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ระบบติดตำมยำนพำหนะ
Vehicle Tracking System

System Overview
ภำพรวมของระบบ

การวางแผนการขนส่งและ

การบริหารระบบการจัดการการ

ขนส่งของธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในทุกวันน้ีอยู ่ ในสภาพวิกฤติ ซึ่ ง 

ทุกสิ่ งที่ เราบริ โภคกันอยู ่ก็จะถูก 

ส่งผ่านทางการขนส่งโดยรถบรรทุก 

ในขณะเดียวกันแม้ว่าอินเทอร์เน็ต 

ในปัจจุบันนี้จะน�าเสนอทางเลือกที่

หลากหลายให้กับเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วกบั 

การขายและร้านค้าปลีก และยังมี

อีกหนึ่งทางเลือกที่ไม ่ได ้ถูกจ�ากัด 

ก็คือการขนส่งสินค ้าให ้ กับธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมได้ทันเวลาการ 

จัดส่ง ท�าให้โรงงานมีประสิทธิภาพ 

ในการผลิ ต  ในภู มิ ภ าค เอ เ ชี ย 

ตะวันออกเฉียงใต้, ความซับซ้อน 

ของอุตสาหกรรมด� า เนินไปด ้วย

อตุสาหกรรมการขนส่งด้วยรถบรรทกุ

เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมการขนส่ง, การขนส่ง

และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ในทุกวันนี้ก�าลังไว้วางใจมากข้ึนใน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื่องมือ 

ท่ีช ่วยให ้ เ กิดประโยชน ์ในระบบ

การขนส่ง ส�าหรับผู ้จัดการระบบ

การขนส่งและผู ้เช่ียวชาญทางด้าน

การขนส่ง, MappointAsia ได้เสนอ

ผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย ซึง่จะสามารถ

ช่วยในเรื่องของระบบการวางแผน 

ระบบการขนส่งและระบบการจดัการ

การขนส่ง MappointAsia ได้เสนอ

เครื่องมือและระบบท่ีเป็นเทคโนโลยี

ของเราเอง ซึง่รวมเข้ากบักระบวนการ

ท�างานของคุณและระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศได้ Map-base Solution  

ของเราสามารถใช ้ ได ้ตามความ

ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

วางแผนการจัดส่ง, การจัดส่งและ 

การวางแผนเส้นทางการจัดส่งใน

แต่ละวัน, การติดตามยานพาหนะ  

ณ เวลาปัจจุบัน, รายงานพฤติกรรม

ของคนขับรถ, การเก็บข้อมูลของ

อุปกรณ์และระบบบริหารจัดการ

การขนส่ง

Map-base order entry
ส�าหรับในหลาย ๆ บริษัท

ก็ได้มีการเริ่มต้นติดต่อลูกค้าผ่าน

ระบบ Order Entry ไม่ว่าจะโดย

โทรศัพท์หรือโดยตัวบุคคล Order 

Entry จะยอมให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ

การขายรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่

จ�าเป็น นอกจากนี้ยังรวมถึงต�าแหน่ง

ที่แน่นอนของลูกค้าบนแผนที่ของเรา  

เรามีลูกค้าจ�านวนมากที่น�าแผนที ่

ของเราไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบ Order Entry

Territory Planning
หลักเกณฑ์ในการวางแผน

เส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ในแต่ละวันน้ันจ�าเป็นจะต้องแบ่ง 

เขตพื้นที่การจัดส่ง เพื่อที่ลูกค้าแต่ละ

คนจะได้รับการบริการได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ

วางแผนเขตการจดัส่งของแมพพอยท์

ได้ใช้เครือข่ายถนนของกรงุเทพฯ และ

ประเทศไทย ที่จะช่วยให้คุณสามารถ

ระบุต�าแหน่งของคลังสินค้าให้กับ

ลกูค้าในแต่ละรายได้ แต่กจ็ะมตีวัแปร

ต่าง ๆ  เช่น เวลาในการขับรถไปถึงจุด

ลกูค้านานทีส่ดุ และความจขุองสนิค้า

ทีถ่กูป้อนข้อมลูเข้ามาเพือ่ช่วยในการ

ก�าหนดเส้นทางการจัดส่ง นอกจากนี้ 

การวางแผนเขตการจัดส่งยังสามารถ

ช่วยในเรื่องของการขยายตัวของ 

คลังสินค้า, ลูกค้า และเขตการจัดส่ง

ของคุณได้อีกด้วย

Daily Route Scheduling
การก�าหนดเส้นทางการจัดส่ง

ในแต่ละวนันัน้เป็นงานหนึง่ทีซ่บัซ้อน

มาก ซึ่งผู้จัดการการจัดส่งจะต้องท�า

และยังเป็นอีกหนึ่งงานท่ีเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย  

การซ ้อนงานกันในหนึ่งเส ้นทาง,  

การรวมกลุ่มของลูกค้าอย่างไม่เป็น

ล�าดับ, การขนส่งด ้วยรถบรรทุก  

งานเหล่านี้เสมือนใช้ความเคยชิน

ในการใช ้ เส ้นทางและกฎจราจร

มาก�าหนดตารางการเดินรถ ซ่ึง 

จะท�าให้เกดิงานทีเ่ป็นภาระแก่บรษิทั 

โปรแกรมการก�าหนดเส้นทางของ

แมพพอยท์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ในเรื่องของระบบการขนส่งมากถึง  

