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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจุบนัการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ นั้นเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ความเจริญกา้วหน้าของ

เทคโนโลยต่ีางๆ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การขนส่งสินคา้ทางอากาศในปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาท

ส าคญัอยา่งมากโดยเฉพาะการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ สายการบินเอมิเตส์สกายคาร์โกเ้ป็นสายการ

บินขนส่งสินคา้ท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้หลากหลายประเภทตั้งแต่สินคา้ทัว่ไปครอบคลุมถึงสินคา้ท่ี

ตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษโดยปัจจุบนัให้บริการครอบคลุมมากกว่า 150 ปลายทางใน 6 ทวีปทัว่

โลก ด าเนินการภายใตเ้อมิเรตส์แอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงสายการ

บินเอมิเรตส์สกายคาร์โกไ้ดรั้บรางวลัต่างๆ มากมายและมีการพฒันาขีดความสามารถในดา้นต่างๆ 

อยา่งไม่หยุดย ั้ง จากการท่ีนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินงาน

ของธุรกิจการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และได้ทราบถึงกระบวนการในการปฏิบติังานอย่าง

แท้จริง ทั้ งในส่วนของการปฏิบัติการในออฟฟิศโดยระบบ SkyChain และกระบวนการใน

คลงัสินคา้รวมถึงงานดา้นเอกสารในคลงัสินคา้ เน่ืองจากการปฏิบติังานนั้นตอ้งมีการประสานงาน

กนัหลายฝ่ายจึงเกิดขอ้ผิดพลาดระหวา่งปฏิบติังาน เช่น การท่ีสินคา้ไม่มาตามท่ีท าการจองไว ้ความ

ผิดพลาดในการจดัท าเอกสาร เป็นตน้ ผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อการ

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและสามารถน าไปใชใ้นการท างานในอนาคตต่อไป 

ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ืองการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศของสาย

การบินเอมิเรตส์สกายคาร์โกข้ึ้น เพื่อเป็นการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการต่างๆ ในการ

ด าเนินงานในอุตสาหกรรมน้ี อีกทั้ งยงัสามารถเผยแพร่ประสบการณ์ท่ีผูจ้ ัดท าได้รับจากการ

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคตได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

1.2.2 เพื่อศึกษาหลกัการท างานของโปรแกรม SkyChain 

1.2.3 เพื่อศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหวา่งวนัท่ี 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 31 เดือนสิงหาคม  

         พ.ศ.2561 

1.3.2 โครงงานน้ีรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาและปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนก Cargo Operation  

         สายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

1.3.3 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกสินคา้ทางเคร่ืองบิน 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจถึงขั้นตอนการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบิน 

         เอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

1.4.2 มีความเขา้ใจหลกัการท างานของโปรแกรม SkyChain ซ่ึงเป็นโปรแกรมเฉพาะของทางบริษทั  

         ท าใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.4.3 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ืองการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์

โก ้ผูศึ้กษาไดท้บทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1 ลกัษณะทัว่ไปของการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

 2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

2.3 อุปกรณ์ส าหรับบรรทุกสินคา้ทางอากาศ ULDs หรือ Unit Load Devices 

2.4 ตวัอยา่งเคร่ืองบินท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้และตวัอยา่งรูปแบบพื้นท่ีในการจดัวางสินคา้

ภายในเคร่ืองบิน 

2.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการขนส่งทางอากาศ 

 

2.1 ลกัษณะทัว่ไปของการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทส าคญัและมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการ

ขนส่งสินคา้ท่ีตอ้งการแข่งกบัเวลา และลดความเสียหายท่ีมีสาเหตุจากการขนส่งน้อยท่ีสุด การ

ขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัคือ ความรวดเร็วในการขนส่ง เม่ือเปรียบเทียบ

กบัการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ เป็นการขนส่งท่ีสามารถใชส้ าหรับระยะทางท่ีไกลกวา่ทางถนน สามารถ

ส่งสินคา้ไปไดท้ัว่ทุกมุมโลก หลากหลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของภาชนะท่ีใชบ้รรจุเป็น

หลกั 

อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูงมาก และการขนส่งทางอากาศ

สามารถ เช่ือมต่อกบัการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ ไดท่ี้ท่าอากาศยานเท่านั้น รวมถึงการท่ีไม่สามารถใช้

คลงัสินคา้ร่วมกบัการขนส่งรูปแบบอ่ืนได ้โดยเหตุผลส่วนหน่ึงมาจากความมัน่คงของประเทศและ

รูปแบบของภาชนะท่ีใช้ในการขนส่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ส าหรับคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการ

ขนส่งทางอากาศ มีดงัน้ี 

2.1.1 ในกระบวนการขนส่ง การขนส่งทางอากาศนบัวา่มีความรวดเร็วท่ีสุด 

2.1.2 ความแน่นอน การขนส่งทางอากาศมีตารางท่ีแน่นอนเสมอและตรงต่อเวลา คุณสมบติัดงักล่าว

เป็น ประโยชน์ต่อผูส่้งสินคา้ออกโดยตรง ช่วยใหก้ารติดต่อซ้ือขายกบัลูกคา้ท่ีอยูต่่างประเทศ ด าเนิน

ไปอยา่งรวดเร็ว ผูส่้งออกสามารถลดค่าใชจ่้ายในการสร้างโกดงั เพื่อจะเก็บสินคา้ท่ีจะส่งออก 
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เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตแล้วสามารถท าการส ารองท่ีเพื่อจดัส่งออกไปได้ทนัที ช่วยให้สินคา้แบบ

ใหม่ๆ โดยเฉพาะสินคา้ประเภทแฟชัน่ สามารถส่งไปถึงตลาดต่างๆ ทัว่โลกไดใ้นเวลาเดียวกนั 

ส าหรับการบรรจุหีบห่อส าหรับสินคา้ท่ีจะส่งทางอากาศ มกัเป็นแบบง่ายๆ ช่วยประหยดัค่า

วสัดุและลดค่าขนส่งลง ผูส่้งออกไม่ตอ้งกงัวลถึงปัญหาการลกัขโมยมากนกั เพราะการขนส่งจาก

ตน้ทางไปถึง ปลายทาง ใชเ้วลาเพียงเล็กน้อย ถา้ความนิยมในตลาดต่างประเทศเปล่ียนแปลงไป ผู ้

