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บทนำ 

 การขนส่งและการกระจายสินค้าเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การขนส่งวัตถุดิบหรือการขนส่งสินค้าสำเร็จ การออกแบบเครือข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้าส่งผล
ให้องค์กรสามารถประหยัดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงได้ บทความนี้จะนำเสนอทางเลือกสำหรับการออกแบบเครือข่ายการขนส่งและ
การกระจายสินค้าใน 5 ทางเลือกดังต่อไปนี้  1) เครือข่ายแบบการขนส่งตรง (Direct Shipment 
Network) 2) เครือข่ายแบบการขนส่งตรงทีว่ิ่งแบบวนรอบหรือวิ่งส่งนม (Milk Run)  3)เครือข่ายแบบการ
ขนส่งผ่านศูนย์การกระจายกลางแบบเก็บสินค้าคงคลัง (All Shipments via DC) 4) เครือข่ายแบบการ
ขนส่งใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking)  และ 5)การขนส่งผ่านศูนย์
กระจายสินค้าท่ีวิ่งแบบวนรอบ (Milk Runs from DC) 

 

เนื้อหา  

 การออกแบบเครือข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้าส่งผลต่อความสามารถบรรลุระดับการ
ให้บริการที่สามารถในการตอบสนองความต้องการโดยมีต้นทุนต่ำ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการและลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ลงได ้ซึ่งเครือข่ายการขนส่งมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. เครือข่ายแบบการขนส่งตรง (Direct Shipment Network)  

 การขนส่งเพ่ือให้สามารถส่งสินค้าโดยตรงจากผู้จัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกได้ดังแสดงให้เห็นใน
ภาพที่ 1 ด้วยเครือข่ายการขนส่งโดยตรง เส้นทางของการส่งแต่ละเส้นจะถูกกำหนดและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับปริมาณที่จะส่ง เครือข่ายแบบขนส่งทางตรงมีข้อดีคือ การไม่มีคลังสินค้าระหว่างทาง และง่ายใน
การประสานงาน และมีข้อด้อยที่สำคัญคือ การมีสินค้าคงคลังสูงในกรณีมีการขนส่งขนาดล็อตใหญ่ แต่
ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกมีความต้องการน้อยกว่า
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ความสามารถในการบรรทุกของรถขนส่งหนึ่งคัน (Less Than Truck Load: LTL) และปัญหารถเที่ยว
เปล่า (Backhaul)  

[คำอธิบายเพิ่มเติม: ปัญหารถเที่ยวเปล่า (Backhaul) คือ การที่รถของผู้ให้บริการขนส่งโดยเฉพาะขนส่ง
รถบรรทุกเมื่อสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายหลังจากส่งสินค้าลงที่หมายเรียบร้อย ต้องขับกลับไปยัง
ต้นทาง เพ่ือรอการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวต่อไป โดยไม่มีสินค้าขนส่งกลับ ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนการ
ขนส่งของ 2 เที่ยว] 

 
ภาพที่ 1 เครือข่ายแบบการจัดส่งตรง 

ที่มา : Chopra Sunil and Meindl Peter (2014) 

 

2. เครือขา่ยแบบการขนส่งตรงท่ีว่ิงแบบวนรอบ หรือว่ิงส่งนม (Milk Run)  

 เป็นการวางแผนการขนส่งตามเส้นทางซึ่งรถบรรทุกส่งสินค้าจากผู้ขายสินค้าหนึ่งไปยังร้านค้าปลีก
หลายร้าน หรือจากการรวบรวมสินค้าจากผู้ขายสินค้าหลายแห่งไปยังร้านค้าปลีกแห่งหนึ่ง ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 ในการขนส่งแบบนี้ ผู้ขายและจัดส่งสินค้าจะส่งสินค้าโดยตรงไปยังร้านค้าปลีกหลายแห่งด้วย
รถบรรทุก หรือการส่งรถบรรทุกไปทยอยรับสินค้าจากผู้ขายสินค้าหลายแห่ง เพื่อส่งให้ร้านค้าปลีกเดียวกัน 
เมื่อใช้ทางเลือกนี้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางของแต่ละเส้นทางการขนส่ง 

