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--------------------------------บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO₂) ของภาคการขนส่ งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น งานวิจยั
นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง และลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในการขนส่ ง
สิ นค้า โดยปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะนี้ ถูกแบ่งประเภทของปั ญหาเพื่อเปรี ยบเทียบออกเป็ น 2 ส่ วนคือ รู ปแบบ
ปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบมีขอ้ จํากัดเรื่ องความสามารถในการบรรทุก และรู ปแบบปั ญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะเพื่อสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะนี้ มีจุดเริ่ มต้น และจุดสิ้ นสุ ดที่จุดเดียวกัน คือ คลังสิ นค้า
ภายใต้ขอ้ จํากัดความจุของยานพาหนะ โดยใช้วิธีการในการแก้ปัญหาคือ วิธีการหาจุดส่ งที่ใกล้เคียงที่สุด และวิธีการ
หาค่าประหยัด จากการศึกษาพบว่าวิธีการหาค่าประหยัด สามารถจัดเส้นทางยานพาหนะ ที่สามารถช่วยลดอัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง ส่ งผลทําให้ปริ มาณการปล่อย CO₂ ลดลงได้ดีกว่าวิธีการหาจุดส่ งที่ใกล้เคียงที่สุด ถึง 26.48% โดยเฉลี่ย
คําสํ าคัญ: ปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ, วิธีการหาจุดส่ งที่ใกล้เคียงที่สุด, วิธีการหาค่าประหยัด

ABSTRACT
Current carbon dioxide (CO2) emission trends are rising in the transportation department. Thus, the
objective of this research is reducing fuel consumption rates and reducing CO2 emissions for transportation. The
vehicle routing problem is divided for comparison into the two following parts: The Capacitated Vehicle Routing
Problem (CVRP) and the Green Vehicle Routing Problem (GVRP). The vehicle routing problem begins and ends at
the same place, which is the depot, with limited of the vehicle capacity. The solving method is Nearest Neighbor
Algorithm (NN) and the Clarke-Wright Savings Algorithm (CWS). The Clarke-Wright Savings Algorithm can reduce
fuel consumption in addition to reducing CO2 emission better than Nearest Neighbor Algorithm (on average) of
26.48%.
Keywords: Vehicle routing problem, Nearest Neighbor Algorithm, Clarke-Wright Savings algorithm
1. บทนํา
ในปั จจุ บนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ต่างให้ความสําคัญกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ ทาํ ให้แต่ละ
ประเทศต้องเผชิ ญกับภาวะภัยแล้ง และนํ้าท่วม ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และคลื่นความร้อนที่นบั วันจะทวี
ความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2558) ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นผลกระทบจากปั ญหาภาวะโลกร้อน ที่มีสาเหตุ
จากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เพิ่มขึ้น แต่มีหนึ่ งวิธีที่จะสามารถลดความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้ คือ
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การลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO₂) เพื่อบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้อน และลดการเกิดก๊าซเรื อนกระจก
ซึ่ งในภาคการขนส่ งมีส่วนในการปล่อย CO₂ จากมลพิษที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในการขนส่ ง แสดงดังรู ปที่ 1

รู ป 1 การปล่อย CO₂ ของภาคการขนส่ ง
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
จากรู ปที่ 1 เมื่อปริ มาณการปล่อย CO₂ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การกําหนดเป้ าหมาย เพื่อลดก๊าซเรื อนกระจก