ส่งออกสามารถ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ทันที โดยเฉพาะตลาดท่ีมีการแข่งขันมาก การ

คาดหมายล่วงหน้า และการปรับปรุงสินคา้ของตนเอง ให้เหมาะสมกบัความนิยมอยู่เสมอย่อมมี

ความส าคัญมากในภาวะเช่นน้ี การขนส่งทางอากาศช่วยให้ผู ้ส่ง ส่งออกสินค้าไปถึงตลาด

ต่างประเทศได้ทนัการเสมอ ในการขนส่งสินคา้จากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง การขนส่งทาง

อากาศสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่ตอ้งเสียเวลาด าเนินการดา้นเอกสาร ผูส่้งออกสามารถลด

รายจ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีไม่ได้คาดคิดอ่ืนๆ เช่น ค่ายามรักษาการณ์ อุบติัเหตุระหว่างการขนส่ง ทั้งยงั

สามารถท าการควบคุมติดตามสินคา้ท่ีส่งออกไดง่้าย เน่ืองจากการขนส่งทางอากาศใชเ้วลานอ้ยกวา่

การขนส่งดว้ยวธีิอ่ืน 

 

2.2 เอกสารทีใ่ช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

เอกสารท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้ไดแ้ก่ 

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) 

เป็นเอกสารก ากบัสินคา้โดยมีหลกัฐานในการขนส่งสินคา้ท่ีท าข้ึนในลกัษณะของสัญญา 

การขนส่งสินคา้ระหวา่งผูส่้งออกกบัผูท้  าการขนส่งโดยมีผูรั้บสินคา้เป็นบุคคลท่ีสามท่ีท าให้สัญญา

การขนส่งสมบูรณ์ สัญญาน้ีจะครอบคลุมตั้งแต่จุดรับมอบสินคา้ ณ สนามบินตน้ทางจนถึงจุดส่ง

มอบสินคา้ปลายทางของสินคา้ทุกประเภท 

Air Waybill แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.2.1 Master Air Waybill คือ เอกสารการส่งสินคา้ทางอากาศท่ีออกโดยผูป้ระกอบการขนส่ง ซ่ึง

เป็นตวัแทนรับผิดชอบต่อความเส่ียงภยัของสินค้าระหว่างการขนส่ง ซ่ึงจะออกหลงัจากการชั่ง

น ้าหนกัสินคา้ การวดัขนาดของหีบห่อ และการ X-ray สินคา้ท่ีคลงัสินคา้เรียบร้อยแลว้ 

2.2.2 House Air Waybill คือ เอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีออกโดยบริษทันายหน้าขาย 

Freight หรือเอเย่นต์ ท่ีรวมสินค้าของผูป้ระกอบการหลายรายไวด้้วยกัน แต่มีเพียง Master Air 

Waybill 1 ฉบบั ครอบคลุมการขนส่งเท่านั้น 
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2.3 อุปกรณ์ส าหรับบรรทุกสินค้าทางอากาศ ULDs หรือ Unit Load Devices 

ตู ้ULD หรือ Unit Load Devices เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับบรรทุกสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน และ

ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือแผ่นจดัวางสินคา้ (Pallets) และตูบ้รรจุสินคา้หรือ คอนเทนเนอร์ 

(Containers) 

ULDs ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐาน (Airworthiness and Certification) น ้ าหนกัของ ULDs 

รวมกบัสินคา้และกระเป๋าภายใน จะถูกน ามารวมกบัน ้ าหนกัเฉล่ียของผูโ้ดยสาร ส่งให้นกับินผ่าน

ทาง Loadsheet เพื่อค านวณค่าต่างๆในการ Takeoff  

ULDs หรือ Unit Load Devices มีหลายรูปแบบ ซ่ึงจะแตกต่างกนัทั้งขนาด ปริมาตร รูปร่าง 

น ้าหนกั โครงสร้าง 

2.3.1 ตูบ้รรจุสินคา้มีโครงสร้างของตู ้(Contour) สินคา้ท่ีบรรจุดา้นในจะ ไดรั้บการป้องกนัโดยฝาตู้

ท่ีปิดและล็อก หรือปิดดว้ยตาข่ายซ่ึงจะยดึติดกบั ผนงัและท่ีพื้นดา้นล่างของตูบ้รรจุสินคา้ 

โดย ULDs ทุกชนิดจะมี Code ระบุเป็นอกัษรภาษาองักฤษ 3 ตวั แต่ละตวัมีความหมายดงัน้ี 

− อกัษรตวัแรก หมายถึงชนิดของ ULD 

− อกัษรตวัท่ีสอง เป็น Code ท่ีระบุความกวา้งของฐาน ULD 

− อกัษรท่ีสาม บอกรูปร่าง (Contour) จึงท าใหท้ราบไดว้า่ ULD นั้นสามารถใชง้านกบั

เคร่ืองบินรุ่นใด รวมถึงต าแหน่งบรรทุกบนเคร่ืองบิน (Cargo Compartments) ซ่ึงตอ้ง

สัมพนัธ์กบัรูปร่างของ ULDs (ส่วนโคง้ ส่วนตดัท่ีเขา้กนัไดก้บัขนาดและรูปร่างของ Cargo 

Compartments) 

 
รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่ง ULD ชนิด ALF  
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่ง ULD ชนิด AKE 

ดงันั้น อกัษรยอ่ท่ีระบุดา้นขา้งดงัตวัอยา่งคือ ULD ชนิด AKE จึงมีความหมายดงัน้ี 

A = Certified Aircraft Container  

K = ขนาดของฐาน (Half sized) 

E = เป็นรูปทรงแบบ LD3 (ตามรูปวาด) เป็นท่ีนิยมใชก้บัเคร่ืองบินล าตวักวา้งแทบทุกชนิด  

ส่วนตวัเลขถดัไปคือ Serial Number ของ ULD นั้นๆ อกัษรหลงัสุดระบุบริษทัเจา้ของ (EK) 

เน่ืองจาก ULDs ถูกน าลงท่ีสนามบินปลายทาง รวมเขา้สู่คลงัสินคา้จึงมีโอกาสปะปนกนัได ้

2.3.2 แผน่จดัวางสินคา้ (Pallets) จะถูกคลุมดว้ยตาข่าย ยึดติดกบัวงแหวน/ตวั ยึดท่ีรางดา้นขา้งของ