[คำอธิบายเพิ่มเติม: ระบบการขนส่งแบบวนรอบ หรือ วิ่งส่งนม (Milk Run) เลียนแบบมาจากระบบการ
ขนส่งนมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ในทุก ๆ เช้าของวัน ฟาร์มนมจะจัดรถรับ–ส่งนมไปจอดรออยู่ที่
หน้าบ้านในแต่ละหลัง ที่มีการนำขวดนมเปล่ามาวางไว้หน้าบ้านตามจำนวนที่ต้องการเพ่ือเป็นสัญลักษณ์
ว่าบ้านหลังนี้ต้องการรับนมจำนวนกี่ขวด หลังจากนั้นรถรับ-ส่งนมจะนำขวดนมใหม่มาเปลี่ยนให้กับลูกค้า 
แล้วทำการเก็บขวดนมเปล่ากลับขึ้นรถไปยังฟาร์มนม ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ในตอนเช้าของทุก ๆ วัน]  
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ภาพที่ 2 การขนส่งตรงแบบวนรอบหรือวิ่งส่งนม (Milk Run) 

ที่มา : Chopra Sunil and Meindl Peter (2014) 

 
การขนส่งแบบนี้ ทำให้ไม่ต้องใช้พ้ืนที่คลังสินค้าระหว่างทาง จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งโดยรวม

ในการส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกหลายร้าน โดยใช้รถบรรทุกคันเดียว การประยุกต์ใช้ระบบการขนส่งแบบ
วนรอบเช่นบริษัท โตโยต้า จำกัด ใช้การขนส่งแบนี้วิ่งวนรอบรับชิ้นส่วนยานยนต์จากผู้ผลิต(Supplier) 
เพ่ือช่วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยมีโรงงานประกอบหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงงาน
ประกอบรถยนต์ ทำให้เกิดการใช้รถบรรทุกได้คุ้มค่ากว่า และช่วยลดต้นทุนได้ การขนส่งแบบวนรอบ หรือ 
วิ่งส่งนม (Milk Run) มีข้อดีคือ ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) แต่ละรายสามารถส่งวัตถุดิบ-สินคา้ของตนเข้า
ไปที่โรงงานผลิต (Manufacturer) โดยไม่ต้องพ่ึงพาการกระจายสินค้าโดยรวมไปกับชิ้นส่วน Part อ่ืน ๆ 
ทำให้โรงงานผลิตมีความมั่นใจว่าได้สินค้าตามจำนวน และเวลาที่กำหนด เพราะโรงงานผลิตเป็นผู้ควบคุม
การขนส่งสินค้าเอง และมีข้อด้อยที่ส ำคัญการขนส่งแบบวนรอบ หรือ วิ่งส่งนม (Milk Run) ต้องมี
ปริมาณขั้นต่ำ (Minimum Volume) อยู่จำนวนหนึ่งที่จะวิ่งรอบเที่ยวได้คุ้มทุน ไม่เหมือนกับการรวม
ปริมาณสินค้า (Load Consolidate) ที่คลังสินค้าก่อนทำการจัดส่ง เพ่ือให้ได้ปริมาณการขนส่งที่คุ้มค่า 
(Optimize Delivery Load) และการบรรุจภัณฑ ์(Packaging) ที่ดีต้องป้องกันสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่
แตกหักเสียหายได้ง่าย ถ้าคิดที่จะให้เกิดการขนส่งที่เกิดประสิทธิภาพ (Optimize Load) ต้องคำนึงถึง
ขนาดและปริมาตรการบรรจุ เพ่ือให้ได้ Loadสูงสุด และประหยัดค่าขนส่ง 

 

3. เครือข่ายแบบการขนส่งผ่านศูนย์การกระจายกลางแบบเก็บสินค้าคงคลัง (All Shipments via 
DC) 

 การเลือกแบบขนส่งโดยผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบไม่ต้องส่งสินค้าไปยัง
ร้านค้าปลีกหลายร้านโดยตรง สามารถแบ่งร้านที่รับผิดชอบโดยแบ่งตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และกำหนด
ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center : DC) ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งมอบจะส่งสินค้าไปที่ศูนย์กระจาย
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สินค้า และศูนย์กระจายสินค้าจะส่งสินค้าตามปริมาณที่เหมาะสมต่อไปยังร้านค้าปลีก ดังแสดงให้เห็น ใน
ภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 การจัดส่งผ่านศูนย์กระจายสินคา้กลาง 

