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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีจดัท าข้ึนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบการจดัเก็บขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยวิธีปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถ (Vehicle Routing Problem ;VRP) โดยมีวตัถุประสงค ์               
เพื่อหาเส้นทางการเดินรถจดัเก็บขยะ และก าหนดต าแหน่งการติดตั้งถงัขยะท่ีเหมาะสม (Optimize 
Route) เพื่อช่วยลดงบประมาณในการด าเนินการระบบจดัเก็บขยะมูลฝอย  โดยไดท้  าการประยุกตใ์ช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการหาระยะทาง และพิกดัต่างๆ เพื่อความแม่นย  าในการค านวณมาก
ข้ึน และใชก้ารแกปั้ญหาแบบฮิวริสติกส์ (Hueristics) ในการหาค าตอบโดยเลือกใชว้ิธี Cluster  First – 
Route Second น ามาสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาการเดินรถ และใช้วิธี Nearest Neighbor Heuristics 
(NNH)โดยได้พฒันาโปรแกรมวีบีเอ (Visual  Basic for Applications ;VBA) โดยใช้ฐานข้อมูลจาก 
Excel  File มาท าการประมวลผล เพื่อแสดงแผนท่ีเส้นทางการเดินรถจดัเก็บขยะมูลฝอย และต าแหน่ง
ถงัขยะในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

จากการศึกษาสรุปไดว้า่  การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบการจดัเก็บขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยวธีิปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถ สามารถลดระยะทางในการเดินรถได ้ร้อยละ 39.13 
ท าให้ลดงบประมาณในการด าเนินการจดัเก็บขยะมูลฝอยไดถึ้ง ร้อยละ 24.15 และสามารถก าหนด
ต าแหน่งการติดตั้งถงัขยะได้อย่างเหมาะสม   การศึกษาน้ียงัสามารถน าไปใช้กบัเทศบาลต าบลลวง
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เหนือไดโ้ดยตรง และยงัน าไปประยุกต์ใช้กบัระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอย ในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 
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ABSTRACT 
 

This study was set to improve an efficiency of the community’s waste collection 
infrastructure utilizing the vehicle routing problem (VRP) approach aimed to find an optimized 
route and determine appropriate installation sites for rubbish bins to help reduce waste collection 
budget by an application of geographical information system for determining distances and 
coordinates for more accuracy on calculations. Heuristics problem solving was used to find 
solutions by using a cluster first – route second method to construct the solution pattern for vehicle 
routing and used the Nearest Neighbor Heuristics (NNH) method by developing the Visual Basic 
for Application (VBA)  software by using an Excel file database to process and exhibit the vehicle 
route and rubbish bin positions in geographic information system format. The study concluded an 
efficiency improvement of the community’s waste collection infrastructure utilizing the vehicle 
routing problem (VRP) approach could reduce vehicle travel distance by 39.13 percent causing 
waste collection budget reduction by 24.15 percent, and could appropriately pinpoint rubbish bin 
installation locations. This study could also directly applicable to Luang Nuea district and could be 
applied for other local administrative offices for their waste collection system as well. 

 


