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ท่ีเดนิทางอยู่ในเรือ่งอบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิสภาพจราจร มจิฉาชพี และการประสานงานกบัฝ่ายต้นทางและ

ปลายทาง ในกรณีมี สิ่งไม่คาดคิดเกิดข้ึน เส้นทางที่ ใช้ จะ มีเส้นทางส�ารองไว้แล้ว ซึ่งข้อมูลบริบทต่างๆ 

จะช่วย ให้คณะ ผู้ขน สินค้า สามารถตัดสินใจว่าจะเดินทาง ต่อด้วย เส้นทางเดิมหรือใช้เส้นทางส�ารอง  

เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ส่วนบริบทกฎทางธุรกิจ ก็จะเข้ามา ตรวจสอบ ขั้นตอนขนสินค้าลงจากรถ และ

จัดเก็บในสถานที่เตรียมไว้ ท�าให้บริษัทและผู้เกี่ยวข้องสามารถวัดประสิทธิการท�างานได้

ค�าส�าคัญ: เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า, กระบวนการออกแบบ, สินค้าที่มีน�้าหนักและขนาดใหญ่, การขนส่ง

ABSTRACT

 In transportation of heavy and oversized shipment, e.g. Generator width 4.30 M,Length 

10. 5 M, weight 365 tons Generator, is a special type of cargo and very important from the point 

of origin to final destination can be a complicated task which involves a lot of planning. The impact 

of many factors that will happen this research presents the design process of transporting heavy 

and oversized cargo. In order to handing Heavy and Oversized cargo which no one has written 

about the process of work and practice, Most workers will work according to experience without 

clear criteria, The researcher found that if there was a collection of data past work together with 

time context information, loctiions, people, information and business rules in operation. From 

transportation preparation real-time management using data from sensors wuch as RFID, GPS 

and info-Sensor from the internet during transportation and installation at destination.  

This transportation management system hekps to reduce errors in the preparation phase because 

the context is caused by Business rules are used to supervise that every process, the correct 

procedure has been done during the journey by monitoring the data of the main route traveling 

in accients, natural disasters traffic conditions, criminals and coordination with the origin and 

destination parties, In the event of an unexpected incident, the route will have a backup route. 

The various contextual information will help the boad of directors to decide whether to continue 

with the same route or use a backup route. When reaching the destination as for the business 

rules, the business will come to check the product step down from the truck and stored in  

the prepared place enabling the company and related parties to measure performance

Keyword: Genarator, Design Process, Heavy and Oversized Caro, Transportation
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บทน�า

 การจัดการซัพพลายเชนโดยเฉพาะการ

จัดการขนส่งสินค้าท่ีมีขนาดหนักและใหญ่เป็น 

เรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจท้ังในภาคอตุสาหกรรมและ

การศึกษานอกจากมีค ่าใข ้จ ่ายที่สูงมากแล้ว 

กระบวนการขนส่งให้ถึง จุดหมายปลายทางให้ทัน

เวลา ก็มีปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องหลายปัจจัย การ

ขนส่งเป็นกิจกรรมซึ่ง อาจจะ เกิดอันตรายต่อสาร

ธารณะชน เมื่อเกิดอุบัติเหคุ โดย เฉพาะการขนส่ง 

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดกว้าง 4.30 เมตร  

ยาว 11.50 เมตร น�้าหนัก 365 ตัน ของ กฟผ. 

แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ได้ท�าการสัง่ซือ้ มาจาก ประเทศ 

โปแลนด์ โดยใช้วิธีการขนส่งมาทางทะเล ขึน้ท่าเรอื

แหลมฉบัง จ.ชลบุรีและล�าเลียงมาทางเรือและ 

ขึ้นฝั่ง ที่ท่าเรือใน ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

และใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ กว้าง 6 เมตร  

มคีวามยาวกว่า 100 เมตร มล้ีอยาง 704 ล้อ บรรทุก

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าออกเดินทางไปส่งที่ กฟผ. 