แผ่น โดยโครงร่างของสินค้า (Contour) ท่ีท าการโหลดบนแผ่นเรียบร้อยแล้ว จะต้องพอดีกับ

ต าแหน่งจดัวางบนเคร่ืองของเคร่ืองบินแต่ละประเภท 

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่ง ULD ชนิด PMC 
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รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่ง ULD ชนิด PKC 

 

2.4 ตัวอย่างเคร่ืองบินทีใ่ช้ในการขนส่งสินค้าและตัวอย่างรูปแบบพืน้ทีใ่นการจัดวางสินค้าภายใน

เคร่ืองบิน 

เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศนั้น โดยทัว่ไปจะมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.4.1 เคร่ืองบินโดยสาร (Passenger Flight) 

2.4.2 เคร่ืองบินก่ึงโดยสาร (Combi Flight หรือ Combination of Passenger & Main deck Loader) 

2.4.3 เคร่ืองบินบรรทุกสินคา้ (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) 

ในส่วนของพื้นท่ี (Space) และรูปแบบการจดัวางสินคา้ภายในเคร่ืองบินของสายการบินเอ

มิเรตส์นั้นมีหลากหลายรูปแบบในการใชง้าน ข้ึนอยูก่บัการเลือกใชแ้ละลกัษณะของเคร่ืองบินแต่ละ

รุ่นท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีจะมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระยะห่างในการจดัวางสินคา้แต่ละชนิดภายใน

เคร่ืองบินตามมาตรฐานสากล ซ่ึงรูปภาพต่อไปน้ีคือตวัอยา่งคู่มือการโหลดสินคา้ส าหรับเคร่ืองบิน

รุ่น Airbus 380-800 และรุ่น Boing 777-300ER ซ่ึงเป็นเคร่ืองบินบรรทุกผูโ้ดยสารและบรรทุกสินคา้ 
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รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งคู่มือการโหลดสินคา้ส าหรับเคร่ืองบินรุ่น Airbus 380-800 

 

รูปท่ี 2.6 เคร่ืองบินรุ่น Airbus 380-800 ของสายการบินเอมิเรตส์ 

 เคร่ืองบิน Airbus 380-800 สามารถบรรทุกสินคา้ไดป้ระมาณ 8,000 กิโลกรัม นอกเหนือ 
จากการบรรทุกผูโ้ดยสารเตม็ล า 
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รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่งคู่มือการโหลดสินคา้ส าหรับเคร่ืองบินรุ่น Boing 777-300ER 

 
รูปท่ี 2.8 เคร่ืองบินรุ่น Boing 777-300ER ของสายการบินเอมิเรตส์ 

 เคร่ืองบิน Boeing 777-300ER สามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณ 23,000 กิโลกรัม
นอกเหนือจากการบรรทุกผูโ้ดยสารเตม็ล า 
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2.5 ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทั้งหมดในการขนส่งทางอากาศ 

ส าหรับกระบวนการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศนั้น ใน กระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ประกอบด้วยผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งทั้งผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการดงัน้ี 

2.5.1 ผู้ส่งออกสินค้า (Shipper) หมายถึง ผูท่ี้ตอ้งการส่งสินคา้ออกไปยงัต่างประเทศ ในท่ีน้ีคือผูท่ี้

ตอ้งการ ขนส่งสินคา้ทางอากาศระหวา่งประเทศ 

2.5.2 ตัวแทนรับขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) คือ ผูมี้หน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูส่้งออกในการ

จดัหา และจดัการขนส่งสินคา้ของผูส่้งออกไปยงัเมืองท่าปลายทาง บางรายท าหน้าท่ีเป็นตวักลาง

ระหวา่งผูส่้งสินคา้ กบัผูรั้บขนส่งสินคา้ บางรายอาจท าหนา้ท่ีเป็นผูข้นส่งสินคา้โดยตรง 

ส าหรับ ตวัแทนรับขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight Forwarder) จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง

จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ และไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัท่ีใหบ้ริการการบิน 

ใหด้ าเนินการรับสินคา้และออกใบตราส่งสินคา้ทางอากาศใหแ้ก่ผูส่้งออก 

2.5.3 สายการบินหรือบริษัทการบินต่างๆ (Airline หรือ Carrier) คือผูท่ี้ให้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ โดยผูใ้หบ้ริการประเภทน้ีจะเป็นเจา้ของระวางสินคา้ 

2.5.4 ผู้รับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Courier) ปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการรับขนส่งพสัดุภณัฑท์าง

อากาศ ทั้งขนาดใหญ่ท่ีมีฝูงบินเป็นของตนเอง และผูใ้ห้บริการขนาดเล็ก ท่ีซ้ือระวางมาจากสายการ

บินอีกทอดหน่ึง โดยผูใ้ห้บริการประเภทน้ี เนน้การขนส่งสินคา้ท่ีเนน้ความสะดวกรวดเร็ว สินคา้ท่ี

ใชบ้ริการการขนส่ง เป็นสินคา้ ท่ีมีขนาดเล็กและเบา เนน้การใหบ้ริการแบบรับ-ส่งของถึงท่ี คือ เป็น

การรับของจากผูส่้งท่ีต้นทาง จากนั้น จะด าเนินพิธีการทางศุลกากรทั้งในประเทศต้นทางและ

ปลายทางให้ และส่งให้กบัผูรั้บปลายทาง โดยจะมีการเก็บค่าบริการแบบเหมาจ่าย ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

เป็นการเก็บท่ีตน้ทาง โดยผูรั้บปลายทางจะชาระเพียงค่าใชด้า้นภาษีอากรและค่าบริการทางเอกสาร

พิธีการศุลกากรเท่านั้น 

2.5.5 ผู้รับขนส่งพัสดุไปรษณีย์อากาศระหว่างประเทศ (Air Parcel Post) การขนส่งพสัดุไปรษณีย ์

อากาศระหว่างประเทศ จะมีเง่ือนไขดงัน้ี คือ สินคา้ท่ีรับขนส่งจะตอ้งมีน้าหนกัต่อช้ินไม่เกิน 10 

กิโลกรัม และเป็นการขนส่งท่ีให้บริการโดยรัฐ โดยผูส่้งออกจะต้องน าสินค้าไปส่งยงัท่ีท าการ

ไปรษณียต์น้ทาง และเป็นการส่งของถึงมือผูรั้บโดยตรงท่ีปลายทาง เวน้แต่เป็นของท่ีมีภาษีอากร