๒๐% ในกรณีต่าง ๆ มากมายยัง 

สามารถลดจ�านวนรถบรรทุกลง และ

ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีขึ้น

Vehicle Tracking
หลั งจาก ท่ี รถบรร ทุก เริ่ ม

ปฏิบัติงานแล้ว ก็จะเป็นหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของผู้จัดการระบบจัดการ

การขนส่งท่ีจะต้องคอยติดตามดู

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ 

ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ทุกวันนี้ 

ทางแมพพอยท์เอเชียได้มีการพัฒนา

ระบบท่ีช่วยให้ผู้จัดการระบบจัดการ

การขนส่งได้ติดตามยานพาหนะของ

บริษัทได้ ณ ปัจจุบัน ด้วยระบบ 
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Empolying Global Positioning, 

GPS, และการใช้เครอืข่ายการท�างาน

ของ GSM ระบบของเรายังสามารถ 

ติดตามยานพาหนะได ้สม�่าเสมอ 

ตลอดเส ้นทางการขนส ่งเสมือน

กับสามารถติดต ่อได ้ โดยตรงกับ

คนขับรถทั้งทางเสียงและข้อความ  

การทราบต�าแหน่งจริงและสถานะ

เ วล าป ั จ จุ บั น ขอ งยานพาหนะ 

ที่ให้บริการนั้นสามารถบอกล�าดับ

ความส�าคัญในการบริการลูกค ้า

หรือสามารถเพิ่มเส ้นทางเข ้าไป 

ในกระบวนการได ้  นอกจากนี้ 

ผู ้จัดการการจัดส ่งยังสามารถสั่ง

การยานพาหนะที่ ใกล ้ที่สุด หรือ

พาหนะที่พร้อมจะรับงานในระดับ

การบริการที่ดีขึ้นเพื่อช ่วยในการ

ลดค่าใช้จ่ายลง เพราะว่าเรามีการ

พัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/เฟิร์มแวร์  

และซอฟต์แวร์ รวมทั้งแผนที่ด้วย 

ตัวเราเอง งานระบบการติดตาม 

ยานพาหนะของเราได้อย่างไม่ติดขัด 

การทราบถึงระบบอย่างถ่ีถ้วน และ

การที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทอื่น เรายัง

สามารถที่จะปรับปรุงระบบการเพิ่ม 

และการบริการให ้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้าของเราได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและรวดเรว็ การท�างาน

ร่วมกับเสาเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งทาง 

แมพพอยท์เอเชียได้พัฒนาระบบ

เพื่อค้นหาต�าแหน่งของยานพาหนะ

ที่ใช้ในเครือข่ายของ GSM เท่านั้น 

ซึ่งสามารถที่จะติดตามยานพาหนะ

ได้แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณ GPS หรือ

เสาอากาศถูกถอดออก การเรียกดู

ต�าแหน่งที่ขึ้นอยู ่กับความสามารถ

ของเครอืข่าย GSM และความถกูต้อง 

แม่นย�าที่อยู่ในขอบเขตประมาณ ๑  

ใน ๑๐ ของพื้นท่ีให้บริการของเสา

เครือข่าย ฟังก์ชันนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้น

เพื่อใช้ส�าหรับประเทศไทยเท่านั้น

Driver Behavior Monitoring 
and accident logger

เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปว่าปกติ

แล้วพฤติกรรมของคนขับรถนั้นมีผล 

กระทบโดยตรงต ่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของยานพาหนะ

รวมทั้ ง อั ต ร ากา ร เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุ 

ประสิทธิภาพและการปฏิบัติหน้าที่

ของคนขับรถ และการได้รับการ 
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ตอบรับที่ดีจะท�าให้คนขับรถสามารถ

