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ทีเ่ ดินทางอยูใ่ นเรือ่ งอุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ สภาพจราจร มิจฉาชีพ และการประสานงานกับฝ่ายต้นทางและ
ปลายทาง ในกรณีมี สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น เส้นทางที่ ใช้ จะ มีเส้นทางส�ำรองไว้แล้ว ซึ่งข้อมูลบริบทต่างๆ
จะช่วย ให้คณะ ผู้ขน สินค้า สามารถตัดสินใจว่าจะเดินทาง ต่อด้วย เส้นทางเดิมหรือใช้เส้นทางส�ำรอง
เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ส่วนบริบทกฎทางธุรกิจ ก็จะเข้ามา ตรวจสอบ ขั้นตอนขนสินค้าลงจากรถ และ
จัดเก็บในสถานที่เตรียมไว้ ท�ำให้บริษัทและผู้เกี่ยวข้องสามารถวัดประสิทธิการท�ำงานได้
ค�ำส�ำคัญ: เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า, กระบวนการออกแบบ, สินค้าที่มีน�้ำหนักและขนาดใหญ่, 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�ำ
การจัดการซัพพลายเชนโดยเฉพาะการ
จัดการขนส่งสินค้าที่มีขนาดหนักและใหญ่เป็น
เรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจทัง้ ในภาคอุตสาหกรรมและ
การศึ ก ษานอกจากมี ค ่ า ใข้ จ ่ า ยที่ สู ง มากแล้ ว
กระบวนการขนส่งให้ถึง จุดหมายปลายทางให้ทัน
เวลา ก็มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายปัจจัย การ
ขนส่งเป็นกิจกรรมซึ่ง อาจจะ เกิดอันตรายต่อสาร
ธารณะชน เมื่อเกิดอุบัติเหคุ โดย เฉพาะการขนส่ง
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ที่ มี ข นาดกว้ า ง 4.30 เมตร
ยาว 11.50 เมตร น�้ำหนัก 365 ตัน ของ กฟผ.
แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ได้ทำ� การสัง่ ซือ้ มาจาก ประเทศ
โปแลนด์ โดยใช้วธิ กี ารขนส่งมาทางทะเล ขึน้ ท่าเรือ
แหลมฉบัง จ.ชลบุรีและล�ำเลียงมาทางเรือและ
ขึ้นฝั่ง ที่ท่าเรือใน ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
และใช้ ร ถเทรลเลอร์ ข นาดใหญ่ กว้ า ง 6 เมตร
มีความยาวกว่า 100 เมตร มีลอ้ ยาง 704 ล้อ บรรทุก
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ออกเดิ น ทางไปส่ ง ที่ กฟผ.
จ.ล�ำปาง เนือ่ งจากเครือ่ ง ก�ำเนิดไฟฟมีขนาดทีใ่ หญ่
ท�ำให้มีความยากล�ำบากในการเคลื่อนย้ายซึ่งจะ
ต้ อ งดู แ ลและอ� ำ นวยความสะดวกกั น อย่ า งดี ที่
ส�ำคัญการเคลือ่ นย้ายจะวิง่ ไปตามถนนโดยอาจจะ
ขวางเต็มถนนดังนั้นการล�ำเลียงทางรถ จะเคลื่อน
ย้ายเฉพาะในช่วงกลางคืนเท่านั้น ระหว่างเวลา
21.00–04.00 น.เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร
การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะใช้รถขนส่งใน
ด้านใดเป็นเรื่องที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ และ
มีความช�ำนาญโดยเฉพาะ จึงเป็นเรือ่ งทีต่ า่ งประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้ความส�ำคัญ
อย่างมากแต่ในประเทศไทยงานวิจัยในด้านนี้ยังมี
น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาแนวนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ ที่มีความคลุมเครืออย่าง
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มากการด� ำ เนิ น งานทั้ ง หมดเป็ น แบบท� ำ ได้ โ ดย
การปฏิบัติตาม ข้อแนะน�ำแต่ไม่มีการใช้ระบบ
สารสนเทศมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้นสภาวะ
ที่ว่าจะประกอบด้วยข้อมูลบริบทและการตรวจจับ
ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศของบริบท การตรวจจับนั้น
มีการเสนอให้ใช้กรรมวิธี Event-Driven ที่สามารถ
ตรวจจับข้อมูล จากเซนเซอร์ อย่างต่อ เนือ่ ง (Jocub
Anaga และ คณะ 2014) ในด้านโลจิสติกส์ นัน้ การ
ตรวจจับข้อมูลของกระบวนการ ได้ เสนอข้อมูลจาก
เซนเซอร์ในระบบโลจิสติกส์อย่างอัตโนมัติ เทคนิค
อืน่ ทีใ่ ช้กม็ กี ารใช้ Finite State Machine (Dong Oui
และคณะ 2004) ทั้งนี้เซนเซอร์ที่ส�ำคัญในด้าน
โลจิสติกส์ คือ RFID, GPS และเซนเซอร์วัดระดับ
ความสูง เป็นต้น
วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งใน กระบวนการท�ำงานไม่มีการเขียนเป็น
แผนการท� ำ งานที่ ชั ด เจนว่ า เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น
ในแต่ละส่วน จะมีการ วางแผนอะไรไว้ล่วงหน้า
ซึ่งความส�ำคัญของการขนส่ง จะเน้นที่เวลา และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ปัญหาของการขนส่งสินค้าขนาดมากกว่า
300 ตันในปัจจุบัน
1. ปัญหาเรื่อง End-to-End Visibility
ตลอดเส้นทางการขนส่ง พนักงานขับรถจะไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งสภาพและเหตุการณ์ตลอดเส้น
ทางการขนส่ง ท�ำให้เมื่อปัญหาไม่สามารถแก้ไข
ได้ทันการ
2. ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ
ในด้ า นการประสานงานและการเตรี ย มพื้ น ที่
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ที่ท�ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งนี้เนื่อง
กฎทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการนิยามอย่าง
ชัดเจน
3. ปัญหาด้านกฎหมายทางธุรกิจในการเต
รียมการขนส่งไม่ได้มีการ Auto mote และตรวจ
สอบโดยระบบ ท�ำให้เกิดข้อโต้เถียงและผิดพลาด
ได้
4. ส� ำ หรั บ การขนส่ ง โดยใช้ ร ถบรรทุ ก
ประเภทสินค้าขนาดใหญ่ทางกฎหมายการขนส่ง
ต้ อ งด� ำ เนิ น การขออนุ ญ าตจากกรมทางหลวง
ในการ น�ำ ยานพาหนะเดินบนทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงสัมปทาน
ในการแก้ปญ
ั หาการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
นอกจากข้อมูลการขนส่งทั่วไปยังต้องน�ำข้อมูล
บริบท มาใช้ข้อมูลบริบทนี้มาจากมิติ (Ian Dey,
2005) ได้นยิ ามบริบทว่าสารสนทศทีส่ ามารถน�ำมา
ใช้ใน การบ่งบอก สภาวะของแอนทิตี้หรือสิ่งของ
ที่ น ่ า สนใจซึ่ ง แอนทิ ตี้ นี้ คื อ บุ ค คลสถานที่ วั ต ถุ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการที่ ต้ อ งมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้ใช้และแอปปลิเคชั่นซึ่งด�ำเนินการตาม
กฎธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนั้นสภาวะที่ว่า จะประกอบ
ด้ ว ย ข้ อ มู ล บริ บ ทและการตรวจจั บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ใน
บทความนี้จะใช้ข้อมูลบริบท
ข้ อ มู ล จาก RFID และ GPS, ข้ อ มู ล
จาก Info-Sensor ผ่านอินเตอร์เน็ท, ข้อมูลบริบท
เชิงเวลา,ข้อมูลบริบทของกฎทางธุรกิจเมือ่ น�ำบริบท
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกฎธุ ร กิ จ (Business Rule)
ทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกระบวนงาน (Business Process)
ก็จะสามารถสร้าง Algorithm ก�ำกับดูแลการขนส่ง
สินค้าขนาดหนัก จากต้นทาง ไปตัวปลายทางอย่าง
ราบรื่นปลอดภัย และทันเวลาน�ำสินค้าไปใช้งาน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจเพื่ อ
เปรี ย บเที ย บและประเมิ น ความสามารถในการ
ให้บริการการ ขนส่งทางถนน โดยการออกแบบ
กระบวนการและขั้นตอนล�ำดับขั้นเชิงวิเคราะห์
เพื่อน�ำไปใช้ในการประเมิน รูปแบบ การขนส่ง
ส�ำหรับกลุ่มสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน�้ำหนักมาก
ซึ่งประกอบด้วย
1. ทบทวนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์และก�ำหนดปัจจัยที่ใช้การ
ประเมินทางเลือกรูปแบบชองการขนส่ง
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
4. การออกแบบสอบถาม
5. ก�ำหนดการเลือกรูปแบบการขนส่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ใช้ บ ริ ษั ท
ที่ด�ำเนินธุรกิจในการขนส่งสินค้า โดยผู้ให้ข้อมูล
คือ ผู้บริหาร ในบริษัท และพนักงานระดับหัวหน้า
ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
ที่ อ ยู ่ ใ นเขต สมุ ท ร ปราการและชลบุ รี จ� ำ นวน
ทั้งหมด 60 คน โดยได้ออกแบบสอบถาม ประเมิน
ด้วยการน�ำเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ
ใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากนั้นก็ให้ตอบชุดสอบถาม
ทีใ่ ช้ Linkert Scale 5 ระดับ โดย เน้นทีก่ ารให้แสดง
ความคิดเห็นว่าระบบดังกล่าวเมื่อเทียบกับการ
ด�ำเนินแบบเดิมมีความพึงพอใจในระดับใด โดย
ได้ออกแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
ถามในเรื่ อ งความยอมรั บ ได้ ส่ ว นที่ ส องเมื่ อ
ออกแบบเสร็จแล้วสอบถามในเรือ่ งของความคาดหวัง
และประสิทธิภาพ
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ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อนีจ้ ะทบทวนงานวิจยั ด้านโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานที่ใช้บริบทโดยสังเขปนักวิจัยน�ำ
โดย Antonio Bucchiarone และคณะ ได้ใช้เทคนิค
ดังกล่าวประยุกต์เทคนิคบริบท
แก้ ป ั ญ หาด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ในการขนรถ
จากท่าเรือไปยังบริษัทขายรถ กิจกรรมทั้งหลาย
ประกอบด้วยการ ถ่ายรถออกจากเรือจัดเก็บ และ
ตกแต่งเพิ่มเติมอุปกรณ์ตามความต้องการของ
ลูกค้า และการจัดการจัดส่งไปยังดีลเลอร์ ส่วน
ส�ำคัญที่นักวิจัยน�ำเสนอ คือ เทคนิค Dynamic
Adaptation ที่ ส ามารถจั ด การกั บ บริ บ ทใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้น (ที่ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้) โดยที่แผนคือ
การ Adapt ให้ระบบสามารถรองรับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
โดยที่ไม่ต้อง มีการเตรียมรับสถานการณ์ที่ว่านี้มา
ก่อน เช่น ในกรณีรถทีข่ บั มาจากท่าเรือมาทีอ่ จู่ ดั เก็บ
ถ้าเกิดความ เสียหายระหว่างทางก็จะต้องสามารถ
สร้างกระบวนงานย่อยว่าต้องน�ำรถไปซ่อมก่อน
ที่จะน�ำไปที่จัดเก็บ(แต่เป้าหมายคือไปที่จัดเก็บ)
ในการประยุกต์การบริหาร Fleet ส�ำหรับ
งานเกษตร (Claus Gron Soresen, 2012) เสนอ
การใช้การน�ำมาใช้จริง โดย Context-awareness
ซึ่ ง ใช้ ข ้ อ มู ล บริ บ ทของเครื่ อ งจั ก รที่ ก� ำ ลั ง ท� ำ งาน
หรื อ ต้ อ งมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ จ ากผู ้ ใช้ ที่ อยู ่ ห ่ า งไกล
ดังนั้น เครื่องจักรที่ท�ำงานอยู่หรือก�ำลังจะไปถึงจุด
ที่ก�ำหนด ถ้าสามารถส่งข้อมูลต�ำแหน่ง ก็จะ เป็น
ประโยชน์กับการบริหารจัดการ หรือเครื่องจักร
ที่ท�ำงานอยู่แต่ถึงก�ำหนดการซ่อมบ�ำรุง บริบทการ
ซ่อม บ�ำรุง ก็มีความส�ำคัญในการลดปัญหาเรื่อง
Down Time ของเครื่องจักรท�ำให้ประสิทธิภาพ
และลดความ เสียหายด้านธุรกิจ
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Bartiomiej Gawel และ Anne Pilch,
(2009)ได้ มี ง านวิ จั ย ที่ ก ล่ า วว่ า การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ ในการ จัดการห่วงโซ่อุปทานขึ้นอยู่
กับระดับของการสนับสนุนด้านไอทีในองค์กรและ
ความยืดหยุน่ เพือ่ ปรับตัวให้ เข้ากับการเปลีย่ นแปลง
ระบบการจั ด การกฎเกณฑ์ ท างธุ ร กิ จ ช่ ว ยใน
การปรับแบบไดนามิกเพื่อ สภาพ แวด ล้อมที่ไม่
แน่นอน ในขณะที่ระบบการจัดการกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ส� ำ หรั บ การจั ด การ
กระ บวนการตามล�ำดับขั้นตอน งานวิจัยนี้ให้ภาพ
รวมของกระบวนการตามกฎพื้ น ที่ ใ นการสร้ า ง
แบบจ�ำลองซึ่ง รวมเอาสองวิธีการเข้าด้วยกัน และ
ได้ใช้สัญลักษณ์ BPM ในรูปของ xPDL ในการ
อธิบายมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
Wesseis และ Lang (2010) ได้เสนอการพัฒนา
ระบบ ที่ชาญฉลาด เพื่อใช้กับระบบขนส่ง ทั้งนี้
ระบบจะต้องมีกฎทางธุรกิจที่ต้องเข้ากับบริบทการ
ท�ำงาน ว่าการ ขนส่งอยู่ในระบบขนส่ง ทั้งนี้ระบบ
จะต้องมีกฎทางธุรกิจทีต่ อ้ งเข้ากับบริบทการท�ำงาน
ว่าการขนส่งอยู่ ใน ระยะใหนของห่วงโซ่ ข้อมูลต่อ
สภาพแวดล้ อ มของอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า ต้ อ ง
น�ำมาใช้ เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์ เข้าใจว่า สินค้า
ที่มานั้นต้องอยู่ในบริบทใด ของการด�ำเนินงาน
เทคโนโลยี่ที่ได้ประยุกต์ใช้ RFID ซึ่งท�ำให้ สามารถ
ตรวจข้อมูลสินค้าจากระยะห่าง 3 เมตร ห่างจากที่
จัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก RFID จะป้อน
สู่ระบบเพื่อขับเคลื่อนกฎทางธุรกิจให้เข้าสู่บริบทที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง เพื่ อ ปรั บ กระบวนการโซ่ อุ ป ทานให้
สอด รั บ กั น ไป โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นอุ ต สาหกรรมชิ้ น
ส่วนยานยนต์มปี ญ
ั หาอย่างมาก เพราะมีการบริหาร
จัดการที่เป็น เฉพาะกิจ แต่กลับใช้กฎเกณฑ์ห่วงโซ้
ปกติ ท�ำให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก
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Zachos, Kounkou และ Maiden (2007) น�ำเสนอ
การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ใ ช้ Task Model
ส�ำหรับ งานบริการทั้งนี้คณะวิจัยได้พัฒนา User
Task Model ส�ำหรับงานที่สามารถประยุกต์ได้
อย่างหลากหลาย การค้นหาว่าบริการใดสามารถ
น�ำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ถ้าบริบทของการท�ำงาน
เปลี่ ย นไป ในระหว่ า ง การด� ำ เนิ น งาน ระบบ
Adaptation จะช่ ว ยให้ ยั ง คงด� ำ เนิ น การต่ อ ได้