มาก ซ่ึงการช าระค่าไปรษณียอ์ากรนั้นจะตอ้ง ช าระท่ีตน้ทางและผูน้ าเขา้ท่ีปลายทางก็ช าระเพียงค่า

ไปรษณียอ์ากรเท่านั้น 
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2.5.6 ตัวแทนผู้รับสินค้าปลายทาง (Oversea Agent) คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีรับสินคา้และด าเนินการจดัส่ง 

รวมถึงด าเนินพิธีการศุลกากรใหแ้ก่ผูรั้บสินคา้ปลายทาง 

2.5.7 ผู้น าเข้า (Consignee) คือ ผูรั้บสินคา้ปลายทางท่ีขนส่งมาทางอากาศ 

 



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ : สายการบิน เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ้(Emirates SkyCargo) 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ : หอ้งเลขท่ี 409-410 ชั้น 4 อาคารบริหารเขตปลอดอากร ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ต าบาล ราชาเทวะ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 10540 

หมายเลขโทรศพัท ์: (+66) 2 134 3578  

หมายเลขโทรสาร : (+66) 2 134 3580 

 
รูปท่ี 3.1 Logo สายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้งส านกังานสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

 Emirates SkyCargo 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

สายการบินเอมิเรตส์เป็นบริษทัในเครือของกลุ่มบริษทัเอมิเรตส์กรุ๊ปซ่ึงมีพนกังาน มากกวา่ 

50,000 คนท่ีมาจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก กลุ่มบริษทัน้ีมีรัฐบาลดูไบเป็นเจา้ของและอยู่ภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของรัฐ  ส่วนการขนส่งสินคา้ทางอากาศท่ีเป็นธุรกิจระดบัโลกดว้ยนั้นก็แยกเป็นอีกธุรกิจ

หน่ึงต่างหากและให้องคก์รหน่ึงในเครือด าเนินการองคก์รน้ีมีช่ือวา่เอมิเรตส์สกายคาร์โก ้(Emirates 

SkyCargo) ก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนตุลาคมปี 1985 เป็นสายการบินขนส่งสินคา้ ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของเอ

มิเรตส์ สายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีส านักงานใหญ่อยู่ท่ีดูไบ ให้บริการ

เท่ียวบินขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ โดยปัจจุบนัครอบคลุมมากกวา่ 150 จุดหมายปลายทาง ทัว่ทั้ง

หกทวปี และมีบริการการขนส่งสินคา้ไปกบัเคร่ืองบินโดยสารเท่ียวบินปกติของเอมิเรตส์  

 

รูปท่ี 3.3 เคร่ืองบินของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

วสัิยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 
            การสร้างผลก าไรใหเ้ติบโตดว้ยการสร้างเครือข่ายการกระจายสินคา้ระดบัโลกอยา่งแทจ้ริง 
โดยการเพิ่มมูลค่าใหก้บัลูกคา้ของเรา ดว้ยการใหบ้ริการแบบโซลูชัน่ และนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ ใน
การมุ่งเนน้ปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองและใหต้น้ทุนนอ้ยท่ีสุด 

พนัธกจิ  
เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการยอมรับในมาตราฐานสากล ช่วยสนบัสนุน

ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ด้วยนวตักรรมใหม่ๆ และยกระดับการ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ เพื่อใหบ้รรลุความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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เอมิเรตส์ เป็นหน่ึงในสายการบินทั่วโลก ท่ีริเร่ิมการให้บริการการขนส่งสินค้าระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ E-Freight เม่ือปี 2551 เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการใหก้บั

ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบนัมีลูกคา้ท่ีขนส่งสินคา้ ผ่านระบบขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ E-

Freight กว่าหน่ึงลา้นกิโลกรัมต่อเดือน และสายการบินเอมิเรตส์ยงัไดพ้ฒันาระบบ SkyChain ซ่ึง

ลูกคา้สามารถใชบ้ริการผา่นทาง เวบ็ไซต ์www.skycargo.com รองรับทุกกิจกรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์

แบบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตารางบิน ท าการส ารองพื้นท่ีระวางบรรทุก และติดตามสถานะ

สินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นการให้บริการแบบ One Stop 

Shop ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี และมีแนวโนม้การเติบโตสูงข้ึนตามล าดบั สายการ

บินเอมิเรตส์ ไดมี้การขยายศกัยภาพการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการ 

และระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นจุดแข็งของสายการบินเอมิเรตส์ดว้ย จึงท าให้สาย

การบินเอมิเรตส์สามารถแข่งขันกับสายการบินชั้ นน าท่ีให้บริการตรงสู่จุดหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง 

สายการบินเอมิเรตส์ เป็นหน่ึงในไม่ก่ีสายการบินท่ีสามารถขนส่งสินคา้ไดทุ้กประเภท

ตั้งแต่สินคา้ทัว่ไป (General Cargo) รวมถึงสินคา้ท่ีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น 

− สินคา้มูลค่าสูง (Valuable Cargo) เช่น ทองค า อญัมณี เป็นตน้ 

− สินคา้อนัตราย (Dangerous Goods) เช่น สารเคมี ของเหลวท่ีติดไฟ เป็นตน้ 

− สินคา้ท่ีตอ้งการความเร่งด่วนในการจดัส่ง (Priority) เช่น สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการใหจ้ดัส่ง

ภายในวนันั้นๆ จึงท าการจองระวางในเรทราคา Priority 

− ผลิตภณัฑท์างการเกษตรเพื่อการอุปโภค บริโภค (Perishable Products) เช่น ผกัผลไมส้ด 

ดอกกลว้ยไมส้ด เป็นตน้ 

− สัตวเ์ล้ียง และส่ิงมีชีวติ (Animal Care) เช่น ปลา สุนขั แมว มา้แข่ง เป็นตน้ 

− สินคา้ท่ีตอ้งการการป้องกนัพิเศษ (Protect) โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ เป็นตน้ 

− สินคา้ท่ีตอ้งการควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่ง (Cool Chain) ซ่ึงมีแนวโนม้การขยายตวั

เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการใหบ้ริการพิเศษแบบ Door – to – Door เพื่อรองรับทุกความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
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สินคา้ส่งออกจากประเทศไทยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วน

คอมพิวเตอร์อะไหล่รถยนต ์อาหารสด พืชผกั ผลไม ้และเคร่ืองนุ่งห่ม ในขณะท่ีสินคา้น าเขา้ส าคญั 

