บทที่ 2
งานวิจยั และทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1.1 การศึกษาด้ านการปลูกผักอินทรีย์
จากบทความของเกษตรออแกนิค นาเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์เรื่ อง “การพัฒนา
เกษตรอิ น ทรี ย ์ข องไทย” ศึ ก ษาข้อมู ล ภาพรวมและโครงสร้ างของเกษตรอิ น ทรี ย ์ วิเคราะห์ ปั จจัย
ความสาเร็ จของการจัดการผักเกษตรอินทรี ย ์ และวิเคราะห์อุปสรรคและบทเรี ยนในการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิ จพอเพียงสาหรับผูผ้ ลิตเกษตรอินทรี ยใ์ นการส่ งเสริ มความมัน่ คงด้านอาหารในประเทศไทย
ผลการวิจยั ปั จจัยที่มีต่อความสาเร็ จ ได้แก่ การจัดการปั จจัยการผลิตให้เพียงพอเป็ นไปตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ยแ์ ละสามารถเข้าถึงได้ มีการจัดการระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบธุ รกิจผักเกษตรอินทรี ยข์ องผูผ้ ลิต การมีศกั ยภาพและทัศนคติที่ดีต่อผักเกษตรอินทรี ย ์
ของผูผ้ ลิตและประกอบการ มีการตลาดผักเกษตรอินทรี ยท์ ี่เอื้อให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผักเกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ขยายความต้องการของผูบ้ ริ โภค มีการจัดการโลจิสติกส์ ที่สนับสนุ นผักเกษตรอินทรี ย ์ ความเชื่ อมัน่
และพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคผักเกษตรอินทรี ย ์ การมี กลุ่มและเครื อข่ายที่ ครอบคลุ มและ
เข้มแข็ง การสื่ อสารและประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิ งพฤติกรรมที่ดีของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทั้งหมด มีมาตรฐานและระบบการรับรองผักเกษตรอินทรี ยท์ ี่ชดั เจนเหมาะสม มีฐานข้อมูลผักเกษตร
อินทรี ยท์ ี่น่าเชื่ อถือ และสามารถเข้าถึงได้ครอบคลุมในทุกๆด้าน มีการวิจยั ที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ผัก เกษตรอิ นทรี ย ์ การสนับ สนุ น จากหน่ วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนอย่างจริ งจังและต่ อเนื่ อง มี
ศักยภาพและทัศนคติที่ดีต่อเกษตรอินทรี ยข์ องเจ้าหน้าที่หน่ วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้องต่อเกษตรอินทรี ย ์ มี
นโยบายและกฎหมายที่ ส นับสนุ นผักเกษตรอิ นทรี ยท์ ี่เหมาะสม โดยแนวทางความส าเร็ จต้องเป็ น
แนวทางที่ทุกกลุ่มต้องเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังและมีความต่อเนื่ อง มีการรวบรวมกลุ่มและสร้าง
เครื อข่ายความร่ วมมือกันเพื่อให้เกิดห่ วงโซ่ อุปทานที่เข้มแข็ง กลุ่มผูบ้ ริ โภคจะต้องได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างถูกต้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน ส่ วนกลุ่มสนับสนุ นภาครัฐ
และเอกชนควรสร้างหรื อปรับปรุ งเครื่ องมือต่างๆ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบฐานข้อมูล และการ
วิจยั ให้ไปส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์
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นอกจากนี้ มีงานวิจยั ในเรื่ องของศักยภาพการผลิตผักอินทรี ยแ์ ละแนวทางการสร้างรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและการตลาดผักอินทรี ยอ์ ย่างครบวงจร โดยสถาพรและคณะ (2552)
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรี ยแ์ ละต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ย ์
ช่องทางการตลาดผักอินทรี ยใ์ นประเทศไทย และการหารู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตกับ
การตลาด กลุ่มเป้ าหมายคือผูป้ ลูกผักอินทรี ยท์ ี่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ห่ งประเทศ
ไทยของกรมวิชาการเกษตร และผูท้ าการตลาดผักอินทรี ยท์ ้ งั ในส่ วนของบุคคลและรู ปแบบองค์กร
เช่ น สมาคมการค้า เกษตรอิ น ทรี ย ์ไ ทย เป็ นต้น พบว่า ด้านศัก ยภาพการผลิ ตผัก อิ น ทรี ย ์ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างขนาดเล็กและขนาดกลาง เปลี่ยนมาปลูกผักอินทรี ยร์ ะหว่าง 6-10 ปี โดยผลิตต่อเนื่ องตลอดปี