ของประเทศไทย จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ วิธีให้คุณค่า สู่ เศรษฐกิจ และสังคมคาร์ บอนตํ่าบนพื้นฐานการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก(องค์การมหาชน) พ.ศ.2559-2564) วิธีในการ
ลดการปล่อย CO₂ ของภาคการขนส่ ง คือการลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง ซึ่ งแปรผันตรง กับการลดการปล่อย CO₂
ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึกษารู ปแบบในการจัดการเส้นทางยานพาหนะ ภายใต้ขอ้ จํากัดของ นํ้าหนัก และ
ปริ มาตรความจุของรถ เพื่อพัฒนาระบบเส้นทางการขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ ร่ วมกับการลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง อัน
เป็ นผลทําให้ปริ มาณการปล่อย CO₂ มีปริ มาณลดลง ซึ่ งเป็ นมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในการ
ขนส่ งสิ นค้าจากรถบรรทุก ให้ลดลงจึงถือเป็ นส่ วนช่วยในการรักษาสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน ของภาคการขนส่ ง
ปัญหาการจัดเส้ นทางยานพาหนะเพื่อสิ่ งแวดล้ อม (Green Vehicle Routing Problem: GVRP)
ปั ญหาการจัดการเส้นทางยานพาหนะจากอดีต ถึงปั จจุบนั มีวิวฒั นาการจากการจัดเส้นทางที่มีระยะทางสั้น
ที่สุด ต้นทุนการขนส่ งที่ต่าํ ที่สุด มาเป็ นปั ญหาการจัดการเส้นทางยานพาหนะเพื่อสิ่ งแวดล้อม (GVRP)
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งานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่ มีจุดประสงค์ เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานเชื้ อเพลิง
(Kara and Yetis, 2007) ได้พิจารณาต้นทุนจากการขนส่ งที่มีผลกระทบจากนํ้าหนัก และระยะทาง ที่มีการใช้พลังงาน
น้อยที่สุด โดยนําเสนอความสัมพันธ์ของการลดการใช้พลังงาน ร่ วมกับเงื่อนไขของยานพาหนะในการกําหนดอัตรา
การใช้พลังงานเชื้อเพลิง (Xiao et al., 2012) ปั จจัยที่ใช้พิจารณาคือ ค่าระยะทาง และค่านํ้าหนัก ที่มีความสัมพันธ์เชิ ง
เส้น ที่ข้ ึนอยูก่ บั นํ้าหนักในการบรรทุก
Juan R.Jaramillo (2011) ศึ ก ษาปั ญ หาการจัด เส้ น ทางขนส่ ง เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (Green Vehicle Routing
Problem: GVRP) โดยหาค่านํ้าหนัก ค่าระยะทาง ที่นอ้ ยที่สุด เพื่อลดปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และการปล่อย
ก๊าซ CO₂ โดยใช้ Integer Linear Program formulation พบว่า GVRP ให้ค่าผลลัพธ์ที่นอ้ ยที่สุด
Ilker kucukoglu et al. (2013) ศึกษาปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ ง เพื่อสิ่ งแวดล้อม ภายใต้ขอ้ จํากัดการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิงรวมตํ่าที่สุด โดยใช้ linear programming ประมวลผลเทียบระหว่าง G-CVRP และ CVRP พบว่า
ค่าเฉลี่ย G-CVRP ให้ค่าปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้อยกว่า 4.09 %
Ruengsak Kawtummachai,Tsutomu.Shohdohji (2014) ศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด เส้ น ทางยานพาหนะเพื่ อ
สิ่ งแวดล้อม (GVRP) รู ปแบบปั ญหาคือ บริ ษทั ค้าปลีก แก้ปัญหาโดยใช้ Harmony Search Algorithm เพื่อลดอัตราการ
ใช้พ ลัง งานเชื้ อ เพลิ ง รวมทั้ง หมด เที ย บกับ วิ ธี ก ารเดิ ม ของบริ ษ ัท และ Clarke-Wright Savings Algorithm พบว่า
Harmony Search Algorithm ให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี ก ว่ า Clarke-Wright Savings Algorithm 0.22% และให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี ก ว่ า
วิธีการเดิมของบริ ษทั 6.7%
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั ญหา และพัฒนาการจัดการเส้นทางยานพาหนะเพื่อสิ่ งแวดล้อม ที่ สามารถลดอัตราการใช้
เชื้อเพลิง และลดการปล่อย CO₂
3. การดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลของปั ญหาต้นแบบมาตรฐาน (Standard Benchmark Problem) โดยใช้ปัญหาต้นแบบ
มาตรฐานของ Augerat et al.(1995) ชุ ด B ในแต่ละกลุ่มปั ญหาจะมี ลกั ษณะที่ ต้ งั คลังสิ นค้า จุ ดส่ ง และปริ มาณความ
ต้องการสิ นค้า ที่แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มปั ญหาแทนด้วยอักษรย่อ ตัวอย่างเช่น ปั ญหา B-n41-k6 ตัวอักษร B คือกลุ่ม
ของปั ญหา, n คือ จํานวนลูกค้า, k คือ จํานวนยานพาหนะที่สามารถใช้งาน
งานวิจยั นี้ได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
(1) การศึกษาปั ญหาในรู ปแบบ ปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ แบบมีขอ้ จํากัดเรื่ องความสามารถในการ
บรรทุก (CVRP) โดยมีสมการเป้าหมายเพื่อ ลดระยะทางในการขนส่ งรวม
(2) การศึกษาปั ญหาในรู ปแบบ ปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะเพื่อสิ่ งแวดล้อม (GVRP) โดยมีสมการเป้ า
หมายเพื่อ ลดค่านํ้าหนัก และระยะทาง (Weight Distance) โดยรวมให้ต่าํ ที่สุด ซึ่ งงานวิจยั นี้ ค่านํ้าหนักที่ใช้คาํ นวณ คือ
นํ้าหนักรถรวมกับ นํ้าหนักสิ นค้า
โดยใช้วธิ ี การแก้ปัญหาทั้งหมด 2 วิธี คือ วิธีการหาจุดส่ งที่ใกล้เคียงที่สุด (Nearest Neighbor Algorithm: NN)
และวิธีการหาค่าประหยัด (Clarke-Wright Savings Algorithm: CWS)
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1. การจัดเส้นทางโดย วิธีการหาจุดส่ งที่ใกล้ที่สุด (NN)
(1) คลังสิ นค้าเป็ นจุดเริ่ มต้น จากนั้นหาจุดส่ งสิ นค้ารายต่อไปที่แสดงค่าระยะทางที่ใกล้ที่สุด
(2) ค้นหาจุดส่ งรายต่อไปที่แสดงค่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดโดยพิจารณาค่าระยะทาง และต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไข
ความสามารถในการบรรทุก ของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ ง ถ้ามีขอ้ จํากัดใดเกินความสามารถจะต้องหาจุดส่ งอื่นที่ ใกล้
รองลงมา ถ้าเส้นทางอื่นที่ถูกเลือกทุกเส้นทางเกินความสามารถในการบรรทุกอีก จึงเลือกยานพาหนะขนส่ งคันต่อไป
2. การจัดเส้นทางโดย วิธีการหาค่าประหยัด (CWS)
จากรู ปที่ 3 แสดงการทํางาน โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
(1) หาค่าประหยัด จากสมการที่ 1
… (1)
,
,
,
,
โดย , คือ ค่าประหยัด จากจุด ไปยังจุดส่ ง
, คือ ค่าระยะทาง จากจุด ไปยังคลังสิ นค้า 0
, คือ ค่าระยะทาง จากคลังสิ นค้า 0 ไปยังจุด
(2) เรี ยงลําดับค่า จากค่าประหยัดมากไปหาน้อย
(3) สร้างเส้นทางของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ ง โดยการเชื่อมจุดส่ ง และ ที่แสดงค่าประหยัด ( ) มากที่สุด
ภายใต้ เงื่อนไขความสามารถในการบรรทุก ของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ ง

รู ป 3 ขั้นตอนการทํางานของวิธีการหาค่าประหยัด
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การคํานวณหาอัตราการใช้ นํา้ มัน (Fuel Consumption)
กําลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ตามทฤษฎี ในหน่วยจูล (J) เนื่ องจากค่ากําลังงานในการเคลื่อนที่จากจุด
ส่ ง ไปยังจุดส่ ง (Tânia et al., 2012)
u g sin θ g C cos θ cw μ d
0.5C Oρv d
… (2)
ค่าพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการขับเคลื่อน ในหน่วยกิโลจูล (kJ) เนื่ องจากค่าพลังงานงานที่เกิดขึ้นในการ
เคลื่อนที่จากจุดส่ ง ไปยังจุดส่ ง
d /v
P /ε
P /η/1,000
… (3)
อัตราการใช้ปริ มาณพลังงานเชื้อเพลิง ในหน่วย ลิตร (litre) ในระยะทางการขนส่ งจาก จุดส่ ง ไปยังสุ ด
ส่ ง ค่าคงที่ 43.2 kJ/g คือค่าความร้อนตํ่า ของนํ้ามันดีเซล (Barth et al., 2004)
/ 43.2
… (4)
ความหมายค่าตัวแปรที่ใช้ ดังนี้
u ค่าความเร่ ง (m/s²), g ค่าคงที่แรงโน้มถ่วง (m/s²), θ ระดับความโค้งของถนน (degrees) , ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