ภายใต้ที่เปลี่ยนไปโดยการ ปรับกลไก การท�ำงาน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
กระบวนงานในการขนส่งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ขนาด 4.30 เมตร
ยาว 10.5 เมตร การขนส่งจะต้องมีการเตรียมการ
ตัง้ แต่ การส�ำรวจเส้นทางและก�ำหนดผังทางส�ำรวจ
การเตรียมหน้า Site งานของฝ่ายรับให้สามารถ
รับสินค้า ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ 13 ขั้นตอน ดังนี้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เมื่อได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าถึงวันที่ว่าเครื่ องก�ำเนิดจะเข้ ามาถึงท่ าเรื อ
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�ำการ - เลือกรถตามน�้ำหนัก ขนาดของ ดูตามขนาดสินค้า น�้ำหนัก เปรียบเทียบ
ขนส่ง เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า Generator
กับสภาพถนนที่ จะเดินทาง
กรณีตอ้ งเลือกรถและท�ำเรือ่ งขออนุญาต
กรมทางหลวงตามประกาศกรมทางหลวง
ที่ คค 0643/580 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ขออนุญาตให้ยาน พาหนะเดินบนทางหลวง
พิเศษ
3. สอบถามลู ก ค้ า เกี่ ย ว นัดวันทำ� Site Survey
กับส ถานที่จัดส่งที่แจ้งไว้
ปลายทาง