จ.ล�าปาง เน่ืองจากเครือ่ง ก�าเนดิไฟฟมขีนาดทีใ่หญ่

ท�าให้มีความยากล�าบากในการเคลื่อนย้ายซึ่งจะ

ต้องดูแลและอ�านวยความสะดวกกันอย่างดีท่ี

ส�าคญัการเคลือ่นย้ายจะวิง่ไปตามถนนโดยอาจจะ

ขวางเต็มถนนดังนั้นการล�าเลียงทางรถ จะเคลื่อน

ย้ายเฉพาะในช่วงกลางคืนเท่านั้น ระหว่างเวลา 

21.00–04.00 น.เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร 

การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะใช้รถขนส่งใน

ด้านใดเป็นเรื่องที่ต้องใช้ผู ้มีประสบการณ์ และ 

มคีวามช�านาญโดยเฉพาะ จงึเป็นเรือ่งท่ีต่างประเทศ

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้ความส�าคัญ 

อย่างมากแต่ในประเทศไทยงานวิจัยในด้านน้ียังมี

น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาแนวนโยบาย

และแนวทางการปฏิบัติ ที่มีความคลุมเครืออย่าง

มากการด�าเนินงานท้ังหมดเป็นแบบท�าได้โดย 

การปฏิบัติตาม ข้อแนะน�าแต่ไม่มีการใช้ระบบ

สารสนเทศมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้นสภาวะ 

ที่ว่าจะประกอบด้วยข้อมูลบริบทและการตรวจจับ

ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศของบริบท การตรวจจับนั้น

มีการเสนอให้ใช้กรรมวิธี Event-Driven ที่สามารถ

ตรวจจบัข้อมลู จากเซนเซอร์ อย่างต่อ เนือ่ง (Jocub 

Anaga และ คณะ 2014) ในด้านโลจสิตกิส์ นัน้การ

ตรวจจบัข้อมลูของกระบวนการ ได้ เสนอข้อมลูจาก

เซนเซอร์ในระบบโลจิสติกส์อย่างอัตโนมัติ เทคนิค

อืน่ทีใ่ช้ก็มกีารใช้ Finite State Machine (Dong Oui 

และคณะ 2004) ทั้งน้ีเซนเซอร์ท่ีส�าคัญในด้าน 

โลจิสติกส์ คือ RFID, GPS และเซนเซอร์วัดระดับ

ความสูง เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา

ในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้า ซึ่งใน กระบวนการท�างานไม่มีการเขียนเป็น

แผนการท�างานที่ชัดเจนว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

ในแต่ละส่วน จะมีการ วางแผนอะไรไว้ล่วงหน้า  

ซึ่งความส�าคัญของการขนส่ง จะเน้นที่เวลา และ  

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 ปัญหาของการขนส่งสินค้าขนาดมากกว่า 

300 ตันในปัจจุบัน

 1.  ปัญหาเรื่อง End-to-End Visibility 

ตลอดเส้นทางการขนส่ง พนักงานขับรถจะไม่มี

ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งสภาพและเหตุการณ์ตลอดเส้น

ทางการขนส่ง ท�าให้เมื่อปัญหาไม่สามารถแก้ไข 

ได้ทันการ

 2.  ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

ในด้านการประสานงานและการเตรียมพ้ืนท่ี  
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ท่ีท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งน้ีเน่ือง

กฎทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องไม่ได้มีการนิยามอย่าง

ชัดเจน

 3.  ปัญหาด้านกฎหมายทางธุรกิจในการเต

รียมการขนส่งไม่ได้มีการ Auto mote และตรวจ

สอบโดยระบบ ท�าให้เกิดข้อโต้เถียงและผิดพลาด

ได้

 4.  ส�าหรับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก

ประเภทสินค้าขนาดใหญ่ทางกฎหมายการขนส่ง

ต้องด�าเนินการขออนุญาตจากกรมทางหลวง  

ในการ น�า ยานพาหนะเดินบนทางหลวงแผ่นดิน

และทางหลวงสัมปทาน 

 ในการแก้ปัญหาการขนส่งสนิค้าขนาดใหญ่

นอกจากข้อมูลการขนส่งท่ัวไปยังต้องน�าข้อมูล 

บริบท มาใช้ข้อมูลบริบทน้ีมาจากมิติ (Ian Dey, 

2005) ได้นยิามบริบทว่าสารสนทศท่ีสามารถน�ามา

ใช้ใน การบ่งบอก สภาวะของแอนทิตี้หรือสิ่งของ 

ที่น ่าสนใจซึ่งแอนทิต้ีนี้คือบุคคลสถานที่วัตถุที่

เ ก่ียวข้องกับกระบวนการที่  ต ้องมีปฎิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ใช้และแอปปลิเคชั่นซึ่งด�าเนินการตาม 

กฎธุรกิจที่เก่ียวข้องดังนั้นสภาวะที่ว่า จะประกอบ

ด้วย ข้อมูลบริบทและการตรวจจับข้อมูลซึ่งใน

บทความนี้จะใช้ข้อมูลบริบท

 ข ้อมูลจาก RFID และ GPS, ข ้อมูล  

จาก Info-Sensor ผ่านอินเตอร์เน็ท, ข้อมูลบริบท

เชงิเวลา,ข้อมลูบรบิทของกฎทางธุรกิจเมือ่น�าบรบิท

มาประยุกต์ใช้ในกฎธุรกิจ (Business Rule)  

ทีเ่ก่ียวข้องกันกับกระบวนงาน (Business Process) 

ก็จะสามารถสร้าง Algorithm ก�ากับดูแลการขนส่ง

สนิค้าขนาดหนกั จากต้นทาง ไปตัวปลายทางอย่าง

ราบรื่นปลอดภัย และทันเวลาน�าสินค้าไปใช้งาน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจเพ่ือ

เปรียบเทียบและประเมินความสามารถในการ 

ให้บริการการ ขนส่งทางถนน โดยการออกแบบ

กระบวนการและขั้นตอนล�าดับขั้นเชิงวิเคราะห ์

เพ่ือน�าไปใช้ในการประเมิน รูปแบบ การขนส่ง

ส�าหรับกลุ่มสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน�้าหนักมาก 

ซึ่งประกอบด้วย

 1. ทบทวนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 2. วิเคราะห์และก�าหนดปัจจัยที่ใช้การ

ประเมินทางเลือกรูปแบบชองการขนส่ง

 3. ประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการศกึษา

 4. การออกแบบสอบถาม

 5. ก�าหนดการเลือกรูปแบบการขนส่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้บริษัท 

