าจะเป็นเพิ่มเขา้ไปดว้ย 
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