ไดแ้ก่ อะไหล่รถยนต ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วตัถุดิบ ส่ิงทอ หินสังเคราะห์ ของใชส่้วนบุคคล และ

อาหารทะเล 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 รูปแบบการจดัการองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

คุณอรอุมา มาตยคุณณ์  
Senior Cargo Sales Executive 

 

 

คุณทศวรชาติ  ฤกษบ์างพลดั  

Cargo Manager Thailand 
 

 

คุณสุมิตตา วยัสุวรรธวร 
Senior Cargo Assistant 

 

 

คุณสมบูรณ์  วบูิลยเ์จริญกิจ 

Cargo Operation Manager 
 

 

คุณมานะ ลิกไชย 

Cargo Officer 
 

 

คุณกฤษณะ ปุริเส 

Cargo Officer 
 

 คุณศุภพงษ ์ คงทรัพย ์

Senior Cargo Assistant 
 

 คุณธนะพงศ ์ แผว่สกลุ 

Senior Cargo Assistant 
 

 

คุณเทพฤทธ์ิ  ยงศิริกลุ 

Cargo Supervisor 
 

 

คุณปุณยะณัฐ ลีฬหะสุวรรณ 

Cargo Assistant 
 

 

คุณภีรพล ไล่สาม 

Cargo Assistant 
 

 

คุณปณิดา  มาศรีจนัทร์ 

Cargo Assistant 
 

 

คุณภทัรพล  จารุทะวยั 

Cargo Assistant 
 

 

ธนาภา พรหมรุ่งโรจน์ 

Cargo Management 
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Emirates SkyCargo แบ่งการท างานออกเป็น 3 แผนก ดงัน้ี 

3.3.1 Cargo Sales 

ท าหนา้ท่ีในดา้นการต่อรองราคาค่าขนส่งกบัเอเยน่ต์ต่างๆ จดัท าเรทราคาพิเศษกบัเอเย่นต์ 
หรือเรียกวา่ Adhoc Rate รวมถึงการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและใหบ้ริการดา้นขอ้มูลกบัลูกคา้  

3.3.2 Reservation & Booking  

ท าหน้าท่ีขายพื้นท่ีระวางบรรทุกสินค้ากับเอเย่นต์เท่านั้น รวมถึงการประสานงานกับ

เอเยน่ตแ์ละท าการยนืยนัการจองระวาง โดยเอเยน่ตจ์ะเป็นผูด้  าเนินการตั้งแต่รับสินคา้จากลูกคา้ราย

ยอ่ย เก็บค่าขนส่ง Packing Packaging Labeling ออกเอกสาร Master Airway Bill และเอกสารส าคญั

ต่างๆ ด าเนินพิธีการทางศุลกากร และน าสินคา้มาส่งท่ีคลงัสินคา้ของ BFS เพื่อส่งต่อให้กบัสายการ

บินเอมิเรตส์สกายคาร์โกเ้ป็นผูด้  าเนินการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีในการตอบขอ้สงสัยของลูกคา้ในกรณีต่างๆ การแกไ้ขขอ้มูลของ

ลูกคา้ กรณีเกิดขอ้ผิดพลาดใหถู้กตอ้ง เรียกวา่ Correct Charge Amendment (CCA) หลงัจากนั้นจึงมี

การท า Load Plan ส่งใหก้บัฝ่าย Cargo Operation เพื่อปฏิบติัการขนส่งสินคา้ต่อไป 

3.3.3 Cargo Operation 

ในการปฏิบัติการในส่วน Cargo Operation นั้ นจะเป็นขั้นตอนถัดมาจากขั้นตอนของ 

Booking and Reservation คือการด าเนินการปฏิบัติการในเร่ืองของการจัดการกับสินค้าต่อจาก

เอเยน่ต ์ท่ีน าสินคา้มายงัคลงัสินคา้ ด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ในระบบ 

SkyChain ควบคุมจดัการตู ้ULD ใน Station BKK อย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง ซ่ึงนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนกน้ี หลงัจาก Cargo Operation ปฏิบติัการขนส่งสินคา้

ในระบบเสร็จส้ินตามขั้นตอน ทางดา้นคลงัสินคา้จะด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป เพื่อท่ีจะให้

สินคา้สามารถข้ึนเคร่ืองบินไดท้นัเวลา 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาวธนาภา  พรหมรุ่งโรจน์ (Cargo Management) 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากโครงงาน 
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− การปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศไดรั้บมอบหมายให้ป้อนขอ้มูล Airway Bill จาก

เอกสาร Master Airway Bill เขา้สู่ระบบ SkyChain 

− ท าการอพัเดทขอ้มูล ULDs (Unit Load Devices) ท่ีเขา้-ออก ในแต่ละวนั สรุปขอ้มูล

จากเอกสาร UCM ท่ีไดจ้าก Flight Master 

− Print รายการ ULDs ขาเขา้ท่ีเขา้มากบัเท่ียวบินของ Emirates ในแต่ละวนั 

− ท าการ Input UWS (ULD/Bulk Weight Statement) ในระบบเพื่อท่ีจะโหลดสินคา้ใน

ขั้นตอนต่อไป 

− ท าการปิดไฟลท์ EK418 (Nil) แบบไม่มีสินคา้ 

− ท าการยา้ย Booking ท่ีไม่ไดไ้ปตามเท่ียวบินท่ีท าการจองไว ้

− เช็คน ้าหนกั Gross Weight แต่ละตูสิ้นคา้ตามเท่ียวบินท่ีไดรั้บมอบหมาย 

− การท า Booking เมลไ์ปรษณียข์องเท่ียวบินท่ีไดรั้บมอบหมาย 

− รับสายโทรศพัทท่ี์ตอ้งการสอบถามขอ้มูลต่างๆ เช่น ตรวจสอบเท่ียวบินและเวลาท่ีจะ

มาถึงโดยประมาณของสินคา้ขาเขา้ 

− ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ช่วยงานแผนก Cargo Sales จดัท าเอกสาร

ต่างๆ จดัหาป้ายสติกเกอร์ระบุชนิดสินคา้ใหเ้อเยน่ต ์เป็นตน้ 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณสมบูรณ์ วบูิลยเ์จริญกิจ    ต าแหน่ง  Cargo Operation Manager 