เตรียมรถเพื่อเดินทาง
กล้องถ่ายรูป
สายวัดพื้นที่
กล้องวัดระดับระหว่างถนนกับ
สะพานลอยที่ต้องผ่านหรือป้ายทาง
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการขนส่งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เมื่อได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าถึงวันที่ว่าเครื่ องก�ำเนิดจะเข้ ามาถึงท่ าเรื อ
4 .ทำ� Site Survey เส้น ดูว่าตลอดเส้นทางมีข้อบกพร่อง
ทางจนถึงหน้า งาน
อะไร เป็นต้นว่า สภาพถนน ป้าย
ข้างทาง ฯลฯ
5 สำ�รวจหน้างาน

พื้นที่รอบๆ
ดู เอกสารเช็ค List
-ดูถนนในหน่วยงานว่าสภาพถนน กรณี พื้ น ที่ ไ ม่ เ รี ย บร้ อ ย ต้ อ งให้ ลู ก ค้ า
เป็นอย่างไร วงเลีย้ วของรถ
จัดการให้เรียบร้อยก่อนขนส่งไปถึง

6 สอบถามรายละเอียด

การวาง Generator ณ สถานที่
ปลายทาง

7. แก้ไขในจุดข้อ บกพร่อง
ที่ได้ทำ� Survey ไว้
สถาปัตยกรรม
กระบวนการขนส่ ง เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า
ที่อธิบายในหัวข้อ 3 นั้น สามารถสร้างเป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ
กระบวนงาน ตั้ ง ต้ น จนจบ ในระบบดั ง กล่ า วนี้
จะมีการใช้ข้อมูลบริบท โดยที่ข้อมูลบริบทจะมา
จากเซนเซอร์ แ ละเวลา ส� ำ หรั บ บริ บ ท และจะ
ประมวลผล 5 มิติ
การเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎทางธุ ร กิ จ นั้ น
จะด�ำเนินการภายใต้กรอบ 5 มิติ ประกอบด้วย
1) มิตสิ ถานที่ (Space) ซึง่ จะพิจารณาถึง
กฎทางธุรกิจที่ครอบคลุม เฉพาะจุด เฉพาะส่วน
เฉพาะต�ำบล เฉพาะอ�ำเภอ เฉพาะเมือง หรือทุกแห่ง
2) มิติเวลา (Time) ซึ่งจะพิจารณาถึงกฎ
ทางธุรกิจตามเกณฑ์เวลาว่ากฎทางธุรกิจนัน้ จะเป็น
จริงเฉพาะจุดตัง้ ต้น จุดถึงทีน่ ดั พบ จุดทีข่ นส่งสินค้า