ที่ด�าเนินธุรกิจในการขนส่งสินค้า โดยผู้ให้ข้อมูล  

คือ ผู้บริหาร ในบริษัท และพนักงานระดับหัวหน้า 

ที่ท�างานเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่  

ที่อยู ่ในเขต สมุทร ปราการและชลบุรี จ�านวน

ทั้งหมด 60 คน โดยได้ออกแบบสอบถาม ประเมิน

ด้วยการน�าเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ

ใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากนั้นก็ให้ตอบชุดสอบถาม 

ทีใ่ช้ Linkert Scale 5 ระดบั โดย เน้นท่ีการให้แสดง

ความคิดเห็นว่าระบบดังกล่าวเมื่อเทียบกับการ

ด�าเนินแบบเดิมมีความพึงพอใจในระดับใด โดย 

ได้ออกแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก

ถามในเรื่องความยอมรับได ้  ส ่วนท่ีสองเมื่อ 

ออกแบบเสรจ็แล้วสอบถามในเรือ่งของความคาดหวัง

และประสิทธิภาพ
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ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ในหวัข้อนีจ้ะทบทวนงานวิจยัด้านโลจสิตกิส์ 

และห่วงโซ่อุปทานที่ใช้บริบทโดยสังเขปนักวิจัยน�า

โดย Antonio Bucchiarone และคณะ ได้ใช้เทคนคิ

ดังกล่าวประยุกต์เทคนิคบริบท

 แก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ในการขนรถ 

จากท่าเรือไปยังบริษัทขายรถ กิจกรรมทั้งหลาย

ประกอบด้วยการ ถ่ายรถออกจากเรือจัดเก็บ และ

ตกแต่งเพ่ิมเติมอุปกรณ์ตามความต้องการของ

ลูกค้า และการจัดการจัดส่งไปยังดีลเลอร์ ส่วน

ส�าคัญที่นักวิจัยน�าเสนอ คือ เทคนิค Dynamic 

Adaptation ท่ีสามารถจัดการกับบริบทใหม่ๆ 

ท่ีเกิดขึ้น (ที่ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้) โดยที่แผนคือ  

การ Adapt ให้ระบบสามารถรองรบัสิง่ท่ีเกิดขึน้ใหม่ 

โดยที่ไม่ต้อง มีการเตรียมรับสถานการณ์ท่ีว่าน้ีมา

ก่อน เช่น ในกรณรีถท่ีขับมาจากท่าเรอืมาท่ีอู่จดัเก็บ 

ถ้าเกิดความ เสยีหายระหว่างทางก็จะต้องสามารถ

สร้างกระบวนงานย่อยว่าต้องน�ารถไปซ่อมก่อน 

ที่จะน�าไปที่จัดเก็บ(แต่เป้าหมายคือไปที่จัดเก็บ)