ที่มา : Chopra Sunil and Meindl Peter (2014) 

 ศูนย์กระจายสินค้าเป็นศูนย์ที่ลดแรงกระทบระหว่างผู้จัดส่งสินค้า กับร้านค้าปลีก และสามารถทำ
หน้าที่แตกต่างกันสองหน้าที่ คือการเก็บสินค้าคงคลัง และเป็นสถานที่สำหรับการขนถ่ายสินค้า  

การมีศูนย์กระจายสินค้า ทำให้ต้นทุนในซัพพลายเชนลดลง เมื่อผู้ขายและจัดส่งสินค้าอยู่ห่างไกล
จากร้านค้าปลีก และต้นทุนการขนส่งมีราคาสูง การมีศูนย์กระจายสินค้าจะช่วยในการประหยัดจากขนาด
สำหรับการขนส่งมายังจุดที่ใกล้ปลายทางการขนส่ง เพราะผู้ขายและจัดส่งสินค้าแต่ละรายจะส่งสินค้า
ปริมาณมากมายังศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งประกอบด้วยสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกหลายแห่งที่ศูนย์กระจาย
สินค้ารับผิดชอบอยู่แล้ว ศูนย์กระจายสินค้าจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการ
ขนส่งนี้จะมีต้นทุนที่ไม่มากนัก ข้อดีของการขนส่งผ่านศูนย์การกระจายกลางแบบเก็บสินค้าคงคลัง ต้นทุน
ขนส่งขาเข้าต่ำจากการรวมสินค้า ข้อด้อยของการขนส่งผ่านศูนย์การกระจายกลางแบบเก็บสินค้าคงคลัง 
เพ่ิมต้นทุนสินค้าคงคลัง, เพ่ิมค่ายกขน และความซับซ้อนในการประสานงานสูงขึ้น 

 

4. เครือข่ายแบบการขนส่งใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking)  

 การขนส่งแบบใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้าหรือจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ 
สินค้าจะถูกคัดแยกและรวบรวมโดยที่ไม่มีการเก็บสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 4 
ตัวสินค้านั้นจะพักที่ศูนย์กระจายสินค้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ดังนั้น การขนส่งแบบ Cross 
Docking จะใช้คลังสินค้าเป็นเพียงจุดผ่านเท่านั้น 
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ภาพที่ 4 การขนส่งใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า 

ที่มา : Jean-Paul Rodrigue (2020) 

 ข้อดีของการขนส่งใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) 

 1) ลดสินค้าคงคลัง เนื่องจากใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นท่าเปลี่ยนถ่ายและคัดแยกสินค้า 

 2) ลดค่าใช้จ่ายเก็บรักษาสินค้า เนื่องจากสินค้าจะส่งผ่านไปศูนย์กระจายสินค้า (Distribution 
center : DC) ทันที สินค้าจึงไม่ได้เก็บไว้ที่คลังจึงไม่มีต้นทุนในการเก็บรักษา 

 3) ลดค่าใช้จ่ายยกขนสินค้า เนื่องจากการไม่ต้องยกสินค้าเข้าไปเก็บท่ี สินค้าจะถูกขนมากองไว้ที่
ลานแยกสินค้าและยกขึ้นรถขนต่อทันที 

 4) สินค้าเคลื่อนไหวเร็ว เนื่องจากสินค้าไม่ต้องเก็บเข้าคลังสินค้า สินค้าจะถูกส่งจากผู้ผลิต คัด
แยก และส่งให้ลูกค้าทันที 

5. เครือข่ายการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสนิค้าที่ว่ิงแบบวนรอบ (Milk Runs from DC)  