ต้านทานการหมุน ,c ค่านํ้าหนักรถ (kg) , ค่าระยะทางระหว่าง และ (m) , ค่าสัมประสิ ทธิ์ แรงต้านอากาศ
, O ผิวหน้าผิวด้านหน้าของรถยนต์ (m²) , ค่าความหนาแน่นอากาศ (kg/mᶟ) , ค่าความเร็ วในการเข้าโค้ง ระหว่าง
และ (m/s) , ตัวคูนอันเนื่องมาจากแรงเสี ยดทานของเครื่ องยนต์ (KJ/rev/litre) , ค่าความจุของเครื่ องยนต์ (litre)
, ค่าความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ (rev/s), ประสิ ทธิ ภาพของระบบส่ งกําลัง, P ค่าพลังงานที่สูญเสี ยไปเนื่ องจาก
ระบบต่ างๆ ของเครื่ องยนต์ อาทิ เช่ น แอร์ (KJ) , ค่ าประสิ ท ธิ ภาพของเครื่ องยนต์, ค่ าความหนาแน่ นของ
เชื้อเพลิง (g/l), μ ค่านํ้าหนักสิ นค่าที่บรรทุกระหว่าง และ (kg)
การคํานวณหาการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Emissions of CO₂)
หน่ ว ยวัด อัต ราการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ 1 ลิ ต รของ นํ้ามัน ดี เ ซล มี อ ัต ราการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 2.6676 kg of CO₂ (Defra, 2011)
… (5)
Emissions of CO₂ = F x 2.6676
F อัตราการใช้ปริ มาณพลังงานเชื้อเพลิง ในหน่วย ลิตร (litre)
4. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาต้นแบบมาตรฐาน (Standard Benchmark Problem) ชุด B แต่ละกลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะ
กระจุกตําแหน่งของจุดส่ งสิ นค้า และปริ มาณความต้องการสิ นค้าที่มีปริ มาณใกล้เคียงกันโดยเฉลี่ยในแต่ละจุดส่ ง จาก
การศึกษาพบว่า วิธีการหาค่าประหยัด (CWS) ให้ผลลัพธ์ค่านํ้าหนัก และระยะทาง (Weight Distance) ตํ่ากว่าวิธีการหา
จุดส่ งที่ใกล้เคียงที่สุด (NN) ซึ่ งสามารถช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
แสดงดังตารางที่ 1 และ 2
เมื่ อพิจารณาตัวแปร ที่ ส่งผลต่อค่านํ้าหนัก และระยะทาง (Weight Distance) และอัตราการใช้เชื้ อเพลิ ง
ขึ้นอยูก่ บั นํ้าหนักของค่าตัวแปรนั้น อาทิเช่น B-n31-k5, B-n31-k5 และ B-n31-k5 ซึ่ งมีจาํ นวนยานพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่ งเท่ากัน แต่จาํ นวนจุดส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้น เท่ากับมีปริ มาณความต้องการสิ นค้าที่เพิ่มมากขึ้น การประมวลผลการจัด
เส้นทางของทั้ง 2 วิธีการ พบว่าการอัตราการใช้เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
จุดส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปั ญหา
B-n31-k5
B-n34-k5
B-n35-k5
B-n38-k6
B-n39-k5
B-n41-k6
B-n43-k6
B-n44-k7
B-n45-k5
B-n45-k6

ระยะทาง (กิโลเมตร) : CVRP นํ้าหนัก ระยะทาง (กิโลกรัม·กิโลเมตร) : GVRP
NN
CWS
NN
CWS
955.06
681.16
122,649.80
97,260.33
901.62
794.33
127,108.70
113,083.45
1,223.55
978.33
163,818.16
143,426.85
1,269.70
832.09
162,996.07
118,691.16
1,060.15
566.71
131,650.54
81,992.28
1,088.38
898.09
154,421.82
131,547.12
970.99
781.96
129,060.41
114,198.10
1,188.95
937.74
160,096.40
137,549.97
1,129.52
757.16
146,329.27
115,311.13
1,083.34
727.84
141,525.62
105,806.78

ตาราง 2 อัตราการใช้เชื้อเพลิง และอัตราการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปั ญหา
B-n31-k5
B-n34-k5
B-n35-k5
B-n38-k6
B-n39-k5
B-n41-k6
B-n43-k6
B-n44-k7
B-n45-k5
B-n45-k6

NN
215.70
203.80
276.44
286.76
239.37
246.03
219.36
268.64
255.12
244.71
ค่าเฉลี่ย
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(ลิตร)
CWS
153.99
179.56
221.22
188.10
128.13
203.08
176.81
212.04
171.27
164.56

ค่าผลต่าง (%)
-28.61
-11.89
-19.97
-34.40
-46.47
-17.45
-19.39
-21.06
-32.86
-32.75
-26.48
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อัตราการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(กิโลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์)