จุดถึงด่าน หรือจุดถึงชายแดน ซึ่งอาจจัดจ�ำแนก
เป็นกิจกรรม ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
3) มิติบุคคล (People) ซึ่งจะศึกษาถึง
กฎทางธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ แต่ ล ะบุ ค คล แต่ ล ะคนขั บ
แต่ละกลุ่มถึงบุคคล แต่ละเมือง
4) มิติสารสนเทศ (Information) ซึ่งจะ
ศึ ก ษาถึ ง กฎทางธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ แต่ ล ะเซนเซอร์
หรือกลุ่มของเซนเซอร์ หรือที่เครื่องแม่ข่าย และ
การสารสนเทศที่เกิดบูรณาการข้อมูลในห่วงโซ่
คุณค่าของโลจิสติกส์
5) มิ ติ ก ฎทางธุ ร กิ จ (Business Rule)
ซึง่ ระบบจะต้องมีการตรวจเช็คว่าสิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยูน่ นั้
เป็นตามกฎธุรกิจทีก่ ำ� หนดหรือไม่ ซึง่ ข้อมูลบริบทนี้
จะเป็น Rules หรือ Checklist ที่จัดเก็บในระบบ
เพื่อน�ำทางให้กระบวนงานไม่ท�ำอะไรที่ผิดกติกา
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สถาปัตยกรรมการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
นั้ น จะเรี ย กว่ า Heavy Goods Logistics
Architecture (HGLA) โดยมีรปู สถาปัตยกรรมรวม
ACADEMIC JOURNAL
BANGKOKTHONBURI
UNIVERSITY
ดังรูปที่ 1.ซึ
่งประกอบด้วย
Vol.8 No.1 January - JuneLogistics
2019 Process ซึง่ กระบวนงานนี้จะ
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและหลักปฏิบัติของบริษัท
• ในอุ
loTตสาหกรรมนั
Senser เป็้น ส�นำหรั
กลุบ่ การขนเครื
ม Senser
่องก�ทีำ่เนิด
ไฟฟ้าขนาด 365กายภาพเพื
ตัน จะใช้กระบวนงานที
่นิยามใน
นําข้ อมูลจากเซนเซอร์
่อเป็ น Input
หัวข้อที่ 3
ให้ กบั ชัน้ Context Processing
Context Processingจะเป็นชั้นที่น�ำ
อมูลจากเซนเซอร์
่างๆมาประมวลผลร่
• ข้Info-Senser
เป็ตนเซนเซอร์
ข้อมูลวทีมกั่ บ
สถานภาพการเดินทางในขณะนั้นเพื่อการบริหาร
ประมวลจากข้
ใน Internet
ามาใช้ด พั ก
การตั อด สิมูนลใจในด้
า นต่ า งๆเพืเช่่ อนนํการหยุ
การหาเส้นทางใหม่
่ยงเส้ในนทาง
ใน กระบวนงานขนส่
ง เช่นการหยุ
ข้ อมูดลรดอุบการเลี
ตั ิเหตุ

•
•

การประสานงานกับฝ่ายต้นทาง ฝ่ายปลายทาง
และเจ้าหน้าที่ทางหลวง หรือต�ำรวจ
loT Senser เป็นกลุ่ม Senser ที่น�ำ
ข้ อ มู ล จากเซนเซอร์ ก ายภาพเพื่ อ เป็ น Input
ให้กับชั้น Context Processing
Info-Senser เป็ น เซนเซอร์ ข ้ อ มู ล ที่
เส้ นทางหลั
ที่ กํInternet
า ลั ง เดิ
ประมวลจากข้
อมูกลใน
เพื่อนน�ทาง
ำมาใช้ข้ในอมู ล ภั ย
กระบวนงานขนส่
ธรรมชาติ ง เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุในเส้นทาง
หลักที่ ก�ำลัง เดินทาง ข้อมูลภัยธรรมชาติ
ชันประมวลผล
้ ชั้นประมวลผล
ซึง่ ขัซึนนี
่ง้ ขั้น้จะประกอบด้
นี้จะประกอบด้ววยย เครื่ อง
เครื
่ายแอปปลิเคชัเ คชั
่นและเครื
่องแม่ ข่า่ ยฐาน
แม่่องแม่
ข่ าขยแอปปลิ
่ น และเครื
อ งแม่ ข่ า ย
ข้อมูล ขั้นประมวลผลนี้จะรวมทั้งระบบที่ต่อเชื่อม
ฐานข้ อมูล ขันประมวลผลนี
้
้จะรวมทังระบบที
้
่
กับ Internet โดยผ่านระบบ 3G/4G