ส่ วนด้านปั จจัยการผลิ ต ใช้ปั จจัยการผลิ ตในท้องถิ่ นเป็ นหลัก แต่ ย งั ซื้ อบางปั จจัย ด้านการบริ ห าร
จัดการการผลิตใช้ปุ๋ยในการปรับปรุ งดิน ใช้แรงงานในครอบครัว บางส่ วนจ้างแรงงานคนในท้องถิ่ น
มีการขนส่ งผลผลิตด้วยตนเอง ด้านการแปรรู ปมีเฉพาะในผลผลิตที่มีมากในบางฤดูหรื อผลผลิตที่ถูก
คัดทิ้ ง และแปรรู ป เพื่ อบริ โภคในครอบครั วเป็ นหลัก ศักยภาพด้านการตลาดผัก อิ นทรี ย ์ ตลาดใน
ประเทศมีการขยายฐานผูบ้ ริ โภคจากตลาดเฉพาะ (niche market) ผ่านช่ องทางการตลาดต่างๆ ส่ วนผู ้
ปลูกผักอิ นทรี ยส์ ร้ างตลาดเฉพาะของตนเอง เช่ น ตลาดนัดในท้องถิ่ น การจาหน่ ายผลผลิ ตในฟาร์ ม
การจัด farm visit หรื อ farm Tour การจัดส่ งให้ผสู ้ นใจหรื อสมาชิ กในท้องถิ่น เป็ นต้น ต้นทุนการผลิต
และเป้ าหมายการผลิ ต ส่ วนใหญ่มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงงานทุกปี และความคิดเห็นในการ
สร้างเครื อข่ายการผลิต การตลาด ผูป้ ลูกและผูท้ าการตลาดผักอินทรี ยแ์ ทบทั้งหมดเห็นด้วยที่จะมีการ
ดาเนิ นการร่ วมกันและสนับสนุ นให้เกิ ดโครงการนาร่ องในพื้นที่ ด้านรู ปแบบและความร่ วมมือกัน
ด้านการผลิ ตและตลาด เห็ นด้วยในการสร้ างเครื อข่ายการผลิ ต การตลาด โดยสนใจรู ปแบบ cluster
มากที่สุด
สยามและคณะ (2551) ศึ ก ษาสภาพตลาดของพื ช ผัก อิ น ทรี ย ์ใ นจัง หวัด นครปฐม พบว่า
เกษตรกรปลูกพืชผักอินทรี ยเ์ ฉลี่ย 170 ราย เกษตรกรใช้พ้ืนที่ปลูกผักอินทรี ยเ์ ฉลี่ย 164.85 ไร่ มีผลผลิต
เฉลี่ย 1,846.25 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 7,040 บาทต่อไร่ สามารถขายผลผลิตได้ในราคา
เฉลี่ ย 22,575 บาทต่อไร่ การจาหน่ายมีท้ งั ผูม้ ารับซื้ อถึงสวน นาไปขายส่ งและขายปลีกที่ตลาดเอง ส่ ง
ตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และรวมกลุ่มกันขาย ในอนาคตความต้องการผลผลิ ตมีมากขึ้นด้วย การ
ปลูกพืชผักอินทรี ยม์ ีอนาคตสดใส ตลาดมีความต้องการผลผลิตมาก เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมมี
ความต้องการทาพืชผักอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น และมีความต้องการทาเกษตรอินทรี ยป์ ระเภทอื่นเพิ่มขึ้น
ด้วยเช่ นกัน ด้านปั ญหาอุปสรรคในการทาผักอิ นทรี ย ์ คื อค่านิ ยมและรู ปแบบการทาการเกษตรของ
เกษตรกรที่ ยึดแบบเดิ ม (ใช้ส ารเคมี ) ค่ านิ ยมและรู ป แบบการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่ ไ ม่ เน้นเกษตร
อินทรี ยแ์ ละแหล่งจาหน่ ายผลผลิ ต/ตลาดมีน้อยไม่แพร่ หลาย ส่ วนปั จจัยสนับสนุ นการทาผักอินทรี ย ์
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คื อสถานที่ /ตลาดจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตรอิ นทรี ย ์ การส่ งเสริ มจากภาครั ฐอย่างจริ งจัง แหล่ งเงิ นทุ น
สนับสนุนดอกเบี้ยต่า และความรู ้/ความสามารถทางการเกษตรอินทรี ยข์ องเกษตรกร
2.1.2 การใช้ ลเิ นียร์ โปรแกรมมิ่งและการวางแผนการขนส่ ง
งานวิจยั เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตเกษตร เป็ นการศึกษาหาแผนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้
เงื่อนไขของของการตลาด และทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อให้มีการ
ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยใช้ลิเนียร์ โปรแกรมมิ่ง
และการวางแผนการขนส่ งเข้ามาร่ วมด้วย เพื่อให้การวางแผนการผลิตมีการใช้ตน้ ทุนให้ประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด มีเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
อัครโยทิน (2543) ทาการวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้ที่ดิน แรงงาน เงินทุน และ
เงื่อนไขด้านการตลาด โดยประยุกต์ใช้แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้น ซึ่ งแบ่งเป็ นพื้นที่นา และพื้นที่ไร่
ในเขตชลประทานขนาดเล็ก และพื้นที่นาเขตอาศัยน้ าฝน เช่นเดียวกับการศึกษาของ จตุพงศ์ (2546) ที่
ศึ ก ษาการวางแผนการผลิ ตพื ช อายุส้ ั นที่ เหมาะสมของเกษตรกรในตาบลแม่ แฝก อาเภอสั นทราย
จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็ น 2 กลุ่มตามขนาดของฟาร์ ม โดยแผนการผลิตที่เหมาะสม
ให้มีรายได้เหนื อต้นทุน เท่ากับ 70,974.24 บาท ในฟาร์ มขนาดใหญ่ ซึ่ งแนะนาให้ผลิตข้าวเหนียวนาปี
พันธุ์ กข.6 เท่ากับ 7.82 ไร่ และมันฝรั่ งกิ นหัวพันธุ์ ส ปุ นต้า 2.73 ไร่ ข้าวโพดหวานกิ นฝั กพันธุ์ ซูก้า
5.09 ไร่ และมี รายได้เหนื อต้น ทุ น เท่ ากับ 48,335.37 บาท ในฟาร์ มขนาดเล็ ก แนะน าให้ป ลู ก ข้าว
เหนี ยวนาปี พันธุ์ กข.6 เท่ากับ 1.93 ไร่ ข้าวเหนี ยวนาปี พันธุ์สันป่ าตอง 1.68 ไร่ มันฝรั่งกิ นหัวพันธุ์ส
ปุนต้า 2 ไร่ และมันฝรั่งโรงงานพันธุ์แอตแลนติก 0.73 ไร่ และข้าวโพดหวานกินฝักพันธุ์ซูกา้ 0.88 ไร่
นอกจากนี้ ยังมี การศึ กษาการวางแผนการผลิ ตระดับ ลุ่ ม น้ า ดังการศึ กษาของ ฑี ฆ า (2547)
ศึกษาแบบจาลองการตัดสิ นใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกรในลุ่มน้ าปิ งตอนบน แบ่งการศึกษาออกเป็ น
3 กลุ่มตามรู ปแบบของการใช้น้ าในแต่ละพื้นที่ โดยใช้แบบจาลองลิเนียร์ โปรแกรมมิ่ง เป็ นครัวเรื อนที่
ใช้น้ าจากพื้นที่ชลประทานแบบกักเก็บน้ า ครัวเรื อนที่ใช้น้ าจากพื้นที่ชลประทานแบบเหมืองฝาย และ
ครั วเรื อนที่ มี พ้ื น ที่ ที่ อาศัย น้ าฝน รวมถึ งการศึ ก ษาของ ศุ ภ กิ จ (2547) ที่ ศึ ก ษารู ป แบบที่ เหมาะสม
สาหรับระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบลุ่มจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบรู ปแบบ
เกษตรผสมผสานภายใต้ขอ้ จากัดด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ ราบลุ่ มเชี ยงใหม่ และวิเคราะห์ รูปแบบการ
ผลิตของเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดให้แก่เกษตรกร แบ่งการวิเคราะห์ตาม
ขนาดฟาร์ ม โดยใช้โปรแกรมเชิ งเส้ นในการหารู ปแบบที่ เหมาะสมของกิ จกรรมการผลิ ตและการ
จัดการในฟาร์ ม เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้สุทธิ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึ งปี ที่ 15 ผลการศึกษาทาให้ได้
แผนการผลิตที่เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรการผลิตในฟาร์ มของตนเองเกิดประโยชน์สูงสุ ดได้
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จรัส (2535) ศึกษาการวางแผนเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในตาบลทับช้าง กิ่ งอาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุ ด
แก่ เกษตรกรฟาร์ ม แบ่ งเป็ น 2 แบบจาลองตามขนาดฟาร์ ม และแบ่ งช่ วงเวลาการเพาะปลู กเป็ น 18
ช่วงเวลา ส่ วนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาผลผลิต และจานวนปั จจัยการ
ผลิต ทาให้ทราบช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิ ดที่กาหนดในแบบจาลองและระดับการเปลี่ยนแปลงปั จจัย
การผลิตแล้วทาให้แผนการผลิตที่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงดนัย (2552) ศึกษาแผนการผลิตผัก
ปลอดสารพิษที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้แบบจาลองลิเนี ยร์ โปรแกรม
มิ่ งในการวิเคราะห์ เพื่ อหาแผนการผลิ ตผักปลอดภัยที่ เหมาะสมของกลุ่ ม เกษตรกร ซึ่ งแบบจาลอง
ชี้ให้เห็นถึงว่ากลุ่มเกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิตรวมกันในระดับกลุ่ม โดยคานึ งถึงเงื่อนไขด้าน
การผลิตและการตลาด จะทาให้กลุ่มเกษตรกรโดยรวมมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการใช้ทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ Sidhu et al. (2004) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในระบบการผลิต
พืชที่ แตกต่างกัน ซึ่ งได้ศึกษาแผนการผลิ ตพืช โดยใช้พลังงานที่ เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรได้กาไร
สู งสุ ด ซึ่ งใช้ linear programming เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ พบว่าการปลูกพืชทุกชนิ ดเมื่อใช้พลังงานที่
เหมาะสม จะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 33% และผลผลิตฝ้ ายเพิ่มขึ้น 30% โดยที่
