
การศึกษาเพ่ือจดัตั้งศูนย์ไปรษณย์ีเช่ือมโยงการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
กรณศึีกษา การขนส่งไปรษณยีภณัฑ์ของ บริษทั ไปรษณย์ีไทย จ ากดั

กิตติคุณ คา้ขาย และ ผศ.ดร. สราวธุ จนัทร์สุวรรณ

สาขาการจดัการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)



ที่มาและความส าคญัของปัญหา   

(ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 18 พ.ค. 2561)

ธุรกิจการขนส่งการแข่งขนัสูง การเติบโต E-commerce ตน้ทุนการขนส่ง ปณท สูง 



วตัถุประสงค์   

1

2

เพื่อศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิเคราะห์ ประยกุตใ์ช้ในการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบของศูนยไ์ปรษณีย ์

เพื่อศึกษาเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยไ์ปรษณีย ์(Hub) ท่ีมีความเหมาะสมเม่ือมี
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

เพื่อศึกษาตน้ทุนการขนส่งท่ีประหยดัได้เม่ือมีการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
สามารถรักษาคุณภาพบริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัได ้3



ขอบเขตการศึกษา   

ศึกษาการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบโดย

พิจารณาทั้ง ทางถนน    
ทางราง และทางอากาศ 

พ้ืนท่ีศึกษา                  
ศูนย์ไปรษณีย์ล าพูน เพื่อ
ประยกุตใ์ชก้ารขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

ใชข้อ้มูลปริมาณส่ิงของ
ส่งทางไปรษณีย ์และ

ตน้ทุนการขนส่ง ปี 2561  



วธีิการวจิัย  

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีใช้
ในการศึกษา

.

สร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

วเิคราะห์เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายการ
ขนส่งในปัจจุบนั เทียบกบัค่าใชจ่้าย
เม่ือมีการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

วิเคราะห์ศูนยไ์ปรษณียท่ี์มีความเหมาะสม
เม่ือการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

ศึกษาปัญหา ก าหนดขอบเขตและ
แนวทางในการวจิยั

สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 02

03
04

05

06
01



ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

Transshipment Network

Cost of 
Transportation

Transshipment 
Problem

ต้นทุนการขนส่ง ประกอบดว้ย
ต้นทุนคงที ่(Fixed Cost) คือตน้ทุนท่ี
ไม่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณ
การขนส่ง เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเส่ือมราคา
เงินเดือนประจ า  และต้นทุนผนัแปร 
(Variable Cost ) คือตน้ทุนท่ีมีการเปล่ียน
แปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าน ้ามนั
ค่าซ่อมบ ารุง ค่าน ้ามนัหล่อล่ืน เป็นตน้ 

การขนส่งสินคา้จากตน้ทาง 
(Sources) ตอ้งมีการผา่นจุดพกั
คลงัสินคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ ซ่ึง
เรียกวา่ Intermediate Nodes เพื่อเกิด
กิจกรรมในคลงัสินคา้เหล่าน้ีข้ึน เช่น 
การคดัแยก การรวบรวม เพื่อจดั
ส่งไปปลายทาง (Destinations) และ
รวบรวมสินคา้ใหเ้ตม็คนัรถ



ข้อมูลที่ใช้ศึกษา 

ปริมาณงาน ศป.ล าพนู 

ปริมาณงานของไปรษณย์ีจังหวดั 
(Spoke)

รูปแบบการขนส่ง (Mode) ของ
Hub และ Spoke

เวลาทีใ่ช้ในการขนส่งแต่ละ Mode

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละ Mode

ปริมาณงานของ
ศูนย์ไปรษณย์ี  (Hub)