พัฒนาพฤติกรรมการขับรถให้ดีขึ้น

ซึง่จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ทาง

แมพพอยท์เอเชียได้พัฒนาอุปกรณ์

ซึ่งสามารถติดตามพฤติกรรมของ 

คนขับรถได้โดยตรง โดยผู้ที่ควบคุม/ 

สั่งการ และการเก็บข้อมูลเพื่อน�ามา

วิเคราะห์หลังจากที่ยานพาหนะกลับ

มาที่ส�านักงานแล้ว เมื่อรถมีการใช้

ความเร็วเกินก�าหนด, การออกรถ

กระชาก, การหยุดรถกะทันหัน, การ

เปลี่ยนเลนส์กะทันหันนั้น จะมีการ

แจ้งเตือนกลับมาให้ผู้ปฏิบัติงานและ 

ผู้ที่ควบคุม/ส่ังการทันที function  

อื่นของยานพาหนะ เช่น สวิตช์ไฟฟ้า, 

ที่ปัดน�้าฝน หรือส่วนอื่น ๆ ที่ส�าคัญ 

ในยานพาหนะทั้งหมดน้ี สามารถ

ติดตามดูและเก็บข้อมูลเพื่อเช็กดู

อบุติัเหต ุหรือวเิคราะห์การขบัรถของ 

คนขับรถหลังจากที่ยานพาหนะกลับ

มาที่ส�านักงานแล้ว

Mappoint Asia puts it all 
together with our own 
technology

ส�าหรบัเส้นทางการขนส่งและ

ระบบบริหารจัดการการขนส่งนัน้ ทาง  

MappointAsia ได้มีบริการที่เป็น

กุญแจส�าคัญในการบริหารงานที่

พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และเป็น

เทคโนโลยีของเราเอง ซ่ึงเราท�างาน 

ร่วมกับผู้ให้บริการ GSM และบริษัท 

M2MAsia ซึ่งเป็นผู ้พัฒนาในเรื่อง

ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามยาน

พาหนะ อุปกรณ์ในการติดตามยาน 

พาหนะของเราได ้ ถูกผลิต ข้ึนใน

ประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานการผลิต 

เทียบเท่าระดับโลก ด้วยเทคโนโลยี

ของ MappointAsia และการท�างาน

ร่วมกบัพนัธมติรทางธรุกจิของเรา และ 

เรายังสามารถรวบรวมองค์ประกอบ 

ต่าง ๆ เพื่อให้บริการไม่ติดขัด เพื่อให้ 

บริการกับลูกค ้าของเราได ้อย ่าง 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Map 

pointAsia มีระบบที่จะปฏิบัติการ

ได้อย่างคุ ้มค่าที่สุดในอุตสาหกรรม

การติดตามยานพาหนะของทุกวันนี้  

ซึ่ ง เราสามารถปรับปรุงอุปกรณ ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเราเอง 

เพื่อที่จะรองรับความต้องการอย่าง

จ�าเพาะเจาะจงของลูกค้าได้ เพราะ 

เรามีประสบการณ์ในการรวบรวม

ระบบติดตามยานพาหนะกับระบบ

สั่งการ, ระบบจัดการการจัดส่ง หรือ

ระบบซอฟต์แวร์ ERM เช่น SAP  

การใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนเส้นทาง 

การจัดส่งของเรานั้นเรายังให้บริการ 

ของซอฟต ์แวร ์ ท่ี ใช ้ ในการสร ้าง 

เส้นทางในแต่ละวัน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการสินค้าและการขนส่ง 

ในแต่ละประเภทอีกด้วย

ภำพรวมของระบบติดตำม
ยำนพำหนะ

ระบบติดตามยานพาหนะ 

SmartFleet Vehicle Tracking  

มีหลักการท�างานโดยการติดตั้ ง

กล ้ อง  VTU-Max ไว ้ ในตั วรถ  
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สัญญาณดาวเทียม GPS ที่โคจรอยู่