เพิ่มพลังงาน 18% และ 21% ตามลาดับ ส่ วนผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยที่ใช้พลังงานเท่าเดิม
พีรพัฒน์ และคณะ (2551) มีงานวิจยั เกี่ยวกับการขนส่ งเรื่ อง แบบจาลองทางการขนส่ งปูนถุ ง
กรณี ศึกษาโรงงานปูนซี เมนต์นครหลวง ซึ่ งใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์เพื่อหาเส้นทางและวิธีการที่
เหมาะสมในการขนส่ ง โดยให้มีตน้ ทุนในการขนส่ งน้อยที่สุด มีแบบจาลองสถานการณ์ของระบบการ
ขนส่ งปูนถุ งของภาคเหนื อและภาคอีสาน โดยเปรี ยบเทียบแบบจาลองสถานการณ์ กระบวนการใน
ปั จจุ บนั กับ แบบจาลองสถานการณ์ ใหม่ที่ เปลี่ ยนเส้ นทางการรั บ แร่ ในภาคเหนื อ ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ง
ภาคเหนือ 18 จังหวัดและภาคอีสาน 19 จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า ในภาคเหนื อ เมื่อเพิ่มคลังสิ นค้าที่
ลาปาง ความสามารถในการขนส่ งเพิ่มขึ้นจาก 180 ตัน เป็ น 1,700 ตัน มีรถขนส่ งในคลังสิ นค้า 48 คัน
ช่วยลดเวลาในการขนส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าได้ 32% ลดต้นทุนค่าขนส่ งได้ 18% และลดจานวนรถขนส่ ง
สิ นค้าจากเดิม 37% ส่ วนในภาคอีสาน เมื่อมีการเพิ่มคลังสิ นค้า ความสามารถในการขนส่ งสิ นค้าจาก
เดิม 450 ตัน เพิ่มขึ้นเป็ น 660 ตัน และมีรถขนส่ งในคลังสิ นค้า 13 คัน ช่วยลดเวลาในการขนส่ งสิ นค้า
ให้ลู ก ค้าในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสิ นธุ์ล งได้ 26.6% ลดต้นทุ นค่ าขนส่ งให้ลู กค้าในจังหวัด
มหาสารคามและกาฬสิ นธุ์ได้ 2.2% และสามารถลดจานวนรถขนส่ งในโรงงานได้ 88% โดยระดับการ
ให้บริ การยังอยูใ่ นระดับที่กาหนด
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นอกจากนี้ พุ ธ รั ก ษ์, ภาคภู มิ และชัญ ญา (2549) ศึ ก ษาการลดต้น ทุ น การขนส่ ง ในระบบ
โครงข่ายด้วยเทคนิ คโปรแกรมเชิ งเส้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายในการกระจาย
สิ นค้าต่ าที่ สุ ดของการขนส่ งปู นซี เมนต์ป ระเภทปู น ถุ งจากโรงงานสระบุ รีไ ปยัง ลู ก ค้าปลายทางที่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคนิ คโปรแกรมเชิ งเส้นมาสร้างแบบจาลองในรู ปแบบจาลองการขนส่ ง
เพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมให้มีค่าต่ าสุ ด โดยเปรี ยบเทียบการขนส่ งและต้นทุนสิ นค้าคงคลังในปั จจุบนั กับ
แบบจาลองการแก้ปั ญหาที่ ส ร้ างได้ พบว่าเมื่ อใช้แบบจาลองการแก้ปั ญ หาท าให้ต้นทุ น รวมลดลง
5.68% คิดเป็ นต้นทุนการขนส่ งที่ลดลง 4.74% นอกจากนี้ Ali and Sik (2012) ทาการศึกษาปั ญหาการ
ขนส่ ง กรณี ศึกษาสาหรับ ปั ญหา linear programming ในวิศวกรรมเหมื องแร่ ประเมิ นผลการขนส่ ง
ปริ มาณกรวดที่เหมาะสมที่ใช้เป็ นวัตถุดิบของคอนกรี ตและถนนให้มีตน้ ทุนน้อยที่สุด ซึ่ งมีการขนส่ ง
จากเหมืองแร่ ไปยัง Sohag area โดยการศึกษานี้ ได้ประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่ทาให้ค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ งมี ค่าน้อยที่ สุด ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของกรวตตัวอย่างเป็ นสิ่ งสาคัญที่ มีผลต่อการ
ขนส่ ง เนื่ องจากส่ วนประกอบของกรวดจะมีความแตกต่างกันทั้งในขนาดและรู ปร่ างในแต่ละพื้นที่ที่
ทาการขนส่ งมายัง Sohag area ผลที่ ออกมาเกี่ ยวกับการแก้ปัญหาของการขนส่ งที่ เหมาะสมของการ
ขนส่ งปริ มาณกรวดในแต่ละพื้นที่น้ นั จะไม่ซ้ ากัน
2.1.3 การตลาด ต้ นทุนและผลตอบแทน
ในการท ากิ จกรรมการผลิ ตเกษตรนั้น นอกจากที่ เกษตรกรจะต้องมี ก ารวางแผนการผลิ ต
เกษตรแล้ว ยังต้องคานึ งถึงต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิ ต รวมถึงช่องทางการตลาดที่จะทาการ
กระจายผลผลิตเกษตรต่างๆ ไปสู่ ผบู ้ ริ โภคอีกด้วย ซึ่ งมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ดังนี้
เจนกิ จ (2549) ศึ ก ษาถึ ง ผลตอบแทนและการแบ่ ง ผลประโยชน์ ใ นระบบการผลิ ต และ
การตลาดผักอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ วัตถุ ประสงค์เพื่อทราบผลตอบแทนและผลการดาเนิ นการ