ปริมาณงานของศูนย์ไปรษณย์ีและที่ท าการไปรษณย์ีจังหวดั

โครงข่ายการกระจายไปรษณียภณัฑ์

Intermediate Node

Sources
Destinations

ศป.EMS
ศป.หลกัส่ี
ศป.กรุงเทพ

ศป.พิษณุโลก

ศป.นครสวรรค์

ศป.ล าพูน

ปจ.เชียงใหม่

ปจ.แม่ฮ่องสอน
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รูปแบบการขนส่งของศูนย์ไปรษณย์ีและที่ท าการไปรษณย์ีจังหวดั

Hub Spoke / Mode ถนน ราง อากาศ

ศป. EMS 

ศป.หลกัส่ี 

ศป.กรุงเทพ 

ศป.นครสวรรค ์

ศป.พิษณุโลก

ศป.ล าพนู

ปจ.เชียงใหม่

ศป.แม่ฮ่องสอน



ค่าใช้จ่ายการขนส่ง 

ถนน

ราง

อากาศ

12 บาท/กก.

ระยะทาง (กโิลเมตร) ค่าใช้จ่าย (บาท/กก.)
[0, 50) 0.05

[50, 100) 0.05
[100, 150) 0.09
[150, 200) 0.14
[200, 300) 0.18
[300, 400) 0.26
[400, 500) 0.34
[500, 600) 0.41
[600, 700) 0.48
[700, 800) 0.54
[800, 900) 0.61
[900, 1000) 0.68

>=1000 0.75

ระยะทาง
(กโิลเมตร)

ค่าใช้จ่าย
(บาท/กก.)

[0, 150) 0.28
[150, 300) 0.98
[300, 450) 1.53
[450, 600) 2.62

>=600 3.03

• ค่าใช้จ่ายทางถนนคดิเทียบจาก  
ค่าขนส่งต่อเทีย่วของ ปณท

• ค่าใช้จ่ายทางรางใช้ข้อมูลจากการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 

• ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางอากาศ จาก
การขนส่งส่ิงของระหว่าง
ประเทศในปี 2561 ของ ปณท



ค่าใช้จ่ายการขนส่ง 
การขนส่งทางราง

การขนส่งทางอากาศ

= ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง (baht/kg) +  Double handling Cost (baht/kg) 
mp

kjC

mp

ikC

mp

ikC



ค่าใช้จ่ายการขนส่ง 

Double handling Cost (baht/kg)
• ค่าจา้งคนขบัรถ 450 baht
• ค่าจา้งเจา้หนา้ล าเลียง 350 baht
• Double handling 2 คร้ัง (ตน้ทาง และปลายทาง) 
• คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด = (450+350)*2= 1,600 baht
• ใชร้ถบรรทุกขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ = 6,000 kgs 
• ดงันั้น Double handling Cost = 1,600/6,000

= 0.27 baht/kgs 



ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost)

การขนส่งทางราง

การขนส่งทางอากาศ

ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed cost) แต่ละรูปแบบการขนส่งของแต่ละ Node ได้แก่ ค่าเช่าสถานที ่500 บาท/วนัmp

ikF mp

kjF



Multimodal Transshipment Model



Multimodal Transshipment Model



1 วนั

5 วนั

3 วนั

7 วนั

Multimodal Transshipment Model



Minimize total cost 
(Fixed cost + Transportation cost) 

Demand constraint from origin to multimodal node

Flow to multimodal nodes if it is designed, 0 otherwise

Demand constraint of multimodal node

Demand constraint from multimodal node to destination nodes

Multimodal Transshipment Model



Standard delivery time for each product/mode

Binary constraint

Multimodal Transshipment Model



Multimodal Transshipment Model ศป.ล าพูน
Network ปจ.เชียงใหม่

16,276 kgs

ศป.พษิณุโลก
13,874 kgs

ศป.นครสวรรค์
10,196 kgs

Xmp
cost 

(baht/kg)
unit 
(kgs)

time
(mins)

Xhe
14 3.03 4,484 510

Xhe
24 1.53 0 384

Xhe
34 1.53 0 434

Xre
14 0.81 764

Xre
24 0.53 13,874 384

Xre
34 0.60 10,196 528

Xhe
45 0.28 16,276 30

Xhe
46 0.98 4,854 325

Xre
45 0.31 0 40

Total cost = 37,387.22 Baht
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ศป.ล าพูน
7,424 kgs

