บทคัดยอ
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตน้ําตาลทราย
ซึ่ งนอกเหนื อ จากการผลิต น้ํ าตาลทรายเพื่ อตอบสนองการบริโภคตอบสนองความต อ งการของประชาชน
ภายในประเทศแลวนั้น ประเทศไทยยังเปนผูผลิตและผูสงออกน้ําตาลทรายใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลกโดยใน
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล มีกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ ประกอบดวย โลจิสติกสขาเขา (Inbound
logistics) กระบวนการผลิตภายในโรงงานน้ําตาล และโลจิสติกสขาออก (Outbound logistics) ซึ่งปญหาที่พบ
ในปจจุบันของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล คือ รถบรรทุกออยมารอตอคิวกันบริเวณหน าโรงงานเป นจํานวน
มาก และมีเวลารอคอยนานหลายวัน เนื่องมาจากเกษตรกรขาดการวางแผนการปลู ก การเก็บเกี่ยว และการ
ขนสงออยเพื่อเขาสูโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการรอคิวของรถบรรทุกออยในอีกทั้งชวงการเปดหีบออย
ประกอบกั บ กํ า ลัง การหีบ ออ ยของโรงงานมี อ ยู อ ย า งจํา กั ด อี ก ทั้ งการขาดการบํ า รุ งรัก ษาเครื่ องจั ก ร ทํ า ให
เครื่องจักรเกิดการหยุดชะงักในบางชวงเวลา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสขา
เขาของการผลิตออยสํา หรับ เปน วัตถุดิบ ในการผลิตเปน ผลิตภัณ ฑน้ําตาล โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อลดปริมาณ
รถบรรทุกออยที่รอคิวบริเวณหนาโรงงานน้ําตาลตัวอยาง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสงออยใหตรงตาม
ความตองการของโรงงานน้ําตาลตัวอยาง และตามกําลังการหีบออยของเครื่องจักรในแตละวัน ในงานวิจัยนี้ได
พั ฒ นาระบบอิ น เทอร เน็ ต ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) และแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ม า
ประยุกตใชในการเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหดานสถิติ เพื่อการวางแผนทั้งแผนการปลูก การเก็บเกี่ยว และ
การขนสงออยเพื่อเขาสูโรงงาน โดยผลจากการวิเคราะหดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรทําใหทราบถึงแนวทาง
ที่ทําใหเกิดตนทุนที่ต่ําที่สุดทั้งในสวนการเพาะปลูกออยและการขนสงออยจากแปลงปลูกสูโรงงาน คือ วางแผน
ตั้งแตการไถเตรียมดินจนถึงการขนสงเขาสูโรงงาน จะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในสวนของการนําเอาระบบ
IoT มาประยุกตใชจะชวยใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอระหวางรถบรรทุก ชาวไรออย และเจาหนาที่ รวมทั้ง
สามารถแจงปญหาเครื่องจักรขัดของไปยังเจาหนาที่และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว สงผลใหจํานวนการ
รอคิวของรถบรรทุกหนาโรงงานลดลง สามารถขนสงออยเขาสูโรงงานไดในปริมาณที่ เหมาะสมตามกําลังของ
โรงงาน และลดปญหาคาความหวานในออยที่ลดลงไดอีกดวย
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Abstract
Sugar cane is an important cash crop of Thailand since sugar cane is the main raw material for
producing sugar. Besides, sugar is produced for consumption in our own country, Thailand is
the world's fourth-largest sugar producer and second-largest exporter in the world. There are
three main procedures in sugar industries i.e., inbound logistics, production process wit in a
sugar mill, and outbound logistics. The problems are found in the sugar industry currently,
which consists of sugar cane truck queuing in front of sugar mills. This cause has made a long
waiting period for the sugar cane truck. Due to lack of planting plans, harvest, and
transportation from farms to mills, these effect to sugar cane truck queuing in the sugar cane
opening period along with the sugar cane crushing capacity of the mill is limited. Moreover,
sometimes a machine does not work due to a lack of machine maintenance. Consequently,
enhancing the inbound logistics system of sugar cane production for being the raw material of
sugar production is focused on this study. This study aims to reduce the number of sugar
cane truck queuing in front of the sugar mill by enhancing sugar cane truck scheduling more
efficiently based on the demand of the sugar mill and the sugar cane crushing capacity of the
mill daily. The development of the Internet of Things (IoT) and mathematical model have
been employed in terms of collecting data and analyzing statistical data for planting plans,
harvest, and transportation from farms to mills. Based on the analysis of the mathematical
model, it leads to the method for reducing the cost of sugar cane planting and transportation
from farms to mills that include planning from plowing for preparing the soil until
transportation to the sugar mill. These will help to make the most effective of the inbound
logistics system. In addition, the IoT system has applied for improving communication among
truck drivers, farmers, and sugar mill’s staff. Notification of machine failure can be provided in
this IoT system for supporting staff to fix it dramatically. The results of this study show that
the number of sugar cane truck queuing in front of the sugar mill can be reduced. This also
supports the appropriated transportation of sugar cane based on the capacity of the sugar
mill. Moreover, reducing sweetness’s sugar cane will be solved due to applying these
methods.
Keywords: Logistics Operational Model for Sugarcane, Internet of Things, Mathematical
model, Farm Scheduling, Sugar Cane Truck Scheduling

