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GLOBAL BACKHAULING CHALLENGES
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Web-based service as 3PL-broker
การแกไขปญหาโดยการวิจัย

       ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต  

และคณะ ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยมุงเปา 

ป พ.ศ. 2560 จึงไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงรถ 

เที่ยวเปลาในรูปแบบ Web-based service 

(www. smartbackhaul.com) เพื่อทำหนาที่เปนระบบ 

ปฏิบัติการในลักษณะตัวกลาง (3PL - broker) ในการ    
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           ระบบการขนสงทางถนนเปนสวนหนึ่งของระบบ 

โลจิสติกสที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทย แตปญหาหลักของการขนสงทางถนน คือ 

การขนสงรูปแบบนี้มีตนทุนการดำเนินการที่สูงกวาการขน

สงรูปแบบอื่นและมีการปลอยคามลพิษทางอากาศที่สูงเมื่อ

เทียบกับการขนสงรูปแบบอื่น ดังนั้นหากประเทศไทยตอง 

การลดตนทุนโลจิสติกสและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน ประเทศไทยจำเปนที่จะตองลดตนทุนการขนสง 

ทางถนนลงใหได 

           วิธีหนึ่งที่สามารถลดตนทุนการขนสงทางถนนลง 

ได คือ การลดการขนสงรถเที่ยวเปลา (การขนสงรถเที่ยว 

เปลา คือ การขนสงที่ไมมีการบรรทุกสินคากลับจากการ 

ขนสงสินคา) จากงานวิจัยของ จรรยา ชาญชัยชูจิต และ 

คณะ (2561) พบวาสัดสวนการขนสงรถเที่ยวเปลาของ 

ประเทศไทยอยูที่รอยละ 95 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เชน 

ประเทศอังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ที่มีการบริหาร 

จัดการที่ดีจะอยูที่รอยละ 20-30 ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับการลดการขนสงรถเที่ยวเปลาจึงมีความจำเปนเรงดวน 

เพื่อชวยในการลดตนทุนการขนสงทางถนนลงได 



บริหารจัดการขนสงรถเที่ยวเปลาระหวางบริษัทขนสง 

(Carrier) และตัวแทนผูนำเขาและสงออก (Shipper) 

ขนสงที่เหมาะสมใหกับการขนสงสินคา โดยใชทฤษฎี
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3

SMART BACKHAUL CONCEPTUAL MODEL
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Vehicle Routing Problem (VRP) รวมกับการสราง 

อัลกอริธึมและตัวแบบทางคณิตศาสตร  (Optimisation 

model) เพื่อสรางรายการจับคูความตองการที่เหมาะสม 

และดีที่สุดสำหรับรถบรรทุกเที่ยวเปลา (Empty truck) 

กับสินคาที่รอขนสง (Shipment) ในรูปแบบ Consoli-

dated truck  

www.smarthbackhaul.com
3PL: THIRD PARTY LOGISTICS

SYSTEM FRAMEWORK AND ARCHITECTURE
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          ผลลัพธจากงานวิจัยไดจดลิขสิทธิ์ (Copyright) 

และถูกนำไปใชงานในเชิงพาณิชยในลักษณะการใหใชสิทธิ 

โดยไมจำกัดแตเพียงผูเดียว (Non-exclusive licensing) 

แก บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (AOT) เพื่อ 

ใชในการบริหารจัดการรถบรรทุกที่เขามาใชบริการเพื่อนำ 

เขาและสงออกสินคาภายในพื้นที่เขตปลอดอากร (Free 

Zone) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไดรับความรวมมือ 

จากบริษัทขนสงและบริษัทผูประกอบการนำเขาและสง 

ออก 5 บริษัท เปนบริษัทนำรองในการเริ่มใชระบบ 

บริหารจัดการขนสงรถเที่ยวเปลา ซึ่งประกอบดวย บริษัท 

อีเกิลส แอร แอนด ซี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 

เอ็กซปไดเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดีเอชแอล 

โกลเบิล ฟอรเวิรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 

เชงเกอร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิปปอน 

เอ็กเพรซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

ลดปริมาณของรถขนสงเที่ยวเปลาที่เขาออกภายในพื้นที่ 

ลดปญหาความแออัดของพื้นที่ และลดตนทุนการขนสงที่    

DATA CURATION

AND 

NORMALISATION

DATA CURATION

AND 

NORMALISATION



 ไมกอใหเกิดประโยชนใหแกผูประกอบการ ทั้งยังเปนโครงการนำรองในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (GHG 

emissions) จากภาคการขนสงและที่สำคัญเปน การเพิ่ม Logistics Performance Index (LPI) ใหแกประเทศตามตัวชี้วัด 

ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ โลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) จากการลดระยะเวลาในการ 

ดำเนินการนำเขาและสงออกสินคา (Ease of doing business)    

Cost saving

Shortened delivery lead-time

Track and trace all shipment

SHIPPER

Earn more income 
Reduce operating cost with
higher truck utilisation

Less empty trip on reture
(Matching system)

CARRIER

LOGISTICS INDUSTRY

Reduce traffic congestion

Space utilisation

Overall service time reduction

Cost Reduction

VALUE PROPOSITION OF BACKHAUL MANAGEMENT

Transportation cost reduction for shipper 
GHG emission reduction: 36.72 Ton Co2e/ year

Other: Resource utilisation / Safety / Road maintenance

Import-Export clearance cycle time reduction:
  LPI (Logistics Performance Index)
    Thailand Logistics Strategy and Development Plan
   3rd issue 2017-2021 
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SMART BACKHAULING PLATFORM           สำหรับแผนงานในอนาคต คณะวิจัยจะทำการ 

พัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอรมเพื่อการบริหารจัดการขนสง 