 ในการประยุกต์การบริหาร Fleet ส�าหรับ

งานเกษตร (Claus Gron Soresen, 2012) เสนอ

การใช้การน�ามาใช้จริง โดย Context-awareness 

ซึ่งใช้ข้อมูลบริบทของเครื่องจักรที่ก�าลังท�างาน  

หรือต้องมีปฎิสัมพันธ์จากผู ้ ใช้ท่ี อยู ่ห่างไกล  

ดังนั้น เครื่องจักรที่ท�างานอยู่หรือก�าลังจะไปถึงจุด

ที่ก�าหนด ถ้าสามารถส่งข้อมูลต�าแหน่ง ก็จะ เป็น

ประโยชน์กับการบริหารจัดการ หรือเครื่องจักร 

ที่ท�างานอยู่แต่ถึงก�าหนดการซ่อมบ�ารุง บริบทการ

ซ่อม บ�ารุง ก็มีความส�าคัญในการลดปัญหาเรื่อง 

Down Time ของเครื่องจักรท�าให้ประสิทธิภาพ  

และลดความ เสียหายด้านธุรกิจ

 Bartiomiej Gawel และ Anne Pilch, 

(2009)ได ้มีงานวิจัย ท่ีกล ่าวว ่า  การพัฒนา

ประสิทธิภาพ ในการ จัดการห่วงโซ่อุปทานขึ้นอยู่

กับระดับของการสนับสนุนด้านไอทีในองค์กรและ

ความยืดหยุ่นเพ่ือปรบัตวัให้ เข้ากับการเปลีย่นแปลง

ระบบการจัดการกฎเกณฑ์ทางธุรกิจช ่วยใน  

การปรับแบบไดนามิกเพ่ือ สภาพ แวด ล้อมที่ไม่

แน่นอน ในขณะที่ระบบการจัดการกระบวนการ 

ทางธุรกิจ ให้การสนับสนุนส�าหรับการจัดการ  

กระ บวนการตามล�าดับขั้นตอน งานวิจัยนี้ให้ภาพ

รวมของกระบวนการตามกฎพ้ืนที่ในการสร้าง  

แบบจ�าลองซึ่ง รวมเอาสองวิธีการเข้าด้วยกัน และ

ได้ใช้สัญลักษณ์ BPM ในรูปของ xPDL ในการ

อธิบายมีความส�าคัญต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 

Wesseis และ Lang (2010) ได้เสนอการพัฒนา

ระบบ ท่ีชาญฉลาด เพ่ือใช้กับระบบขนส่ง ทั้งนี้

ระบบจะต้องมีกฎทางธุรกิจที่ต้องเข้ากับบริบทการ

ท�างาน ว่าการ ขนส่งอยู่ในระบบขนส่ง ทั้งนี้ระบบ

จะต้องมกีฎทางธุรกิจท่ีต้องเข้ากับบรบิทการท�างาน 

ว่าการขนส่งอยู่ ใน ระยะใหนของห่วงโซ่ ข้อมูลต่อ

สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าต้อง 

น�ามาใช้ เพ่ือให้ระบบโลจิสติกส์ เข้าใจว่า สินค้า

ที่มานั้นต้องอยู่ในบริบทใด ของการด�าเนินงาน

เทคโนโลยี่ที่ได้ประยุกต์ใช้ RFID ซึ่งท�าให้ สามารถ

ตรวจข้อมูลสินค้าจากระยะห่าง 3 เมตร ห่างจากที่

จัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก RFID จะป้อน  

สู่ระบบเพ่ือขับเคลื่อนกฎทางธุรกิจให้เข้าสู่บริบทที่

เกิดข้ึนจริง เพ่ือปรับกระบวนการโซ่อุปทานให้ 

สอด รับ กันไป โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมชิ้น 

ส่วนยานยนต์มปัีญหาอย่างมาก เพราะมีการบริหาร

จัดการที่เป็น เฉพาะกิจ แต่กลับใช้กฎเกณฑ์ห่วงโซ้

ปกติ ท�าให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก
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Zachos, Kounkou และ Maiden (2007) น�าเสนอ

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ท่ีใช ้  Task Model  

ส�าหรับ งานบริการท้ังน้ีคณะวิจัยได้พัฒนา User 

Task Model ส�าหรับงานที่สามารถประยุกต์ได้ 

อย่างหลากหลาย การค้นหาว่าบริการใดสามารถ

น�ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ถ้าบรบิทของการท�างาน

เปลี่ยนไป ในระหว่าง การด�าเนินงาน ระบบ 

Adaptation จะช่วยให้ยังคงด�าเนินการต่อได้  

ภายใต้ท่ีเปลี่ยนไปโดยการ ปรับกลไก การท�างาน

ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

กระบวนงานในการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

 เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 4.30 เมตร  

ยาว 10.5 เมตร การขนส่งจะต้องมีการเตรียมการ 

ตัง้แต่ การส�ารวจเส้นทางและก�าหนดผังทางส�ารวจ

การเตรียมหน้า Site งานของฝ่ายรับให้สามารถ 

รับสินค้า ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ 13 ขั้นตอน ดังนี้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

เม่ือได้รับแจ้งจากลูกค้าถงึวันที่ว่าเคร่ืองก�าเนิดจะเข้ามาถงึท่าเรือ

1. เช็คเอกสารในระบบ - Drawing’s Generator 

- Drawing for Transportation

- Customer’s site map

- Customer’s Contact person

- Date of Delivery at Site

If not contact project Mgr,

2. เช็คเรื่องรถที่จะท�าการ

ขนส่ง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

- เลือกรถตามน�้าหนัก ขนาดของ 

Generator

ดูตามขนาดสินค้า น�้าหนัก เปรียบเทียบ

กับสภาพถนนที่ จะเดินทาง

กรณีต้องเลอืกรถและท�าเรือ่งขออนุญาต

กรมทางหลวงตามประกาศกรมทางหลวง

ที่ คค 0643/580 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 

ขออนุญาตให้ยาน พาหนะเดนิบนทางหลวง

พิเศษ

3. สอบถามลูกค้าเก่ียว

กับส ถานที่จัดส่งที่แจ้งไว้ 

ปลายทาง

นัดวันท�า Site Survey เตรียมรถเพื่อเดินทาง

กล้องถ่ายรูป

สายวัดพื้นที่

กล้องวัดระดับระหว่างถนนกับ 

สะพานลอยที่ต้องผ่านหรือป้ายทาง
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เม่ือได้รับแจ้งจากลูกค้าถงึวันที่ว่าเคร่ืองก�าเนิดจะเข้ามาถงึท่าเรือ

4 .ท�า Site Survey เส้น

ทางจนถึงหน้า งาน

ดูว่าตลอดเส้นทางมีข้อบกพร่อง

อะไร เป็นต้นว่า สภาพถนน ป้าย

ข้างทาง ฯลฯ 

 

5 ส�ารวจหน้างาน พื้นที่รอบๆ

-ดูถนนในหนว่ยงานว่าสภาพถนน 

เป็นอย่างไร วงเล้ียวของรถ

ดู เอกสารเช็ค List

กรณีพ้ืนที่ไม่เรียบร้อย ต้องให้ลูกค้า

จัดการให้เรียบร้อยก่อนขนส่งไปถึง

6 สอบถามรายละเอียด การวาง Generator ณ สถานท่ี

ปลายทาง

7. แก้ไขในจดุขอ้ บกพรอ่ง

ที่ได้ท�า Survey ไว้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

สถาปัตยกรรม

 กระบวนการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 

ที่อธิบายในหัวข้อ 3 น้ัน สามารถสร้างเป็นระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ

กระบวนงาน ตั้งต้นจนจบ ในระบบดังกล่าวน้ี  

จะมีการใช้ข้อมูลบริบท โดยที่ข้อมูลบริบทจะมา

จากเซนเซอร์และเวลา ส�าหรับบริบท และจะ 

ประมวลผล 5 มิติ

 การเก็บข้อมูลเก่ียวกับกฎทางธุรกิจน้ัน  

จะด�าเนินการภายใต้กรอบ 5 มิติ ประกอบด้วย

 1) มติสิถานท่ี (Space) ซึง่จะพิจารณาถึง

กฎทางธุรกิจท่ีครอบคลุม เฉพาะจุด เฉพาะส่วน 

เฉพาะต�าบล เฉพาะอ�าเภอ เฉพาะเมอืง หรอืทกุแห่ง

 2) มิติเวลา (Time) ซึ่งจะพิจารณาถึงกฎ

ทางธุรกิจตามเกณฑ์เวลาว่ากฎทางธุรกิจน้ัน จะเป็น

จรงิเฉพาะจดุตัง้ต้น จดุถึงท่ีนดัพบ จดุท่ีขนส่งสนิค้า 

จุดถึงด่าน หรือจุดถึงชายแดน ซึ่งอาจจัดจ�าแนก

เป็นกิจกรรม ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

 3) มิติบุคคล (People) ซึ่งจะศึกษาถึง 

กฎทางธุรกิจส�าหรับแต่ละบุคคล แต่ละคนขับ 

แต่ละกลุ่มถึงบุคคล แต่ละเมือง

 4) มิติสารสนเทศ (Information) ซึ่งจะ

ศึกษาถึงกฎทางธุรกิจส�าหรับแต่ละเซนเซอร ์  

หรือกลุ่มของเซนเซอร์ หรือที่เครื่องแม่ข่าย และ 

การสารสนเทศที่เกิดบูรณาการข้อมูลในห่วงโซ ่

คุณค่าของโลจิสติกส์

 5) มิติกฎทางธุรกิจ (Business Rule)  

ซึง่ระบบจะต้องมกีารตรวจเชค็ว่าสิง่ทีป่ฏบิตัอิยู่น้ัน 

เป็นตามกฎธุรกิจทีก่�าหนดหรอืไม่ ซึง่ข้อมลูบรบิทน้ี

จะเป็น Rules หรือ Checklist ที่จัดเก็บในระบบ 

เพื่อน�าทางให้กระบวนงานไม่ท�าอะไรที่ผิดกติกา
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 สถาปัตยกรรมการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

นั้นจะเรียกว ่า  Heavy Goods Logist ics 

Architecture (HGLA) โดยมรีปูสถาปัตยกรรมรวม

ดังรูปที่ 1.ซึ่งประกอบด้วย

 • Logistics Process ซึง่กระบวนงานน้ีจะ

ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและหลักปฏิบัติของบริษัท

ในอุตสาหกรรมน้ัน ส�าหรับการขนเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าขนาด 365 ตัน จะใช้กระบวนงานที่นิยามใน

หัวข้อที่ 3

 • Context Processingจะเป็นชั้นท่ีน�า 

ข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆมาประมวลผลร่วมกับ

สถานภาพการเดินทางในขณะน้ันเพ่ือการบริหาร

การตัดสินใจในด้านต่างๆ เช ่น การหยุดพัก  

การหาเส้นทางใหม่ การหยุดรด การเลี่ยงเส้นทาง  

การประสานงานกับฝ่ายต้นทาง ฝ่ายปลายทาง 

และเจ้าหน้าที่ทางหลวง หรือต�ารวจ

 • loT Senser เป็นกลุ่ม Senser ท่ีน�า

ข ้อมูลจากเซนเซอร ์กายภาพเพ่ือเป ็น Input  

ให้กับชั้น Context Processing 

 • Info-Senser เป็นเซนเซอร์ข้อมูลที่

ประมวลจากข้อมูลใน Internet เพ่ือน�ามาใช้ใน 

กระบวนงานขนส่ง เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุในเส้นทาง

หลักที่ ก�าลัง เดินทาง ข้อมูลภัยธรรมชาติ

 ชั้นประมวลผล ซึ่งขั้นนี้จะประกอบด้วย 

เครื่องแม่ข่ายแอปปลิเคชั่นและเครื่องแม่ ข่ายฐาน

ข้อมูล ข้ันประมวลผลนี้จะรวมทั้งระบบที่ต่อเชื่อม

กับ Internet โดยผ่านระบบ 3G/4G  
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• loT Senser เป็ น ก ลุ่ ม  Senser ท่ี

นําข้อมลูจากเซนเซอร์กายภาพเพ่ือเป็น Input 

ให้กบัชัน้ Context Processing  

• Info-Senser เป็นเซนเซอร์ข้อมูลท่ี

ประมวลจากข้อมูลใน Internet เพ่ือนํามาใช้

ใน กระบวนงานขนส่ง เช่น ข้อมลูอบุตัิเหตใุน

เส้นทางหลัก ท่ี  กําลัง เดินทาง ข้อมูลภัย

ธรรมชาต ิ

ชัน้ประมวลผล ซึง่ขัน้นีจ้ะประกอบด้วย เคร่ือง

แม่ข่ายแอปปลิ เคชั่นและเค ร่ืองแม่  ข่าย

ฐานข้อมลู ขัน้ประมวลผลนีจ้ะรวมทัง้ระบบท่ี

ตอ่เช่ือมกบั Internet โดยผา่นระบบ 3G/4G  

 