•
•

ต่อเชื่อมกับ Internet โดยผ่านระบบ 3G/4G

ภาพที
รูปสถาปั
ตยกรรมการขนส่งงสิสินนค้ค้าาขนาดใหญ่
ภาพที
่ 1 รู่ 1ปสถาปั
ตยกรรมการขนส่
ขนาดใหญ่

การใช้ บริบทในกระบวนการขนส่ ง

กระบวนธุรกิ จ เราจะจํ าแนกการประยุกต์ ใช้
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การใช้บริบทในกระบวนการขนส่ง
การใช้บริบท
บริบทการด�ำเนินงานขนส่ง ที่จะใช้นอก
เหนื อ จากโอกาสของการใช้
4 บริ บ ทแล้ ว บเราจะเพิ
บริ บ ทของ
ริ บทจะจํ่ มาแนกดั
งนี ้
กระบวนเตรี
ธุรกิยจมการก่
ที่ ใช้กฎทางธุ
รกิจ นของงานขนส่
ง
อนออกเดิ
ทาง
สินค้าหนั•กขนาดใหญ่
้จะเพิ่มบริบทีท่ ได้อัน
สํารวจชิ น้ ส่นอกจากนี
วนจาก Drawing
เกิดจาก สาร สนเทศอินเตอร์เน็ต ในการใช้บริบท
รับมาจากลูกค้ า
ควบคุ ม กั บ กระบวนธุ ร กิ จ เราจะจ� ำ แนกการ
ประยุกต์ใ•ช้เการเตรี
ป็น 3 ช่ยวมรถขน
ง ดังนี้ และบุคคลากร
• การสํ
ก แล อะน
การใช้ารวจเส้
บริบทใน นช่วทงางห
เตรียลัมการก่
เดิ
เส้นนทาง
ทางสํารอง
การใช้บริบญ
ทใน
ช่วง เดิงนกัทาง
• การขออนุ
าตขนส่
บ กรมทาง
การใช้บริบทใน ช่วง ถึงจุดหมายปลาย
หลวงที่เกี่ยวข้ อง
ทางโอกาสของการใช้บริบทจะจ�ำแนกดังนี้
• การประสานงานกั
ผู้ รั บ ในการ
เตรี
ยมการก่อนออกเดินบทาง
เตรี ยมสถานที
่ น้ ส่วนจาก Drawing ทีไ่ ด้รบั มา
ส�ำรวจชิ
จากลูกค้า• การกําหนดวัน เวลา และกําหนดการ
การเตรี
ระหว่
างเดิยนมรถขน
ทาง และบุคคลากร
การส�ำรวจเส้นทางหลัก และเส้นทาง
• การใช้
เส้ นทางหลัก
ส�ำรอง

•
•
•
•
•
•
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• การขออนุญาตขนส่งกับกรมทางหลวง
ที่เกี่ยวข้อง
• การประสานงานกับผู้รับในการเตรียม
สถานที่ • การหยุดพักปกติ เช่น กินข้ าวเที่ยง
ำหนดวั
••การก�
การหยุ
ดพักนไม่เวลา
ปกติและก�ำหนดการ
ระหว่างเดินทาง
การขับเส้เลีนทางหลั
่ยงในระยะสั
ก น้
•••การใช้
การเกิดดพัปักญปกติ
หารถเช่นหรืกิอนสิข้นาค้วเที
า ่ยง
• การหยุ
การเกิดดพัอุกบไม่
ตั เิ ปหตุกติ
••การหยุ
••การขั
การเกิบเลี
ดภั่ยยงในระยะสั
ธรรมชาติ้นในเส้ นทาง
ดปัญหารถ หรือสินค้า
••การเกิ
การถูกบังคับให้ หยุดโดยมิจฉาชีพ
ดอุบัติเหตุ
••การเกิ
การผจญกั
บตํารวจจราจร
การเกิ
ดภัยธรรมชาติ
ในเส้นทาง
•การใช้
บให้หายุรอง
ดโดยมิจฉาชีพ
• การถูกเส้บันงคัทางสํ
การดีเลย์เบกิต�นำรวจจราจร
24 ชัว่ โมง
••การผจญกั
การใช้
การส่เส้งสินนทางส�
ค้ าทีำ่ จรอง
ุดหมายปลายทาง
ชั่วงโมง
••การดี
ทางเข้เลย์าสูเกิบ่ นริ เ24
วณส่
สินค้ า
การส่งสินค้าที่จุดหมายปลายทาง
ความพร้
าสู่บอริมในการรั
เวณส่งสินบค้สิานค้ า
••ทางเข้
• ความพร้อมในการรับสินค้า
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ภาพที่ 2 กระบวนการประยุกต์ใช้บริบทในช่วงต่างๆของกระบวนงานขนส่งสินค้าขนาดหนักและใหญ่
ภาพที่ 2 กระบวนการประยุ
ใช้ บริปรุบทในช่
วงต่างๆของกระบวนงานขนส่
ที่มกา:ต์ปรั
งจากกระบวนการท�
ำงานในการขนส่งงสินค้ าขนาดหนักและใหญ่