คุณเทพฤทธ์ิ ยงศิริกุล      ต  าแหน่ง  Cargo Supervisor 

คุณปณิดา มาศรีจนัทร์      ต  าแหน่ง  Cargo Assistant 

 
รูปท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา 
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3.6 ระยะเวลาปฏบิัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

เขา้งานเป็นกะ กลางวนัและกลางคืน (ท างาน 4 วนั หยดุ 2 วนั) 

 กลางวนั : 11.00-20.00 (2วนั) 

 กลางคืน : 20.00-05.00 (2วนั) 

 หากวนัท างานตรงวนัเสาร์-อาทิตย ์: 09.00-18.00 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานของบริษทั 

3.7.2 วเิคราะห์ระบบงานของบริษทัเพื่อใหมี้ความเขา้ใจและสามารถก าหนดขอบเขตของโครงงาน 

3.7.3 รวมรวมความตอ้งการ โดยการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานท่ีปรึกษา ท าการรวบรวม  

         ขอ้มูลเพื่อก าหนดหวัขอ้ของโครงงาน และสอบถามขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั 

3.7.4 สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและน าเสนอหวัขอ้โครงงาน 

3.7.5 น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไวใ้หพ้นกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบเบ้ืองตน้เพื่อขอรับค าแนะน าเพิ่มเติม  

         และรวบรวมตวัอยา่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของบริษทั 

3.7.6 เร่ิมด าเนินการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาตามแผนงานท่ีก าหนด 

3.7.7 หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลภายนอก เช่น เวบ็ไซต ์ข่าวโลจิสติกส์ วรสารต่างๆ ท่ี 

         เก่ียวขอ้ง 

3.7.8 สรุปผลการจดัท าโครงงานและจดัท าเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้งและเตรียมส่ือส าหรับ                               

         น าเสนอโครงงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1.ศึกษาขอ้มูลแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง     

2.วเิคราะห์ระบบงานของบริษทัเพื่อก าหนด
ขอบเขตของโครงงาน 

    

3.รวบรวมความตอ้งการ     

4.สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมและน าเสนอ
หวัขอ้โครงงาน 

    

5.ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้     

6.ด าเนินการจดัท าโครงงาน     

7.หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลภายนอก     

8.สรุปผลและจดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

− เคร่ือง Computer ใชใ้นการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ในระบบ 

− เคร่ือง Notebook ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการจดัท าโครงงานและจดัท าโครงงาน 

− เคร่ือง Printer ใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่างๆ 

− เคร่ืองถ่ายเอกสาร ใชค้ดัลอกเอกสารเพื่อการปฏิบติังาน 

− โทรศพัทมื์อถือ ใชส้แกนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาจดัจ าโครงงาน 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

− โปรแกรม SkyChain ใชป้ฏิบติัการขนส่งสินคา้ของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

− โปรแกรม Microsoft Word 2016 ใชใ้นการจดัท าโครงงานและบนัทึกรายละเอียดต่างๆ 

− โปรแกรม Microsoft Power Point 2016 ใชใ้นการจดัท าส่ือเพื่อน าเสนอโครงงาน 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

 การขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นวิธีการขนส่งสินคา้ท่ีมีความส าคญัอย่างมากในปัจจุบนั

โดยเฉพาะในการประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ เน่ืองจากการขนส่งสินคา้ทางอากาศถือเป็นวิธีการ

ขนส่งสินคา้ท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด มีตารางเท่ียวบินท่ีแน่นอน ท าใหส้ามารถบริหารเวลาได ้ช่วย

ในการประหยดัเวลาอย่างมาก และยงัครอบคลุมการขนส่งสินคา้หลากหลายประเภท จึงสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากการศึกษากระบวนการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกาย

คาร์โก้ (Emirates SkyCargo) ผูศึ้กษาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการด าเนินงานต่างๆ โดยผลการ

ปฏิบติังานท าใหผู้ศึ้กษาทราบถึงกระบวนการท างานดงัน้ี 

 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้  

4.1.1 หลังจากมีการจองพื้นท่ีระวางบรรทุกสินค้า ฝ่าย Reservation & Booking จะท าการ

ยนืยนั Booking ซ่ึงในการท าการยนืยนั Booking จะมีอยู ่3 สถานะท่ีใชเ้ป็นประจ า คือ 

1. SS = Confirmed Booking คือการยนืยนัพื้นท่ีระวางบรรทุกและเท่ียวบินท่ีไดจ้องไว ้
2. NN = Need Space คือสินคา้ Shipment น้ีตอ้งการพื้นท่ีไปกบัเท่ียวบินน้ี 
3. HL = Waiting List คือ สินคา้ท่ียงัไม่สามารถท าการยนืยนัการจองพื้นท่ีและเท่ียวบิน
ได ้หากพื้นท่ีวา่งจึงจะสามารถไปได ้ 

โดยสินค้าท่ีออกเดินทางจาก BKK Station จะสามารถท าการยืนยนัหรือ Confirm 

Booking สินคา้นั้นๆไดท้นัที แต่หากเท่ียวบินนั้นๆ เต็มเกินว่าท่ีจองไวส้ถานะจะกลายเป็น NN 

ทนัที โดยจะตอ้งท าการเปล่ียนสถานะให้เป็น HL เพื่อรอไว ้เพราะสินคา้ท่ีจองไวส่้วนใหญ่จะไม่

มาครบตามจ านวนท่ีจองไว ้(ตามประสบการณ์ของ Staff) ซ่ึงจะสามารถให้สินคา้ HL ข้ึนเคร่ือง

ได ้แต่ในส่วนของการ Confirm Booking ท่ีเป็นไฟล์ทต่อ จาก DXB ไปยงัปลายทาง ทาง BKK 

Station จะไม่สามารถท าการยืนยนัได้ เน่ืองจากต้นทางต่อไปของ Shipment นั้นๆ จะเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการ Confirm Booking แต่หากพื้นท่ีว่างในระบบจะสามารถ SS ให้ไดท้นัทีโดย

ไม่ตอ้งรอทาง Station นั้นยนืยนั 
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ในส่วนสินค้าท่ีเป็น Special Cargo เช่น AVI (สัตว์มีชีวิต) HUM (ศพมนุษย์) VAL 

(สินคา้มีมูลค่า) DGR (สินคา้อนัตราย) เป็นตน้ ก่อนท่ีจะสามารถท าการ Confirm Booking สินคา้