รถเที่ยวเปลา (Backhaul Management Technology 

Platform) เพื่อใหสามารถบูรณาการกับการบริหารงาน 

ดานการขนสงไดแบบครบวงจร ซึ่งประกอบดวย ระบบ 

การควบคุมและตรวจติดตามการขนสงสินคา (Status 

Tracking System) การจัดการระบบคิว (Queue) และ 

การบริหารระบบจราจร (Traffic Management) ภายใน 

บริเวณพื้นที่เขตปลอดอากร (Free zone) ทาอากาศยาน ที่มา: จรรยา ชาญชัยชูจิต และคณะ (2561) 



 สุวรรณภูมิ ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารการ 

ขนสงสินคา (Transportation Management System) 

เพื่อใหระบบสามารถบริหารการทำธุรกรรม (Transac-

tion) และการดำเนินงาน (Operation) ของการขนสงได 

อยางเต็มรูปแบบ รวมทั้งการวิเคราะห Data Science 

ที่รวบรวมวิชาและเทคโนโลยีการจัดการขอมูล เชน Big 

data, Machine Learning และ AI มาจัดการขอมูลเพื่อ 

ใหระบบเปนระบบอัจฉริยะที่สามารถประมวลผลและ 

พยากรณขอมูลไดอยางแมนยำและรวดเร็ว และสามารถ 

นำขอมูลมาวิเคราะหในเชิงลึก (Business Analytics) 

เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ 

(Decision Support Systems) ในการจัดการขนสงเที่ยว 

เปลาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ 

“Thailand 4.0” ในดานโลจิสติกสและการขนสงโดย 

การใช Digital transformation มาเปนเครื่องมือในการ 

บริหารจัดการ 

THAILAND BACKHAULING NETWORK

Chaing Mai Airport

Mae Fah Luang Airport

Suvarnabhumi Airport

Phuket Airport

Hadyai Airport
Songkhla Port

Laemchabang Port

Don Mueang Airport
Bangkok Port

Chaing Mai Airport

Ladkrabang ICD
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             ทั้งนี้ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด มหาชน 

(AOT) วางแผนจะขยายผลการนำแพลตฟอรมการบริหาร 

จัดการขนสงรถเที่ยวเปลาไปใชในสนามบินอีก 5 แหง  

ทั่วประเทศไทยที่อยูภายใตการบริหารงานของบริษัท 

ทาอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (AOT) ซึ่งประกอบดวย 

สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติภูเก็ต 

สนามบินนานาชาติหาดใหญ สนามบินนานาชาติเชียงใหม 

และสนามบินนานาชาติแมฟาหลวงจังหวัดเชียงราย และ 

ในอนาคตแพลตฟอรมการบริหารจัดการขนสงรถเที่ยว

เปลายังสามารถขยายผลไปใชในทาเรือกรุงเทพ ทาเรือ  

แหลมฉบัง ทาเรือสงขลา และ ICD ลาดกระบัง เพื่อเชื่อม 

โยงเครือขายการจัดการขนสงรถเที่ยวปลาวใหครอบคลุม

ทุกรูปแบบการขนสง ( Mode of Transportation ) ทั้ง 

ทางอากาศ ทางถนน ทางราง และทางทะเล เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแขงขันในการลดตนทุนโลจิสติกส 

อีกทั้งยังเปนการลดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมจากภาค

การขนสง ( Green Logistics ) อีกดวย
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ติดตอขอมูลเพิ่มเติมและ 
ลงทะเบียนทดลองใชงานระบบไดที่ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Email: janya.chanchaichujit@gmail.com 

www.smartbackhaul.com 



 กิตติกรรมประกาศ

               คณะนักวิจัยขอขอบคุณหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบดวย บริษัท การทาอากาศยาน 

ไทย จำกัด (มหาชน) เจาของพื้นที่เขตปลอดอากร (Free zone) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีคุณคฑา วีณิน 

ผูอำนวยการสวนแผนการขนสงสินคาทางอากาศ ฝายบริหารการขนสงสินคาทางอากาศ ทาอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลตลอดจนการอำนวยความสะดวกแกคณะนักวิจัยในการเขาเก็บขอมูลรถ 

บรรทุกที่ใชบริการในพื้นที่เขตปลอดอากร และคุณเอกรัฐ นาคเกษม ผูบริหารบริษัท สปดีชั่น จำกัด ที่ใหคำ 

ปรึกษาชี้แนะแนวทางในการดำเนินการวิจัยในพื้นที่ ตลอดจนการไดรับความรวมมือจากสมาพันธโลจิสติกสไทย 

ซึ่งมีคุณ เกริกกลา สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธโลจิสติกสไทย ใน 

การใหคำปรึกษาและประสานงานระหวางบริษัทขนสงซึ่งเปนสมาชิกของสมาพันธโลจิสติกสไทย เพื่อเปนบริษัท 

นำรองเขารวมการทดสอบระบบการจัดการขนสงรถเที่ยวเปลา ประกอบดวยบริษัท อีเกิลส แอร แอนด ซี 

(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็กซปไดเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอรเวิรดดิ้ง 

(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชงเกอร (ไทย) จำกัด และบริษัท นิปปอน เอ็กเพรซ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจน 

ผูประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ที่ทำใหโครงการแผนงานระบบการจัดการขนสงรถเที่ยวเปลาดำเนินการ 

สำเร็จลุลวงตามเปาหมาย และที่สำคัญ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 

วิจัย (สกว.) ฝายวิจัยมุงเปา ป พ.ศ. 2560         

               คณะนักวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษานี้จะสามารถชวยจัดการและแกปญหาการขนสงของภาค

ธุรกิจไทยใหมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มศักยภาพในแขงขันใหกับประเทศไดในระดับนานาชาติ

คณะวิจัย

14 สิงหาคม 2561
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