 
 

ภาพที่ 1  รูปสถาปัตยกรรมการขนสง่สนิค้าขนาดใหญ่ 

 

การใช้บริบทในกระบวนการขนส่ง 

การใช้บริบท 

บริบทการดําเนินงานขนส่ง ท่ีจะใช้

นอกเหนือจาก 4 บริบทแล้ว เราจะเพิ่มบริบท

ของ กระบวน ธุรกิจท่ี ใช้กฎทางธุรกิจ ของงาน

ขนส่งสินค้าหนักขนาดใหญ่  นอกจากนีจ้ะ

เพิ่ ม บ ริ บ ท  อั น เ กิ ด จ า ก  ส า ร  ส น เท ศ

อินเตอร์เน็ต  ในการใช้บ ริบทควบคุมกับ

กระบวนธุรกิจ เราจะจําแนกการประยุกต์ใช้

เป็น 3 ช่วง ดงันี ้

• การใช้บริบทใน ช่วง เตรียมการ

ก่อนเดนิทาง 

• การใช้บริบทใน ช่วง เดนิทาง 

• การใช้บริบทใน ช่วง ถึงจุดหมาย

ปลายทาง 

ภาพที่ 1 รูปสถาปัตยกรรมการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
169

การใช้บริบทในกระบวนการขนส่ง

 การใช้บริบท

 บริบทการด�าเนินงานขนส่ง ที่จะใช้นอก

เหนือจาก 4 บริบทแล้ว เราจะเพ่ิมบริบทของ 

กระบวน ธุรกิจท่ี ใช้กฎทางธุรกิจ ของงานขนส่ง

สินค้าหนักขนาดใหญ่ นอกจากนี้จะเพิ่มบริบท อัน

เกิดจาก สาร สนเทศอินเตอร์เน็ต ในการใช้บริบท

ควบคุมกับกระบวนธุรกิจ เราจะจ�าแนกการ

ประยุกต์ใช้เป็น 3 ช่วง ดังนี้

 • การใช้บริบทใน ช่วง เตรียมการก่อน

เดินทาง

 • การใช้บริบทใน ช่วง เดินทาง

 • การใช้บรบิทใน ช่วง ถึงจดุหมายปลาย

ทางโอกาสของการใช้บรบิทจะจ�าแนกดังน้ี

 เตรียมการก่อนออกเดินทาง

 • ส�ารวจชิน้ส่วนจาก Drawing ท่ีได้รบัมา

จากลูกค้า

 • การเตรียมรถขน และบุคคลากร

 • การส�ารวจเส้นทางหลัก และเส้นทาง

ส�ารอง

 • การขออนุญาตขนส่งกับกรมทางหลวง

ที่เกี่ยวข้อง

 • การประสานงานกับผู้รับในการเตรียม

สถานที่

 • การก�าหนดวัน เวลา และก�าหนดการ

 ระหว่างเดินทาง

 • การใช้เส้นทางหลัก

 • การหยุดพักปกติ เช่น กินข้าวเที่ยง

 • การหยุดพักไม่ปกติ

 • การขับเลี่ยงในระยะสั้น

 • การเกิดปัญหารถ หรือสินค้า

 • การเกิดอุบัติเหตุ

 • การเกิดภัยธรรมชาติในเส้นทาง

 • การถูกบังคับให้หยุดโดยมิจฉาชีพ

 • การผจญกับต�ารวจจราจร

 การใช้เส้นทางส�ารอง

 • การดีเลย์เกิน 24 ชั่วโมง

 การส่งสินค้าที่จุดหมายปลายทาง

 • ทางเข้าสู่บริเวณส่งสินค้า

 • ความพร้อมในการรับสินค้า

ภาพที่ 2 กระบวนการประยุกต์ใช้บรบิทในช่วงต่างๆของกระบวนงานขนส่งสินค้าขนาดหนกัและใหญ่

ที่มา: ปรับปรุงจากกระบวนการท�างานในการขนส่ง

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
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โอกาสของการใช้บริบทจะจําแนกดงันี ้

เตรียมการก่อนออกเดนิทาง 

• สํารวจชิน้ส่วนจาก Drawing ท่ีได้

รับมาจากลกูค้า 

• การเตรียมรถขน และบคุคลากร 

• ก า รสํ า รวจ เส้ น ท างห ลัก  แ ล ะ

เส้นทางสํารอง 

• การขออนุญาตขนส่งกับกรมทาง

หลวงท่ีเก่ียวข้อง 

• การประสานงานกับผู้ รับในการ

เตรียมสถานท่ี 

• การกําหนดวนั เวลา และกําหนดการ 

ระหว่างเดนิทาง 

• การใช้เส้นทางหลกั 

• การหยดุพกัปกต ิเช่น กินข้าวเท่ียง 

• การหยดุพกัไมป่กต ิ

• การขบัเล่ียงในระยะสัน้ 

• การเกิดปัญหารถ หรือสนิค้า 

• การเกิดอบุตัเิหต ุ

• การเกิดภยัธรรมชาตใินเส้นทาง 

• การถกูบงัคบัให้หยดุโดยมิจฉาชีพ 

• การผจญกบัตํารวจจราจร 

การใช้เส้นทางสาํรอง 

• การดีเลย์เกิน 24 ชัว่โมง 

การส่งสินค้าที่จุดหมายปลายทาง 

• ทางเข้าสูบ่ริเวณสง่สนิค้า 

• ความพร้อมในการรับสนิค้า 

 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการประยกุต์ใช้บริบทในช่วงตา่งๆของกระบวนงานขนสง่สนิค้าขนาดหนกัและใหญ่ 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากกระบวนการทํางานในการขนสง่ 
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 ขั้นตอนการควบคุมงานของสินค้าขนาด