จ าพวกน้ีได ้จะตอ้งมีการท า Queue สินคา้ไปท่ีปลายทางก่อน โดยการส่งขอ้มูลในช่อง Remark 

ของสินคา้ Shipment นั้นในระบบ SkyChain เพื่อท่ีจะให้เจา้หน้าท่ีปลายทางประสานงานกับ

ลูกคา้หรือ Consignee เพื่อท าการยืนยนัการรับสินคา้และป้องกนัสินคา้ท่ีไม่มีผูรั้บสินคา้เม่ือไป

ถึงปลายทาง 

 

4.1.2 เม่ือ Booking ของ Shipment นั้นมีการยืนยนัโดยฝ่าย Reservation & Booking เรียบร้อยแล้ว 

ทางฝ่าย Reservation & Booking จะจดัท าเอกสาร Load Plan เพื่อส่งให้ฝ่าย Cargo Operation ใชใ้น

การปฏิบัติการขนส่งสินค้าต่อไป ในส่วนของคลังสินค้า BFS หรือ Bangkok Flight Service 

(คลงัสินคา้ท่ี Emirates SkyCargo ใช้ในการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ) จะไดรั้บ Booking 

เ ช่นกัน เ ม่ือฝ่าย Cargo Operation ได้รับเอกสาร Load Plan ของเท่ียวบินนั้ นแล้วจะท าการ

ประสานงานกบัเอเยน่ตข์องสินคา้แต่ละ Booking เพื่อตรวจสอบวา่มีสินคา้ตาม Load Plan หรือไม่ 

หากสินคา้ยงัไม่มา หรือเรียกวา่ No Show หมายถึงการท่ีลูกคา้ไดจ้องพื้นท่ีระวางบรรทุกไวแ้ต่ไม่มี

สินคา้มาตามท่ีจองไว ้ซ่ึงจะท าให้เสียความน่าเช่ือถือในการจองคร้ังต่อไป และในส่วนของสินคา้

ท่ีมาตามท่ีไดจ้องไว ้เอเยน่ตจ์ะน าสินคา้ไปท่ีคลงั BFS ในส่วนน้ี BFS จะท าการชัง่น ้ าหนกัสินคา้ท่ี

เข้ามาจริงตามหน้างาน ท าการวดั Dimension และส่งสินค้าเข้าสู่กระบวนการ X-Ray จากนั้น

ทางด้าน Cargo Operation Staff จะตรวจสอบเอกสาร Load Plan แต่ละ Shipment ว่าจะใช้ ULDs 

(Unit Load Devices) ชนิดใด ใชจ้  านวนก่ีตู ้ก่ีแผน่ สินคา้เป็นชนิดใดบา้ง และตรวจสอบวา่มีสินคา้ท่ี

เป็น Special Cargo ท่ีตอ้งการการดูแลหรือจดักการเป็นพิเศษหรือไม่ และเตรียมเอกสารขาเขา้ท่ี

จ  าเป็นของไฟล์ทนั้ นๆ ตัวอย่างเช่น เอกสาร Manifest ขาเข้า  เอกสาร CPM (Container Pallet 

Message) ขาเขา้ของเท่ียวบินนั้นๆ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.1 แสดงตวัอยา่งเอกสาร Load Plan 

 

4.1.3 เม่ือกระบวนการในการน าสินคา้เขา้คลงัเสร็จส้ิน เอเยน่ตจ์ะน าเอกสารการชัง่ไปท่ีหอ้งเอกสาร

เพื่อปิดเอกสาร Master Airway Bill และหลงัจากขั้นตอนการ X-Ray สินคา้ เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้จะ

ขนยา้ยสินคา้โดย Forklift เขา้ไปเก็บและจดัวาง เพื่อเตรียมท าการ Built-Up สินคา้ใส่ ULD โดยหาก

เป็นสินคา้ Perishable (ของสด) จะน าไปเก็บในห้อง Perishable หรือ Cool Room ตามอุณหภูมิท่ี

ตอ้งการของสินคา้ จากนั้นทางเอเยน่ตจ์ะท าการสแกนเอกสาร Master Airway Bill ส่งอีเมลม์าท่ีฝ่าย 

Cargo Operation ซ่ึงเม่ือไดรั้บเอกสารแลว้นกัศึกษามีหน้าท่ีในการป้อนขอ้มูลจากเอกสาร Master 

Airway Bill เขา้สู่ระบบ SkyChain หรือเรียกวา่ Airway Bill Capture ดว้ยโปรแกรม SkyChain  
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รูปท่ี 4.2 แสดงตวัอยา่งเอกสาร Master AWB ของสินคา้ชนิด Perishable Cargo 

ขั้นตอนการท า Airway Bill Capture คือการป้อนขอ้มูลจากหนา้เอกสาร Master Airway Bill เขา้

สู่ระบบ SkyChain ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

− Login เขา้สู่ระบบโปรแกรม SkyChain  
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รูปท่ี 4.3 การ Login เขา้สู่โปรแกรม SkyChain 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้แรกของโปรแกรม SkyChain 

เร่ิมตน้โดยกดท่ีเคร่ืองมือ Airway Bill Capture ในหน้าแรกของโปรแกรมซ่ึง Airway bill 

Capture จะมีทั้งหมด 9 Tap ดงัน้ี 

รูปท่ี 4.5 แสดง Tap เคร่ืองมือในหนา้ AWB Capture 
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เม่ือไดรั้บเอกสาร Master Airway Bill นกัศึกษาจะตอ้งป้อนขอ้มูลขอ้มูลจากเอกสาร Master 

Airway Bill เขา้สู่ระบบโดยจะใชท้ั้งหมด  7 Taps ในการกรอกขอ้มูล ไดแ้ก่ Reservation & Booking 

ULD Dimensions / SHC & Product / Customer / AWB General / Rating / Warehouse Acceptance 

− กรอกหมายเลข Airway Bill ตามหนา้เอกสาร แลว้กด Enter Edit      Amend AWB 

 
รูปท่ี 4.6 แสดง Tap Reservation & Booking 

− Tap Reservation & Booking 

 ใส่ขอ้มูลจ านวนช้ิน น ้ าหนกั ตามเอกสาร Airway bill ลงในช่อง 1 และ 2 (ในส่วนช่องท่ี 2 

หาก Itinerary บรรทดัท่ี 2 ขอ้มูล Weight และ Volume น้อยกว่าบรรทดัแรกท่ีท าการเปล่ียนขอ้มูล