ศป.EMS
4,484 kgs

ปจ.แม่ฮ่องสอน
4,854 kgs



Network

1ศป.EMS 
4,484 kgs

2

4

3
6

5

ศป.ล าพูน
7,424 kgsปจ.เชียงใหม่

16,726 kgs

ปจ.แม่ฮ่องสอน 
4,854 kgs

ศป.พษิณุโลก
13,874 kgs

ศป.นครสวรรค์
10,196 kgs

Xmp
cost 

(baht/kg)
unit 
(kgs)

time 
(mins)

Xhe
15 3.03 4,484 531

Xhe
25 1.53 0 259

Xhe
35 2.62 0 325

Xre
15 0.81 0 835

Xre
25 0.53 13,874 372

Xre
35 0.60 10,196 575

Xae
15 12.27 0 60

Xhe
54 0.28 74,24 30

Xhe
56 0.98 4,854 307

Xre
54 0.31 0 40

Total cost = 34,897.74 Baht

Relocation of Multimodal Hub ศป.ล าพูน          ปจ.เชียงใหม่



Network

1ศป.EMS 
4,484 kgs
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ศป.ล าพูน
7,424kgs

ปจ..เชียงใหม่
16,276 kgs

ศป.พษิณุโลก
13,874 kgs

ศป.นครสวรรค์
10,196 kgs

Relocation of Multimodal Hub ศป.ล าพูน          ปจ.แม่ฮ่องสอน

Xmp
cost 

(baht/kg)
unit 
(kgs)

time 
(mins)

Xhe
16 3.03 0 780

Xhe
26 3.03 13,874 120

Xhe
36 3.03 10,196 562

Xhe
64 0.98 7,424 325

Xhe
65 0.98 16,276 307

Xae
16 12.27 4,484 120

Total cost = 151,620.00 Baht

ปจ.แม่ฮ่องสอน
4,854 kgs



ผลการวิจัย

บริการไปรษณีย ์
ค่าใชจ่้ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (บาท) ค่าใชจ่้ายการขนส่งในปัจจุบนั

ทางถนน (บาท)**
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถ

ประหยดัได ้(บาท) ***
% ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถ

ประหยดัได้ศป.ล าพนู* ปจ.เชียงใหม่ ปจ.แม่ฮ่องสอน 
EMS 37,387.22 34,897.74 151,620.00 59,851.45 24,953.71 41.69

ลงทะเบียน 27,637.27 25,366.48 89,920.61 67,729.82 42,363.33 62.55
พสัดุไปรษณีย ์ 7,375.78 6,868.71 20,078.78 14,948.88 8,080.16 54.05

ธรรมดา 11,769.84 10,862.31 35,937.34 25,358.29 14,495.98 57.16
รวม 84,170.11 77,995.24 297,556.73 167,888.43 89,893.19 53.54

* ศป.ล าพูน เป็น Hub แลกเปล่ียน และกระจายไปรษณียภณัฑใ์นปัจจุบนั 
** ค่าใชจ่้ายการขนส่งในปัจจุบนัทางถนนค านวณจากเม่ือ ศป.ลพ. เป็น Hub 
*** ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถประหยดัไดค้  านวณจากค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัทางถนน - ค่าใชจ่้ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (ปจ.เชียงใหม่)



ตารางเวลาการขนส่ง : Multimodal Hub ปจ.เชียงใหม่

ต้นทาง ปลายทาง 
ประเภทการ

ขนส่ง 
เวลาออกจาก
ต้นทาง

เวลาถึง
ปลายทาง

ศป.EMS ปจ.เชียงใหม่ ถนน 04.00 น. 12.51 น.

ศป.นครสวรรค์ ปจ.เชียงใหม่ ราง 02.24 น. 11.59 น.

ศป.พิษณุโลก ปจ.เชียงใหม่ ราง 04.40 น. 11.20 น.