หนักและใหญ่มาก (Heavy & Oversized Goods 

Transportation Algorithm)

 ในการขนสินค้าท่ีมีขนาดหนักและใหญ่

มาก จะใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมก�ากับดแูลแบบ Real-

time ใน 3 ข้ันตอนได้แก่ ขัน้ตอนการเตรยีมการ ขัน้

ตอนการเดนิทาง และขัน้ตอน ณ จดุหมายปลายทง

ในการขนย้าย ซึ่งขั้นตอนต่างๆหล่านี้จะเป็นดังนี ้

 Procedure : Preparation ; เตรียมตวัใน

การขนอุปกรณ์หนักและขนาดใหญ่

 1. บันทึกจ�านวนสนิค้าท่ีได้รบัแจ้งมาจาก

ลูกค้า

 2. ใส่รายการสินค้า (Packing List)

 3. บริบท ณ เวลาขนของขึ้นรถ ให้ ยืนยัน

จ�านวน n กล่อง

 4. สถานะ ของสินค้าพร้อมส่ง

 5. สถานะ ของรถ เช็ครถตามมาตรฐาน 

ของรถที่จะท�าการขนส่ง (พร้อมหรือไม่พร้อม)

 6. ถ้าไม่พร้อม จัดการเปลื่ยนรถคันใหม่

มาแทน : พร้อม

 7. สถานะ เส้นทางการขนส่ง : พร้อม

 8. ให้ทีมส�ารวจเส้นทาง ส�ารวจเส้นทาง

หลกัไปยังจดุหมายปลายทาง ถ้า เส้นทางหลกัไม่มี

อุปสรรค สามารถขนสินค้าได้สถานะ : พร้อม

 9. ให้ทีมส�ารวจ ท�าการส�ารวจเส้นทาง

ส�ารอง ถ้า เส้นทางส�ารองไม่มีอุปสรรค สถานะ : 

พร้อม

 10.  เช็คสถานะ ของรายละเอียดสินค้า

ว่าครบถ้วน สถานะพร้อม และการขนส่งพร้อม 

เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพร้อม เส้นทางหลกัและเส้นทาง

ส�ารองพร้อม ส่วนประกอบอืน่ๆ พร้อม และได้มกีาร

แจ้งลูกค้าถึงเวลาการขนส่ง สถานะการขนส่ง

ทั้งหมดพร้อม เตรียมการขนส่ง 

 Procedure : Transport ; เดินทางไปจุด

หมายปลายทาง

 11.  แจ้งลูกค้า ถึง แผนการขนส่ง การจัด

รถไปรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า การขนส่งใช้เวลา 

ช่วงกลางคืน เนื่องจากสินค้ามาขนาดใหญ่จึงต้อง

มีการปิดถนน โดยการประสานกับเจ้าหน้าที่งาน

จราจรในแต่ละท้องที่ 

 12.  ถ้า สัญญานบ่งชี้ข้อมูล บ่งช้ีสภาพ 

ที่ไม่ปลอดภัย ในเส้นทางหลักแล้วให้เตรียมที่จะ

เปลี่ยนไปเส้นทางส�ารอง

 13.  ถ้า ผลการรายงาน RFID ของการ

บรรจุภัณฑ์ ไม่เท่ากับ n ให้แจ้งเตือนคนขับรถ

 14.  ถ้า ในเส้นทางส�ารองไม่มีปัญหา 

สถานะพร้อม ส�าหรับการขนส่ง เปลื่ยนไปใช้

 15.   เส้นทางส�ารองหรือหาสถานที่เพ่ือ

หยุดชั่วคราว ถ้า สัญญาณบ่งชี้ สภาพปัญหา 

ระยะสั้น ลองกลยุทธ์การหลีกเลี่ยง

 16.  ถ้าพบอุบัติเหตุข้างหน้าให้พยายาม

หลีกเลี่ยง 

 Procedure : At Destination : ถึงจุดหมาย

ปลายทาง

 17.  ถ้า เดนิทางมาถึงจดุหมายปลายทาง

แล้วให้แจ้งกับผู้จัดการโลจิสติกส์

 18.  ถ้า การเตรียมการหน้าสถานที่ปลาย

ทางเรียบร้อย ให้ท�าการเคลื่อนย้ายเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าแล้ววางลงท่ีท่ีลกูค้าเตรยีมไว้ และท�าการแจ้ง