 สินค้าจากโรงงานหลายแหล่งบรรทุกเต็มคันรถมาที่ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าจะ
จำแนกและรวบรวมสินค้าตามความต้องการของร้านค้าปลีกแต่ละร้าน โดยที่ร้านค้าปลีกแต่ละรายสั่งซื้อ
สินค้าไม่เต็มคันรถ ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 5 เพ่ือใช้ประโยชน์ระวางยานพาหนะและลดต้นทุนค่าขนส่ง
ยานพาหนะจะรวบรวมสินค้าไปให้ร้านค้าปลีกหลายรายในคราวเดียวกัน  เช่น กรณีจำหน่ายอาหารสดใช้
การขนส่งแบบการเปลี่ยนถ่ายจากผู้ขายอาหารสดที่ศูนย์กระจายสินค้า และส่งโดยการขนส่งทยอยส่งออก
ไปยังร้านค้าปลีกเพราะการขนส่งรวมไปยังร้านของผู้จัดส่งสินค้าทั้งหมดแบบไม่เต็มรถบรรทุก การขนส่ง
แบบนี้ทำให้ลดต้นทุนการจนส่งเมื่อสินค้าที่จะเติมมีปริมาณน้อย การขนส่งแบบนี้ต้องมีการประสานงานใน
ระดับดีเยี่ยม ทั้งต้องมีเส้นทางและกำหนดเวลาของการขนส่งที่เหมาะสม ข้อดีของการขนส่งผ่านศูนย์
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กระจายสินค้าที่วิ่งแบบวนรอบ ทำให้ต้นทุนขนส่งขาเข้าต่ำจากล็อตขนาดเล็ก ข้อด้อยของการขนส่งผ่าน
ศูนย์กระจายสินค้าที่วิ่งแบบวนรอบ ทำให้ความซับซ้อนในการประสานงานเพ่ิมขึ้น 

 
ภาพที่ 5 การขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่วิ่งแบบวนรอบ 

ที่มา : Chopra Sunil and Meindl Peter (2014) 

สรุป 

 การออกแบบเครือข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้าใน 5 ทางเลือกประกอบด้วย 1) เครือข่าย
แบบการขนส่งตรง (Direct Shipment Network) 2) เครือข่ายแบบการขนส่งตรงที่วิ่งแบบวนรอบหรือวิ่ง
ส่งนม (Milk Run)  3)เครือข่ายแบบการขนส่งผ่านศูนย์การกระจายกลางแบบเก็บสินค้าคงคลัง  (All 
Shipments via DC) 4) เครือข่ายแบบการขนส่งใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross 
Docking) และ 5)การขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่วิ่งแบบวนรอบ (Milk Runs from DC) นั้น จะเห็น
ได้ว่า เครือข่ายแบบการขนส่งทางตรงเป็นเป็นวิธีการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันรถ (Full Truck Load: FTL) 
ทำให้ประสบปัญหาการมีสินค้าคงคลังสูง และกรณีที่ส่งไม่เต็มคันก็ประสบปัญหาการขนส่งและกระจาย
สินค้าไปยังร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่มีความต้องการน้อยกว่าความสามารถในการบรรทุกของรถขนส่งหนึ่ง
คัน (Less Than Truck Load: LTL) และปัญหาการวิ่งรถเที่ยวเปล่า (Backhaul) เพ่ือแก้ไขปัญหาจาก
การใช้การขนส่งตรง จึงทำให้เกิดรูปแบบเครือข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้าอีก 4 ทางเลือกขึ้นมา 
โดยการขนส่งตรงที่วิ่งแบบวนรอบหรือวิ่งส่งนม (Milk Run) ที่เลียนแบบมาจากระบบการขนส่งนมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดรถวิ่งวนเพ่ือส่งนม และรับขวดเปล่ากลับมายังฟาร์มนมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขนส่งสินค้าไม่เต็มคัน และการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ส่วนอีก 3 ทางเลือกเครือข่ายการขนส่งและ
กระจายสินค้าจะเป็นการขนส่งโดยผ่านศูนย์กระจายกลางซึ่งช่วยในการประหยัดจากขนาดสำหรับการ
ขนส่งมายังจุดที่ใกล้ปลายทางการขนส่ง เพราะผู้ขายและจัดส่งสินค้าแต่ละรายจะส่งสินค้าปริมาณมาก
มายังศูนย์กระจายสินค้า 
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