ของเกษตรกรในระบบผักอินทรี ย ์ และการแบ่งผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระบบการผลิต
และการตลาดผักอินทรี ยท์ ี่ อยู่ในและนอกระบบสัญญาผูกพันในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้ขอ้ มูล จาก
เกษตรกรที่จดั การตลาดด้วยตนเอง 20 ราย และเกษตรกรที่จดั การตลาดแบบมีพนั ธะสัญญากับบริ ษทั
12 ราย วิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเหนื อการลงทุนและสัดส่ วน
ผลตอบแทนต่ อ ต้น ทุ น (B/C Ratio) และศึ ก ษาการแบ่ ง ผลประโยชน์ ใ นระบบผัก อิ น ทรี ย ์โดยใช้
หลักการสัดส่ วนผลตอบแทนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระบบเท่ากับสัดส่ วนของการลงทุน พบว่า
เกษตรกรที่ มี ช่ องทางการจัดการตลาดด้วยตนเองมี ต้นทุ น ที่ สู งกว่าเกษตรกรที่ มี ก ารจัดการแบบมี
พันธะสัญญา แต่เกษตรกรที่จดั การตลาดด้วยตนเองจะมีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่าเกษตรกรที่จดั การตลาด
แบบมี พ ัน ธะสั ญ ญา และการวิ เคราะห์ สั ด ส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น (B/C Ratio) และอัต รา
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ผลตอบแทนเหนื อการลงทุน พบว่าไม่มีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรายใดในระบบขาดทุนจากการดาเนิ นการ
ผลิตและการตลาดผักอินทรี ยท์ ุกชนิ ด ในด้านการแบ่งผลประโยชน์ พบว่า พ่อค้าคนกลางได้รับการ
แบ่ ง ผลประโยชน์ ม ากกว่า เกษตรกรตัว อย่า งที่ ศึ ก ษาเกื อ บทุ ก ชนิ ด และแตกต่ า งไปจากการแบ่ ง
ผลประโยชน์ ที่ ค วรจะเป็ น โดยแนะน าว่าพ่ อค้าคนกลางควรเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ หน้า ฟาร์ ม และหาก
เกษตรกรได้รับราคารับซื้ อหน้าฟาร์ มเท่าเดิม พ่อค้าคนกลางควรลดราคาขายลง จะทาให้พ่อค้าได้กาไร
ปกติแต่มีการแบ่งผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม และทาให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผักอินทรี ยใ์ นราคาที่ถูกลงและทาให้
ตลาดผักอินทรี ยข์ ยายตัวได้มากขึ้น
2.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
2.2.1 แนวความคิดเกีย่ วกับการผลิตทางการเกษตร
การผลิ ต (production) หมายถึ งกระบวนการของการเปลี่ ยนปั จจัยการผลิ ต (input) ที่ ใส่ ใน
กระบวนการผลิ ตออกมาเป็ นผลผลิ ต (output) โดยปั จจัยการผลิตนอกจะหมายถึ งปั จจัยการผลิ ตใน
ความหมายทั่ว ไปทางเศรษฐศาสตร์ ได้ แ ก่ ที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุ น และ
ผูป้ ระกอบการแล้ว ยังรวมถึงสิ นค้าทุกชนิ ดที่ ใช้อยู่ในกระบวนการผลิ ตด้วย ส่ วนผลผลิ ต หมายถึ ง
สิ นค้าและบริ การทุกชนิดที่ได้จากกระบวนการผลิตนั้นๆ (นราทิพย์, 2547)
ฟั งก์ชั่นการผลิ ต (production function) คื อ การแสดงความสั ม พันธ์ ระหว่างปั จจัยการผลิ ต
และผลผลิต จานวนของผลผลิตจะมีมากหรื อน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ขนาดของการใช้ปัจจัยทางการผลิต
ซึ่ งความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้ ถือเป็ นความสัมพันธ์ทางกายภาพในการผลิตสิ นค้าเกษตร โดยมีท้ งั ปั จจัย
คงที่ และ ปั จจัยผันแปรเป็ นปั จจัยการผลิต ฟั งก์ชนั่ การผลิ ตสามารถแสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิต (output) และปัจจัยการผลิต (input) ในรู ปของสมการโดยทัว่ ๆไป ดังนี้
Y = f (X1, X2/ X3 …... Xn)
โดยที่
Y จานวนผลผลิต เช่น จานวนผลผลิตที่ได้ต่อไร่
X1,X2 หมายถึง จานวนปั จจัยผันแปรที่ใช้ในการผลิต (variable Input) เช่น จานวน
ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์
X3...Xn หมายถึง จานวนปั จจัยคงที่ ที่ใช้ในการผลิต (fixed input) เช่น จานวน
โรงเรื อน ที่ดิน เป็ นต้น
ฟังก์ชนั่ การผลิตที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับจานวนใช้ปัจจัยการผลิตอาจจะ
แสดงในรู ปของสมการคณิ ตศาสตร์ ดังนี้ คือ
Y = a + bX
ถ้าลักษณะความสัมพันธ์เป็ นแบบเส้นตรง
โดยที่ X
คือ จานวนปัจจัยการผลิตที่ใช้ไป เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์
9