รอบโลกมีอยู่ทั้งหมด ๒๔ ดวง ได้ส่ง

สัญญาณต�าแหน่งของรถมาที่ตัวรับ

สญัญาณ GPS ซึง่ต่ออยูก่บั VTU-Max 

สัญญาณที่เข้ามาถูกท�าการประมวล

ผลท�าให้ทราบต�าแหน่งของรถบนพื้น

โลก ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ

รถ และสถานะของรถที่ต่อพ่วงกับ

อุปกรณ์เสริม ซึ่ง VTU-Max มีระบบ

ส่ือสาร GSM อยูภ่ายใน เพือ่ท�าหน้าที่

ในการส่งข้อมลูดงักล่าว ผ่านเครอืข่าย

ของผู้ให้บริการ มีระบบสื่อสาร GSM  

ไปยังคอมพิวเตอร์ศูนย์ฯ ควบคุม 

ท่ีได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ SmartFleet  

Vehicle Tracking

ซอฟต ์แวร ์  SmartFleet  

Vehicle Tracking จะท�าหน้าที ่

ในการแปลงข้อมูลที่ได ้รับมาจาก 

ระบบสื่อสารจากผู้ให้บริการดังกล่าว 

ขึ้ น แ ส ด ง ผ ล บ น แ ผ น ที่ ดิ จิ ต อ ล  

ณ เวลาน้ัน ๆ ทันที (Real Time 

Vehicle Tracking) ในขณะเดียวกัน

ระบบจะท�าการบันทึกข ้อมูลโดย

ละเอียดลงสู ่ฐานข ้อมูลให ้พร ้อม

ส�าหรับการวิเคราะห์ประเมินผลและ

เสนอในรูปแบบของรายงาน

ระบบติดตามยานพาหนะ

ประกอบด้วย ๕ ส่วนประกอบหลัก ๆ   

คือ

๑.	 อุปกรณ ์ติดตามยาน

พาหนะ

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 

(VTU Max) คืออุปกรณ ์หลักที่ 

ติดตั้งไว้ที่รถ เพื่อใช้ระบุต�าแหน่งของ

ยานพาหนะ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะ 

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คอื (รายละเอยีด 

เพิ่มเติมใน Chapter 5)

- ส ่ วนของอุปกรณ ์ รับ

สัญญาณพิกัดจากดาวเทียม (GPS 

Module) ใช ้รับสัญญาณข้อมูล 

จากดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยพิกัด, 

ความเร็ว, ทิศทาง, วันที่, เวลา

- ส่วนของอุปกรณ์ตรวจ

สอบสถานะของรถ (Sensors) 

เป ็ นอุ ปกรณ ์ที่ มี ก ารติ ดตั้ ง เพิ่ ม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ 

เช่น การตรวจสอบการเปิดตู้สินค้า 

การตรวจสอบปริมาณน�้ามันในรถ 

การควบคุม และเปิด/ปิดอุปกรณ์

ต่าง ๆ 

- ส่วนของอุปกรณ์รับ-ส่ง

สัญญาณ GSM (GSM Module)

- ใช้ส�าหรับรับค�าสั่งจาก

ศูนย์ควบคุม และใช้ส�าหรับส่งข้อมูล

ต�าแหน่งพิกัด, ความเร็ว, ทิศทาง,  

วันที่, เวลา, สถานะ Sensors ต่าง ๆ 

มาที่ศูนย์ควบคุม

๒.	 ซอฟต ์แวร ์ 	 ในส ่วน 

ของซอฟต์แวร์ระบบจะท�างานด้วย 

หลักการ Client/Server คือ ท�าการ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ Sever  

และซอฟต์แวร์ที่จะใช้งานท่ี Client  

สามารถดูและบริหารจากหลาย ๆ 

Client ไปที่ Server ได้พร้อม ๆ กัน  

ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม 

ใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

- Smart Fleet Planner 

ใช้ในการวางแผนงานก่อนที่จะเริ่ม

ด�าเนินการขนส่งจริง

- Smart Fleet Tracking 

Viewer ใช้ในการตดิตามและให้ความ

ช่วยเหลือในระหว่างปฏิบัติงาน

- Smart Fleet Analyst 

ใช้กับการออกรายงานและประเมิน

ผลการท�างานวิเคราะห์ผลเพื่อน�ามา

เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

- Smart Fleet System 

Management ใช ้ส�าหรับผู ้ดูแล

ระบบเพือ่ก�าหนดสทิธิก์ารใช้งาน และ 

ป้อนข้อมูลพื้นฐานของระบบให้กับ 

ผู้ใช้งานทั่วไป

๓.	 แผนที่ดิจิตอล แผนท่ี

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน�ามาใช้ใน

เครื่องมืออ�านายความสะดวกต่าง ๆ 

เช่น การดตู�าแหน่ง การค้นหาสถานที่  

การวัดระยะทาง ซึ่งเป็นแผนที่แบบ 

Digital ที่มีความละเอียด อัตรา  

๑ : ๕๐,๐๐๐, ๑ : ๒๐,๐๐๐ และ 

๑ : ๔,๐๐๐ (รายละเอียดเพิ่มเติม 

ใน Chapter 7)

๔.	 ระบบสื่ อสารข ้อมู ล

และเครือข่าย	 ในการโอนถ่ายข้อมูล

จากยานพาหนะมายังศูนย์ รวมทั้ง 

การตดิต่อระหว่างศนูย์กบัสาขาต่าง ๆ   

ต ้องมี เครือข ่ายเข ้ามาเกี่ยวข ้อง

หลายส่วนตั้งแต่ระบบ GPS, GSM,  

Network เป็นต้น (รายละเอียด 

เพิ่มเติมใน Chapter 7)

๕.	 การบริ การ  การรับ

ประกัน การบริการหลังการขาย  

การต่อสญัญาการบ�ารงุดแูลรกัษา 