ที่มา: ปรับปรุงจากกระบวนการทํางานในการขนส่ง
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ขั้นตอนการควบคุมงานของสินค้าขนาด
หนักและใหญ่มาก (Heavy & Oversized Goods
Transportation Algorithm)
ในการขนสินค้าที่มีขนาดหนักและใหญ่
มาก จะใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมก�ำกับดูแลแบบ Realtime ใน 3 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ ตอนการเตรียมการ ขัน้
ตอนการเดินทาง และขัน้ ตอน ณ จุดหมายปลายทง
ในการขนย้าย ซึ่งขั้นตอนต่างๆหล่านี้จะเป็นดังนี้
Procedure : Preparation ; เตรียมตัวใน
การขนอุปกรณ์หนักและขนาดใหญ่
1. บันทึกจ�ำนวนสินค้าทีไ่ ด้รบั แจ้งมาจาก
ลูกค้า
2. ใส่รายการสินค้า (Packing List)
3. บริบท ณ เวลาขนของขึ้นรถ ให้ ยืนยัน
จ�ำนวน n กล่อง
4. สถานะ ของสินค้าพร้อมส่ง
5. สถานะ ของรถ เช็ครถตามมาตรฐาน
ของรถที่จะท�ำการขนส่ง (พร้อมหรือไม่พร้อม)
6. ถ้าไม่พร้อม จัดการเปลื่ยนรถคันใหม่
มาแทน : พร้อม
7. สถานะ เส้นทางการขนส่ง : พร้อม
8. ให้ทมี ส�ำรวจเส้นทาง ส�ำรวจเส้นทาง
หลักไปยังจุดหมายปลายทาง ถ้า เส้นทางหลักไม่มี
อุปสรรค สามารถขนสินค้าได้สถานะ : พร้อม
9. ให้ทีมส�ำรวจ ท�ำการส�ำรวจเส้นทาง
ส�ำรอง ถ้า เส้นทางส�ำรองไม่มีอุปสรรค สถานะ :
พร้อม
10. เช็คสถานะ ของรายละเอียดสินค้า
ว่าครบถ้วน สถานะพร้อม และการขนส่งพร้อม
เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าพร้อม เส้นทางหลักและเส้นทาง
ส�ำรองพร้อม ส่วนประกอบอืน่ ๆ พร้อม และได้มกี าร

แจ้ ง ลู ก ค้ า ถึ ง เวลาการขนส่ ง สถานะการขนส่ ง
ทั้งหมดพร้อม เตรียมการขนส่ง
Procedure : Transport ; เดินทางไปจุด
หมายปลายทาง
11.		 แจ้งลูกค้า ถึง แผนการขนส่ง การจัด
รถไปรั บ เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า การขนส่ ง ใช้ เ วลา
ช่วงกลางคืน เนื่องจากสินค้ามาขนาดใหญ่จึงต้อง
มีการปิดถนน โดยการประสานกับเจ้าหน้าที่งาน
จราจรในแต่ละท้องที่
12. ถ้า สัญญานบ่งชี้ข้อมูล บ่งชี้สภาพ
ที่ไม่ปลอดภัย ในเส้นทางหลักแล้วให้เตรียมที่จะ
เปลี่ยนไปเส้นทางส�ำรอง
13. ถ้า ผลการรายงาน RFID ของการ
บรรจุภัณฑ์ ไม่เท่ากับ n ให้แจ้งเตือนคนขับรถ
14. ถ้ า ในเส้ น ทางส� ำ รองไม่ มี ป ั ญ หา
สถานะพร้อม ส�ำหรับการขนส่ง เปลื่ยนไปใช้
15. เส้ น ทางส� ำ รองหรื อ หาสถานที่ เ พื่ อ
หยุ ด ชั่ ว คราว ถ้ า สั ญ ญาณบ่ ง ชี้ สภาพปั ญ หา
ระยะสั้น ลองกลยุทธ์การหลีกเลี่ยง
16.		 ถ้าพบอุบัติเหตุข้างหน้าให้พยายาม
หลีกเลี่ยง
Procedure : At Destination : ถึงจุดหมาย
ปลายทาง
17. ถ้า เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง
แล้วให้แจ้งกับผู้จัดการโลจิสติกส์
18. ถ้า การเตรียมการหน้าสถานที่ปลาย
ทางเรียบร้อย ให้ท�ำการเคลื่อนย้ายเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าแล้ววางลงทีท่ ลี่ กู ค้าเตรียมไว้ และท�ำการแจ้ง
ต่อผู้จัดการโลจิสติกส์
19. ถ้า การตรวจรับสินค้าอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยให้ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้าทั้งหมด
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การ Implement
การ implement การออกแบบระบบขนส่ง
สินค้าเชิงบริบท ส�ำหรับการขนส่งสินค้าทีม่ ี น�ำ้ หนัก
และขนาดใหญ่ ตามAlgorithm ที่อธิบายในหัวข้อ
ที่ 5 ได้พัฒนาต้นแบบ Client-Service ด้วยภาษา
HTMLS และ PHP พร้ อ มฐานข้ อ มู ล MySQL
รูปที่ 3 แสดงหน้า User Status ความพร้อมการเดิน
ทาง การประเมินผลความยอมรับได้ในการใช้ระบบ
Heavy & Oversized Goods Transportation
ได้ใช้ การสุม่ ตัวอย่างผูป้ ระเมินจากเจ้าหน้าทีแ่ ผนก
โลจิสติกส์และขนส่งซึ่งเกี่ยวกับ งาน การขนส่ง
สินค้า ขนาดใหญ่และหนัก จ�ำนวน 60 คน ประเมิน
ด้วยการน�ำเสนอ อธิบาย ระบบงาน และแสดงการ
ใช้ ซอฟต์แวร์ หลังจากนั้นก็ให้ตอบชุดสอบที่ใช้
Likert Scale 5 ระดับ โดยเน้นที่การให้แสดงความ
คิดเห็นว่า ระบบดังกล่าวเมือ่ เทียบกับการด�ำเนินการ
แบบเดิมนั้นใน 2 ประเด็น
(1) ความยอมรับได้
(2) ประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ผลจากการส� ำ รวจปรากฏว่ า ระดั บ
ความยอมรั บ ได้ อยู ่ ที่ 98% และระดั บ ความ
คาดหวัง ประสิทธิภาพ จะดีกว่าเดิมอยู่ที่ 98%
ทั้ ง นี้ เมื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ความคิ ด เห็ น
ส่วนใหญ่จะรู้สึกชอบในเรื่อง Visibility การขนส่ง
ระหว่างการเดินทาง ในการทีม่ รี ะบบคอยสนับสนุน
แจ้ ง เตื อ น และประสานการแก้ ป ั ญ หาระหว่ า ง
ฝ่ายต้นทางและฝ่ายปลายทาง นอกจากนีเ้ มือ่ มีการ
ตรวจสอบกฎทางธุรกิจ ภายในบริบท การขนส่ง
ก็สร้าง ความมัน่ ใจมาก เพราะผูข้ นส่งได้ดำ� เนินการ
ถูกต้องแล้ว
บทสรุป