NN
CWS
ค่าผลต่าง (%)
575.41
410.78
-28.61
543.66
479.01
-11.89
737.44
590.13
-19.97
764.98
501.79
-34.40
638.55
341.80
-46.47
656.32
541.73
-17.45
585.18
471.67
-19.39
716.62
565.65
-21.06
680.58
456.90
-32.86
652.79
439.00
-32.75
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5. การอภิปรายผล
งานวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะเพื่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีขอ้ จํากัดเรื่ องความสามารถในการ
บรรทุก (İlker Küҫükoğlu et al., 2014) เพื่อให้เกิ ดปริ มาณการใช้พลังงานเชื้ อเพลิงที่ น้อยที่ สุด พิจารณาข้อจํากัด ค่า
นํ้าหนัก และค่าระยะทาง เปรี ยบเทียบพบว่า ค่าเฉลี่ยค่าระยะทาง CVRP 353.81 กิโลเมตร G-CVRP 378.13 กิโลเมตร
และค่าเฉลี่ยปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง CVRP 26.79 ลิตร G-CVRP 25.61 ลิตร ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั เรื่ อง
นี้ คือ เมื่อศึกษาการจัดเส้นทางเพื่อสิ่ งแวดล้อม โดยพิจารณารู ปแบบการจัดเส้นทางเพื่อสิ่ งแวดล้อมสามารถช่ วยลด
ปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาพบว่าวิธีการหาค่าประหยัด (CWS) สามารถจัดเส้นทางยานพาหนะ ที่ ช่วยลดอัตราการใช้
เชื้อเพลิง ส่ งผลทําให้ปริ มาณการปล่อย CO₂ ลดลงถึง 26.48% โดยเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเทียบกับวิธีการหาจุด
ส่ งที่ใกล้เคียงที่สุด (NN) จึ งถือเป็ นวิธีการที่มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน ของภาคการขนส่ ง หาก
พิจารณามุมมองการลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง ด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถช่วยองค์กร หรื อหน่ วยงาน ลดต้นทุนการ
ขนส่ ง และด้านสิ่ งแวดล้อมสามารถช่วยลดมลภาวะ (ปริ มาณการปล่อย CO₂) ทางอากาศลงสื บเนื่ องจากปริ มาณการ
ปล่อย CO₂ เป็ นหนึ่งในก๊าซเรื อนกระจก ส่ งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ตอนนี้เป็ นปั ญหาทัว่ โลกที่กาํ ลังเผชิญอยู่
จากการศึกษาปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อค่านํ้าหนัก ค่าระยะทาง อัตราการใช้
เชื้ อเพลิ ง และปริ มาณการปล่ อ ย CO₂ มี ดังนี้ ปริ มาณความต้องการสิ นค้า, ลักษณะตํา แหน่ งที่ ต้ งั ของจุ ดส่ ง และ
คลังสิ นค้า, จํานวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่ ง และค่าระยะทาง ขึ้นอยูก่ บั นํ้าหนักของค่าตัวแปรนั้น
ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ เป็ นการทดลองใช้กบั ปั ญหาต้นแบบมาตรฐานที่มีความหลากหลาย ของตําแหน่งที่ต้ งั คลังสิ นค้า
และจุดส่ งสิ นค้า สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาและ สถานการณ์จริ ง โดยการเลือกค่าตัวแปรให้เหมาะสมกับ
รู ปแบบปั ญหาจริ ง เนื่ องจากปริ มาณความต้องการสิ นค้า และนํ้าหนักสิ นค้า ในสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งอาจจะมี
ปริ มาณที่ มากน้อยต่างกันในแต่ละจุ ดส่ ง ในจุ ดส่ งที่ มีน้ าํ หนักมาก การส่ งสิ นค้าจากคลังไปยังจุ ดส่ งจะทําให้เกิ ด
ปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ มากกว่าจุ ดส่ งที่ มีน้ าํ หนักน้อยกว่า การพิจารณาการขนส่ งต้องเกิ ดจากค่านํ้าหนัก
และค่าระยะทางควบคู่กนั ในการคํานวณปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ค่าตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณปริ มาณการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง ควรที่จะเป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ และ ค่าตัวแปรที่เกิดขึ้นจริ ง ของยานพาหนะนั้นจริ งๆ เพื่อให้เกิ ดค่า
ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงค่าความจริ งมากที่สุด
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