Y

คือ ผลผลิตที่ได้ต่อไร่

ภาพที่ 2.1 แสดงดุลยภาพในการผลิต ณ จุด E ซึ่ งเป็ นจุดที่มีการใช้ตน้ ทุนต่าที่สุด และมีการผลิต
มากที่สุด
ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรนั้น ผูว้ างแผนจะต้องวางแผนโดยการจัดสรรทรัพยากร
ปั จจัยการผลิตมากกว่า 1 ชนิ ดเพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมในการผลิตมากกว่า 2 กิจกรรม นอกจากนั้นยัง
ต้องพิจารณาถึงข้อจากัดต่างๆในการวางแผนซึ่ งวิธีการวิเคราะห์หาคาตอบที่สะดวกและมีความแม่นยา
ต้องอาศัยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยในการคานวณแต่หลักในการพิจารณ์ น้ นั ยังคงต้องอาศัยหลัก
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขา้ งต้น เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ (วรรณวิภา, 2546)
2.2.2 การตลาด ต้ นทุนและผลตอบแทน
ตลาดคือกลุ่มของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายที่มีการติดต่อซื้ อขายกันได้อย่างสะดวก สามารถแลกเปลี่ยน
สิ นค้าซึ่ งกันและกันได้ ส่ วนการตลาด หมายถึง การประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่นาเอาสิ นค้าและบริ การ
จากแหล่ ง ผลิ ต ไปให้ ถึ ง มื อผูบ้ ริ โภคในเวลา สถานที่ ลัก ษณะ และในจานวนที่ ต้องการ กิ จกรรม
ทางด้านการตลาดในปั จจุ บนั ยึดเอาผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก สาคัญ โดยถื อว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นต้นกาเนิ ดของ
ความต้องการสิ นค้าเป็ นผูก้ าหนดรู ปร่ าง ขนาด จานวน และเป็ นผูน้ าเอาเงิ นรายได้ไปซื้ อสิ นค้าเพื่ อ
สนองความต้อ งการ และเนื่ อ งจากผูบ้ ริ โภคมี จานวนมากและมี ค วามต้องการแตกต่ างกัน ดังนั้น
การตลาดจึงต้องพยายามหาทางที่จะสนองความต้องการของตลาด มีลกั ษณะดังนี้ (จริ นทร์ , 2528 อ้าง
ใน รุ่ งเรื อง, 2548)
1) เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเลื อกซื้ อสิ นค้าได้ตามลักษณะที่ ตอ้ งการ ผูบ้ ริ โภคในแต่ละคนมี
ความต้องการสิ นค้าในรู ปลักษณะ ขนาด สี สันที่แตกต่างกัน ผูผ้ ลิตจะต้องพยายามแปรรู ปปั จจัยการ
ผลิ ตชนิ ดต่างๆ เพื่อก่อให้เกิ ดสิ นค้าตามรู ปลักษณะที่ตอ้ งการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
มากที่สุด
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2) เป็ นตัวกลางที่จะนาข้อมูลความต้องการบริ โภคมาให้กบั ผูผ้ ลิต ช่วยทาให้ผผู ้ ลิตทา
การผลิตสิ นค้าได้ตรงกับความต้องการผูผ้ ลิต ซึ่ งช่วยลดความสิ้ นเปลืองในการใช้ทรัพยากรและปั จจัย
การผลิตสิ นค้าออกมาเกินความต้องการลงได้
นอกจากนั้น เครื่ องมื อส าคัญ ที่ ส ามารถช่ วยให้บ รรลุ ค วามส าเร็ จในการตอบสนองความ
ต้องการของตลาดตามแนวคิดของ Kotler (1997) คื อส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ งมี องค์ป ระกอบ
พื้นฐาน 4 ประการ คือ
(1) ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึ ง สิ่ งที่ เสนอขายโดยธุ รกิ จเพื่อสนองความ
ต้องการของลู กค้าให้เกิ ดความพึ งพอใจ ซึ่ งนับเป็ นส่ วนสาคัญที่ สุดของส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่าที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์จึง
จะสามารถขายได้
(2) ราคา (price) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ส ามารถวิเคราะห์ ออกมาเป็ นตัวเลขได้ มี
ลักษณะเป็ นเชิ งปริ มาณที่ ชัดเจน โดยราคาเป็ นเครื่ องมื อสาคัญ ที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายใช้ในการพิ จารณา
ตัดสิ นใจใช้ท รั พยากรที่ มี อยู่อย่างจากัดให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด ในส่ วนของลู ก ค้าหรื อผูบ้ ริ โภคจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างมูลค่า (value) กับราคา (price) หากมูลค่าสู งกว่าราคาจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นการ
กาหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาจึงต้องคานึ งถึ ง (1) การยอมรับของลูกค้าว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่า
ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั (2) ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน และ (4) ปัจจัยอื่นๆ
(3) สถานที่ ห รื อ ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย (place หรื อ distribution) หมายถึ ง
โครงสร้างของช่องทางวิธีการหรื อกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริ การจากผูผ้ ลิตไปยัง
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าตงคลัง การจาหน่าย
(4) การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) หมายถึง การแจ้งบอกหรื อให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร การชักชวนหรื อการโน้มน้าวจิตใจ หรื อการสร้างความมัน่ ใจแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งการส่ ง เสริ ม การตลาดอาจกระท าได้โดยการโฆษณา การขายโดยใช้พ นัก งาน การ
ส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง
2.2.3 ลิเนียร์ โปรแกรมมิ่ง (Linear Programming)
การทาการเกษตรในปั จจุบนั เกษตรกรไม่ได้มีการวางแผนการผลิตอย่างถูกต้อง จึงเกิดปั ญหา
ด้านการจัดการการผลิตว่าควรจะมีการจัดการปลูกพืชอย่างไรให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้
ได้รับ ผลกาไรสู งสุ ดต่ อการผลิ ตของฟาร์ ม ภายใต้ขอ้ จากัดของทรั พยากรที่ มีอยู่อย่างจากัด จึ งได้มี
การศึกษาแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ โดยนาเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วางแผน
ฟาร์ ม หรื อเรี ยกว่าแบบจาลองเชิงเส้น (linear programming) ซึ่ งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่สมัย
สงครามโลกครั้ งที่ 2 โดย George B. Dantzig ในทางเศรษฐศาสตร์ ถื อได้ว่าปั ญ หาต่ า งๆที่ เกิ ดขึ้ น
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เนื่ องมาจากข้อจากัดของทรัพยากรการผลิตที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้องจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยูอ่ ย่างจากัดเหล่านั้นให้ได้รับผลตอบแทนมากที่สุด จึงสอดคล้องกับเครื่ องมือวิเคราะห์แบบจาลอง
เชิงเส้น เพราะมีลกั ษณะที่มีแนวคิดเหมือนกัน และคาตอบที่ได้รับจากแบบจาลองเชิงเส้นนั้นยังชัดเจน
ตรงประเด็น สามารถบอกได้วา่ ควรจัดสรรทรัพยากรการผลิ ตทีมีอยู่อย่างจากัดไปทาการผลิ ตสิ นค้า
ต่างๆอย่างไร จานวนเท่าใด จึงจะได้รับกาไรสู งสุ ด (ดนัย, 2552)
แบบจาลองเชิงเส้น เป็ นเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ที่นามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต
และการจัดการด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (optimal solution) ตามวัตถุประสงค์
(objective) ที่ต้ งั ไว้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ (restriction and constraint) เพื่อให้แผนการผลิต
และการจัดการที่ทาขึ้นมีความเหมาะสมที่สุด วัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ควรมุ่งให้ได้กาไรสู งสุ ดหรื อเสี ย
ต้นทุนต่าที่สุดในการจัดการเท่านั้น รวมไปถึ งการมีขอ้ กาหนดหรื อข้อจากัดอย่างชัดเจนและสามารถ
วัดค่าได้ซ่ ึ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ ข้อจากัดขั้นต่าสุ ด ข้อจากัดขั้นสู งสุ ด และข้อจากัด
เท่า(ไพฑูรย์, 2537) นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ ตอ้ งการใช้ในการวางแผนการผลิ ตและการจัดการต่างๆนั้น
(ไพฑู ร ย์, 2537) มี ล ัก ษณะดัง นี้ เป็ นกิ จ กรรมการผลิ ต ที่ เป็ นไปได้ (production alternatives) มี ค่ า
สั ม ประสิ ทธิ์ หรื อความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ จ ากั ด กั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ (input-output or technical
coefficient) และราคาปั จจัยหรื อทรัพยากรและมูลค่าหรื อผลตอบแทนของกิ จกรรม (values of input
and output)
รู ปแบบทัว่ ไปของแบบจาลองโปรแกรมเชิ งเส้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ หาจุดเหมาะสมในการ
ผลิตที่ก่อให้เกิดต้นทุนต่าสุ ด จากทรัพยากรการผลิตที่มีอยูจ่ ากัด สามารถแสดงได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ (objective function)
Min Z
=

∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑗 𝑋𝑗

ภายใต้ขอ้ จากัด (subject to)
∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑋𝑗

Xj

≥
≥

bi
0

(i = 1, 2,…,m)
(j = 1, 2,…, n)

โดยกาหนดให้
Z
หมายถึง ผลรวมของต้นทุนจากการทากิจกรรมต่างๆ (Xj)
Xj
หมายถึง กิจกรรมการผลิตหรื อการจัดการชนิดที่ j
Cj
หมายถึ ง ต้น ทุ น สุ ท ธิ ต่ อ หน่ ว ยของการท ากิ จ กรรมชนิ ด ที่ j ใน
ฟังก์ชนั่ วัตถุประสงค์
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aij
bi
CjXj
aijXj

หมายถึ ง จานวนปั จจัยหรื อเงื่ อนไขชนิ ดที่ i ที่ ตอ้ งใช้ในการผลิ ต
หรื อทากิจกรรมชนิดที่ j จานวนหนึ่งหน่วย
หมายถึง จานวนจากัดของปั จจัยหรื อเงื่อนไขชนิดที่ i
หมายถึง ต้นทุนรวมเนื่องจากการทากิจกรรมชนิดที่ j ทั้งหมด
หมายถึง จานวนรวมของปั จจัยการผลิตชนิ ดที่ i ที่ตอ้ งใช้ในการทา
กิจกรรมที่ j ทั้งหมด