การขนสินค้าขนาดใหญ่ และหนักกว่าปกติ
ขนาดมากกว่า 300 ตัน เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ปัจจุบัน
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การ ด�ำเนิน การเป็นแบบใช้หลักปฏิบัติที่ท�ำกันมา
ซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปตามสถานการณ์ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อย่าง เต็มที่ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึง
ตั ว อย่ า งการขนส่ ง เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ขนาด
365 ตัน และมี ขนาดกว้าง 4.3 เมตร ยาว 10.5 เมตร
ซึ่ ง การขนส่ ง จะต้ อ งใช้ ร ถ Hydrolic Trailer
ขนาดใหญ่ ตั ว รถมี ความกว้ า ง 6 เมตร
ยาว มากกว่า 100 เมตร ที่จะต้องเพิ่มจ�ำนวนเพลา
และล้อ 704 ล้อ เพื่อให้ สามารถ รับน�้ำหนัก และ
วิ่ ง บน ท้ อ งถนนได้ การศึ ก ษากระบวนงานขน
สิ น ค้ า ขนาดใหญ่ แ ละหนั ก น� ำ ไป สู ่ ห ลั ก การ
สร้าง นวัตกรรม การ ขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยมี
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ใช้บริบท (Context-aware) และใช้
กระบวนงานควบคุมติดตาม (Control Algorithm)
และ การก�ำหนด วิธีส�ำรองต่างๆ เพื่อให้ สามารถ
ทน ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (Resiliency) ผลงานวิจัยนี้
จะเป็ น ต้ น แบบวิ ธี ก ารคิ ด ในการพั ฒ นาการ
ขน สิ น ค้ า ขนาดหนั ก และใหญ่ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพือ่ ลดปัญหาระหว่างขนส่งซึง่ มีผลต่อปัจจัยต้นทุน
ระบบ Heavy & Oversized Goods Transportation
ได้ประเมินโดย คนท�ำงานด้านนีจ้ ริง จ�ำนวน 60 คน
ซี่งผลการ ประเมินมีการยอมรับผลประโยชน์ที่ใช้
ระบบนีใ้ นอัตรา 98% ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการ ด�ำเนินการ
แบบดั้ ง เดิ ม เป็ น แบบ Manual การใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ อดรับกับกรรมวิธที ปี่ ฎิบตั ิ
โดยมีการปรับปรุง ในส่วน ส�ำคัญเพือ่ ลดข้อผิดพลาด
จึงเป็นระบบที่ ผู้ปฎิบัติยอมรับได้ในการใช้งาน
ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ ที่ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เพราะให้ความ สบายใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านขน
สินค้า ขนาดหนักและใหญ่เกินปกติ
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