ปจ.เชียงใหม่ ศป.ล าพนู ถนน 13.00 น. 13.30 น.

ปจ.เชียงใหม่ ปจ.แม่ฮ่องสอน ถนน 13.30 น. 18.47 น.



สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ

• งานวจิยัคร้ังน้ีไดส้ร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งและสามารถบอกปริมาณ
บริการไปรษณียท่ี์ตอ้งขนส่ง โดยพบวา่ไปรษณีย์จังหวดัเชียงใหม่ มีความเหมาะสมเป็น Multimodal Hub

• ประหยดัตน้ทุนรวมเม่ือเทียบกบัการขนส่งในปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละ 53.54 หรือ 32.81 ล้านบาทต่อปี สามารถ
ใชอ้า้งอิงเป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริหารตดัสินใจเพ่ือสนบัสนุนการเปล่ียนเป็นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบแทน
การขนส่งทางถนนเพียงอยา่งเดียว เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การยา้ยคน การยา้ย
เคร่ืองจกัร และการสร้างสถานท่ีแห่งใหม่ เป็นตน้ 

• สามารถขยายผลใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์ประยกุตก์บั ศูนย์ไปรษณีย์ทัว่ประเทศ ในทางปฏิบติัหากมีการ
น าไปในระยะเร่ิมตน้ตอ้งค านึงในเร่ืองของเวลาการขนส่งตอ้งมีการเพิม่เวลา เม่ือไปรษณียภณัฑม์าถึงศูนย์
ไปรษณีย ์ซ่ึงมีหลายกิจกรรมเกิดข้ึน เช่น กระบวนการคดัแยก การสแกนเลขท่ีส่ิงของ (Tracking Number) 
และการขนถ่ายตลอดจนกระบวนการอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ใหเ้กินมาตรฐานการน าจ่ายของบริการไปรษณีย์



ขอบคุณครับ 



ศูนยไ์ปรษณียใ์นปัจจุบนัมี 19 แห่งทัว่ประเทศ
• ศูนยไ์ปรษณียน์ครหลวงจ านวน 4 แห่ง 
• ศูนยไ์ปรษณียภู์มิภาคจ านวน 15 แห่ง
• ศูนยไ์ปรษณียท่ี์เป็นจุดแลกเปล่ียน (Hub) 

จ านวน 5 แห่งไดแ้ก่ ศูนยไ์ปรษณียพ์ิษณุโลก 
ศูนยไ์ปรษณียน์ครสวรรค ์ศูนยไ์ปรษณีย์
ขอนแก่น ศูนยไ์ปรษณียน์ครราชสีมา และ
ศูนยไ์ปรษณียชุ์มพร

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  



Network

3

ศป.เด่นชัย 
ศป.EMS

ศป.พษิณุโลก

ปจ.อุตรดติถ์

ปจ.น่าน

1 2

5

7

4

6

ปจ.ล าปาง
ปจ.พะเยา ปจ.เชียงราย

8

ตารางเวลาการขนส่ง : Hub ปจ.อุตรดติถ์

ต้นทาง ปลายทาง 
ประเภทการ

ขนส่ง 
เวลาออกจาก
ต้นทาง

เวลาถึง
ปลายทาง

ศป.EMS ศป.เด่นชยั ราง 22.00 น. 04.53 น.

ศป.พิษณุโลก ศป.เด่นชยั ราง 04.40 น. 07.11 น.

ศป.เด่นชยั ปจ.พะเยา ถนน 8.00 น. 10.21 น.

ศป.เด่นชยั ปจ.ล าปาง ถนน 9.00 น. 10.21 น.

ศป.เด่นชยั ปจ.เชียงราย ถนน 7.30 น. 11.10 น.

ศป.เด่นชยั ปจ.อุตรดิตถ์ ถนน 9.00 น. 09.40 น.

ศป.เด่นชยั ปจ.น่าน ถนน 8.00 น. 10.00 น.