2.2.4 ปัญหาการขนส่ ง
ปั ญหาการขนส่ งเป็ นปั ญหาที่มีลกั ษณะพิเศษประเภทหนึ่ ง ในจาพวกปั ญหาการโปรแกรมเชิ ง
เส้ น จัดเป็ นปั ญ หาที่ ถู กนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิ บ ตั ิ จริ งอย่างแพร่ หลายในปั จจุ บ นั วิธี การของ
ปั ญ หาการขนส่ ง สามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ใ นการแก้ปั ญ หาการโปรแกรมเชิ ง เส้ น ที่ มี ข ้อ จากัด
ดังต่อไปนี้
1) ผลรวมของทรั พ ยากรที่ จะน ามาใช้ทุ ก ชนิ ด จะต้องเท่ ากับ ผลรวมของปริ ม าณ
ความต้องการทุกประเภท
2) ข้อจากัดมักจะอยูใ่ นรู ปของสมการ และ ส.ป.ส. 𝑎𝑖𝑗 ในสมการข้อจากัด จะมีค่า
เป็ น 0 หรื อ 1
ปั ญหาการขนส่ งเริ่ มเป็ นที่รู้จกั กันในปี 1941 โดย F.L. Hitchcock เป็ นผูค้ น้ คว้าวิธีการขึ้นมา
และได้มีการอภิปรายในรายละเอียดโดย T.C. Koopman ในปี 1947 ต่อมา D.T. Dantzig ได้นาเอาการ
สร้างตัวแบบและแก้ปัญหาโดยใช้วธิ ี ซิมเพลกซ์มาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาการขนส่ ง (ศรี , 2533)
แบบจาลองการขนส่ ง (transportation model) จะเน้นในเรื่ องการวางแผนการขนส่ งเพื่อให้เกิด
ต้นทุ นการขนส่ งต่ าที่ สุด (หรื อเกิ ดกาไรสู งที่ สุด) ซึ่ งจะมี ผลไปถึ งต้นทุ น (กาไร) โดยรวมด้วย การ
ตัดสิ นใจในปั ญหาการขนส่ งจะเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีโปรแกรมเชิ งเส้ น (linear programming,
LP) ซึ่ งในการน าวิธี น้ ี มาใช้ใ นการสร้ างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ม าแทนปั ญ หา จะท าให้ เกิ ด
รู ปแบบปั ญหาที่มีลกั ษณะเฉพาะ ทาให้สามารถใช้วิธีการเฉพาะมาแก้ปัญหาในรู ปแบบของการขนส่ ง
ได้ ปั ญหาการขนส่ ง ใช้แก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นเมื่อเราต้องการจัดส่ งสิ นค้าจากจุดจัดส่ งหลายๆ จุด (points
of supply or resources) เช่ น โรงงานผลิ ต ไปยัง จุ ด รั บ สิ นค้ า หลายๆ จุ ด (point of demand or
destinations) เช่ น ร้ านตัวแทนจาหน่ าย เป็ นต้น มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อหาแบบแผนการขนส่ งสิ นค้าที่
เหมาะสมที่ สุ ด กล่ าวคื อ ท าให้เกิ ดต้นทุ นรวมของการขนส่ งต่ าสุ ด โดยที่ จุดรั บ สิ นค้าได้รับ สิ นค้า
ครบถ้วนตามจานวนที่ตอ้ งการ และจัดจุดส่ งสิ นค้าหรื อโรงงานผลิตทางานอย่างเต็มที่แต่ไม่เกินกาลัง
ผลิตที่มีอยู่ (วินยั , 2551)
13

ลักษณะสาคัญของแบบจาลองการขนส่ ง มีส่วนประกอบสาคัญดังนี้
1) จุดต้น ทาง (source) หมายถึ งแหล่ งซึ่ งเป็ นต้นทางในการขนส่ งสิ นค้า โดยปกติ
ได้แก่ ท่าเรื อ สถานที่พกั สิ นค้า และอื่นๆ
2) จุดปลายทาง (destination) หมายถึง แหล่งรับสิ นค้า โดยปกติ ได้แก่ หน่วยบริ โภค
สิ นค้า ร้านค้า หรื อตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า สถานที่พกั สิ นค้า และอื่นๆ
3) เส้ นทางการขนส่ ง (route) หมายถึ งเส้ นทางการขนส่ ง และ/หรื อวิธีการขนส่ งที่
เป็ นไปได้ในการขนส่ งสิ นค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางต่างๆ ซึ่ งเส้นทางการขนส่ งต่างๆ เหล่านี้
จะเป็ นทางเลือกที่ตอ้ งตัดสิ นใจในการขนส่ งสิ นค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง เพื่อให้ตน้ ทุนใน
การขนส่ งต่าสุ ดตามที่ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ไว้
4) ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง (transportation cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า
จานวนหนึ่งหน่วยจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางต่างๆ ด้วยวิธีการขนส่ ง และ/หรื อเส้นทางต่างๆ
5) การตัดสิ นใจในการขนส่ งสิ นค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง (วิธีการเส้นตรง
และปริ มาณสิ นค้า) การตัดสิ นใจนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งเป็ นหลัก และต้องสามารถจัดส่ ง
สิ นค้าจากแหล่ งต้น ทางไปยังจุ ดปลายทางต่ างๆ โดยสอดคล้องและเป็ นไปตามเงื่ อนไข/ข้อจากัด
จานวนสิ น ค้าที่ แหล่ ง ต้น ทางผลิ ต /จัด หา/อุ ป ทาน (supply) ให้ ไ ด้ และท้ายที่ สุ ด ต้อ งมี สิ น ค้าที่ จุ ด
ปลายทางตามความต้องการ/อุปสงค์ (demand) ของจุดปลายทางแต่ละแห่งอีกด้วย
ซึ่ งมีลกั ษณะแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของปั ญหาการขนส่ ง ดังนี้
วัตถุประสงค์
Minimize

z

=

n
∑m
i=1 ∑j=1 Cij X ij

∑𝑛j=1 Xij

≤

𝑆𝑖

; i = 1, 2, 3,…,m

∑𝑚
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗

=

𝐷𝑗

; j = 1, 2, 3,…,n

𝑋𝑖𝑗

≥

0

ภายใต้ขอ้ จากัด

โดยที่
i
j

= 1, 2, 3,..,m คือ จานวนจุดส่ งสิ นค้า (source) ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด
m จุด
= 1, 2, 3,..,n คือ จานวนจุดรับสิ นค้า (destination) ซึ่ งมีอยู่
ทั้งหมด n จุด
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𝑋𝑖𝑗
𝐶𝑖𝑗
𝑆𝑖
𝐷𝑗

= จานวนสิ นค้าจากจุดส่ งสิ นค้า i ไปยังจุดรับสิ นค้า j
= ค่าขนส่ งหรื อค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าหนึ่งหน่วยจากจุดส่ ง
สิ นค้า I ไปยังจุดรับสิ นค้า j
= กาลังผลิตของจุดส่ งสิ นค้า i
= ความต้องการสิ นค้าของจุดรับสิ นค้า j
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