ต่อผู้จัดการโลจิสติกส์

 19.  ถ้า การตรวจรับสินค้าอยู่ในสภาพ

เรียบร้อยให้ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้าทั้งหมด



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
171

การ Implement

 การ implement การออกแบบระบบขนส่ง

สนิค้าเชงิบรบิท ส�าหรบัการขนส่งสนิค้าท่ีม ีน�า้หนัก 

และขนาดใหญ่ ตามAlgorithm ที่อธิบายในหัวข้อ

ที่ 5 ได้พัฒนาต้นแบบ Client-Service ด้วยภาษา 

HTMLS และ PHP พร้อมฐานข้อมูล MySQL  

รปูที ่3 แสดงหน้า User Status ความพร้อมการเดิน

ทาง การประเมินผลความยอมรบัได้ในการใช้ระบบ 

Heavy & Oversized Goods Transportation  

ได้ใช้ การสุม่ตวัอย่างผูป้ระเมนิจากเจ้าหน้าท่ีแผนก

โลจิสติกส์และขนส่งซึ่งเก่ียวกับ งาน การขนส่ง

สินค้า ขนาดใหญ่และหนัก จ�านวน 60 คน ประเมนิ

ด้วยการน�าเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ 

ใช้ ซอฟต์แวร์ หลังจากน้ันก็ให้ตอบชุดสอบที่ใช้ 

Likert Scale 5 ระดับ โดยเน้นที่การให้แสดงความ

คดิเหน็ว่า ระบบดงักล่าวเมือ่เทยีบกับการด�าเนินการ

แบบเดิมนั้นใน 2 ประเด็น

 (1)  ความยอมรับได้

 (2)  ประสิทธิภาพ

 ซึ่งผลจากการส�ารวจปรากฏว่า ระดับ 

ความยอมรับได้ อยู ่ ท่ี 98% และระดับความ 

คาดหวัง ประสิทธิภาพ จะดีกว่าเดิมอยู่ที่ 98%  

ท้ังนี้  เมื่อสอบถามความคิดเห็นความคิดเห็น 

ส่วนใหญ่จะรู้สึกชอบในเรื่อง Visibility การขนส่ง

ระหว่างการเดนิทาง ในการทีม่รีะบบคอยสนบัสนนุ 

แจ้งเตือน และประสานการแก้ปัญหาระหว่าง  

ฝ่ายต้นทางและฝ่ายปลายทาง นอกจากน้ีเมือ่มกีาร

ตรวจสอบกฎทางธุรกิจ ภายในบริบท การขนส่ง  

ก็สร้าง ความมัน่ใจมาก เพราะผูข้นส่งได้ด�าเนนิการ

ถูกต้องแล้ว

บทสรุป

 การขนสนิค้าขนาดใหญ่ และหนักกว่าปกติ

ขนาดมากกว่า 300 ตัน เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ปัจจุบัน

การ ด�าเนิน การเป็นแบบใช้หลักปฏิบัติที่ท�ากันมา 

ซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปตามสถานการณ์ ไม่สามารถ 

ควบคุมได้ อย่าง เต็มท่ี งานวิจัยน้ีได้ศึกษาถึง

ตัวอย ่างการขนส่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาด  

365 ตนั และม ีขนาดกว้าง 4.3 เมตร ยาว 10.5 เมตร 

ซึ่งการขนส่งจะต้องใช ้รถ Hydrolic Trailer  

ขนาดใหญ ่  ตัวรถมี  ความกว ้ าง  6  เมตร  

ยาว มากกว่า 100 เมตร ที่จะต้องเพิ่มจ�านวนเพลา 

และล้อ 704 ล้อ เพื่อให้ สามารถ รับน�้าหนัก และ

ว่ิงบน ท้องถนนได้ การศึกษากระบวนงานขน 

สินค ้าขนาดใหญ่และหนักน�าไป สู ่หลักการ  

สร้าง นวัตกรรม การ ขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยมี 

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ี ใช้บริบท (Context-aware) และใช้

กระบวนงานควบคุมติดตาม (Control Algorithm) 

และ การก�าหนด วิธีส�ารองต่างๆ เพื่อให้ สามารถ 

ทน ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (Resiliency) ผลงานวิจัยนี้

จะเป ็นต ้นแบบวิธีการคิด ในการพัฒนาการ  

ขน สินค้าขนาดหนักและใหญ่อย่างเป็นระบบ 

เพ่ือลดปัญหาระหว่างขนส่งซึง่มผีลต่อปัจจยัต้นทุน

ระบบ Heavy & Oversized Goods Transportation 

ได้ประเมนิโดย คนท�างานด้านน้ีจริง จ�านวน 60 คน 

ซี่งผลการ ประเมินมีการยอมรับผลประโยชน์ท่ีใช้

ระบบน้ีในอตัรา 98% ท้ังน้ีเน่ืองจากการ ด�าเนนิการ

แบบดั้งเดิม เป็น แบบ Manual การใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีส่อดรบักับกรรมวธีิท่ีปฎิบตัิ 

โดยมกีารปรบัปรงุ ในส่วน ส�าคญัเพ่ือลดข้อผดิพลาด 

จึงเป็นระบบที่ ผู ้ปฎิบัติยอมรับได้ในการใช้งาน 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 

เพราะให้ความ สบายใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านขน

สินค้า ขนาดหนักและใหญ่เกินปกติ
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