แลว้ ในบรรทดัท่ี 2 จะไม่สามารถเปล่ียนขอ้มูลได ้จะตอ้งกด Add-On Details ดา้นล่าง) 

จากนั้นใส่ขอ้มูลประเภทของสินคา้ลงในช่อง Manifest Description 

− Tap ULD / Dimension 

คลิกขวาเพื่อลบ Dimension เดิมท่ีมีอยูอ่อกแลว้คลิกขวา กด Add จากนั้นใส่จ านวนช้ิน ส่วน

ของน ้ าหนกัใส่ 0 และใส่ขอ้มูล กวา้ง ยาว สูง ของแพ็คเกจ ตามขอ้มูลจากเอกสาร Master Airway 

Bill 

หากสินค้ามีหลาย Dimensions อาจจะใช้วิ ธีการกดท่ีเมนู Upload Dimensions พิมพ์ 

PXWXLXH กด Enter แล้วใส่ Dimension และจ านวนช้ินของสินคา้ กด Enter 

หลงัจากใส่ขอ้มูล Dimension ครบระบบจะค านวณ Volume ท าการ Copy Volume กลบัไป

ใส่ใน Tap Reservation & Booking ในช่อง Wt-Vol และช่อง Vol ในส่วน Itinerary ดา้นล่าง 

 

1 

2 
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รูปท่ี 4.7 แสดง Tap ULD / Dimension 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงการ Upload Dimensions 

 

− Tap SHC & Product 

ในส่วนน้ีจะตอ้งใส่ Special Code ของสินคา้นั้นๆ (ถ้ามี) ตวัอย่างเช่น หากสินคา้เป็นผกั

ผลไมส้ดจะตอ้งระบุ Code คือ PEP และ COL หากสินคา้เป็นดอกกลว้ยไม้จะตอ้งระบุเป็น  PEF 

และ CRT หากเป็นการขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศในทวีปยุโรปก าหนดให้ระบุเป็น Code SPX เป็น

ตน้ โดยคลิกขวาในช่อง SHC Info  Add SHC Code 

หากเป็นการขนส่งสัตว์มีชีวิต ต้องท าการสร้างข้อมูลในส่วน RES ONL โดยใส่ข้อมูล

จ านวนช้ิน น ้ าหนกั SHC Code และเลือก Class ของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ กด Save 
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หากเป็นการขนส่งสินคา้อนัตราย ตอ้งท าการสร้างขอ้มูลในส่วน RES DGD โดยใชข้อ้มูล

จากเอกสาร DG ขอบแดง ท่ีแนบมากบัเอกสาร Airway Bill หลงัจากป้อนขอ้มูลครบถว้น กด Save 

 
รูปท่ี 4.9 แสดง Tap SHC & Product 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงตวัอยา่งการป้อนขอ้มูลในส่วน RES ONL ใน Tap SHC & Product 

 

− Tap Customer 

ท าการป้อนขอ้มูลของ Shipper และ Consignee เร่ิมตน้โดยการกด F9 ท่ีช่อง Shipper Name 

เพื่อหาขอ้มูลของลูกคา้ในฐานขอ้มูลของเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้หากไม่มีขอ้มูลในฐานขอ้มูล ท าการ

ป้อนขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลจากเอกสาร Master Airway Bill โดยใส่ขอ้มูลในช่อง Shipper Name / 

Street Address 1,2 / P.O. Box (ถา้มี) / Place Location / Post,Zip Code / Country Code และในส่วน
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ของ Consignee ท าตามขั้นตอนเช่นเดียวกบั Shipper แต่จะมีส่ิงส าคญัท่ีจะขาดไปไม่ไดคื้อหมายเลข

โทรศพัทข์อง Consignee 

หากในเอกสาร Master Airway Bill มีขอ้มูล Notify ตอ้งท าการป้อนขอ้มูล Notify ดว้ย 

 
รูปท่ี 4.11 แสดง Tap Customer 

− Tap AWB General 

ป้อนขอ้มูลในช่อง Place City และ Currency ตวัอยา่งเช่น Bangkok BKK  

THB เพื่อท่ีระบบจะสามารถค านวณเงินใน Tap Rating ได ้

 
รูปท่ี 4.12 แสดง Tap AWB General 
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− Tap Rating 

ท าการกดปุ่ม Construct RateLine  Calculate Freight Charge  Populate AWB 

Rate Yes แล้วท าการตรวจสอบ Charge Weight / Rate Charge ว่าตรงตามเอกสาร Master 

Airway Bill หรือไม่ หากไม่ตรงอาจจะเกิดจากการท่ีใส่ Dimension ไม่ถูกต้อง จึงต้องกลับไป

ตรวจสอบท่ี Tap Dimension หากใส่ขอ้มูลถูกตอ้งใหแ้จง้พนกังานท่ีปฏิบติังานขณะขั้น 

จากนั้นเล่ือนไปทางขวาเพื่อเลือกตวัเลือกในช่อง SHC (ถา้มี) ในช่อง Rate Type ท าการกด 

F9 ระบบจะให้ข้อมูล Rate Type ท่ีถูกต้องถาม SHC Code และหากมี Slac ในเอกสาร Master 

Airway Bill ใหก้รอกขอ้มูลลงในช่อง Slac 

ดา้นล่างในส่วนของ Other Charges กด Construct OtherCharges Yes ระบบจะท า

การค านวณค่าน ้ ามนั เม่ือขอ้มูลค่าน ้ ามนัถูกตอ้ง คลิกขวาเพื่อเพิ่ม Other Charges รายการอ่ืนตาม

เอกสาร Master Airway Bill เลือก Add Other Charges ใส่ Code และจ านวนเงินตาม

หนา้เอกสาร Master Airway Bill 

เม่ือทุกอยา่งเสร็จส้ิน ท าการตรวจสอบวา่ Charges ทั้งหมดถูกตอ้งตรงตามเอกสาร Master 

Airway Bill หรือไม ่

 
รูปท่ี 4.13 แสดง Tap Rating 

− Tap Warehouse Acceptance 

คลิกขวา New Check-In กด Yes ตรวจสอบข้อมูล Volume ว่าตรงกับ Tap Rating 

และ Tap Reservation & Booking หรือไม่ หากถูกตอ้งกด Save 
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ถา้หากเป็นสินคา้ประเภท Dry Ice, AVI (สัตวมี์ชีวติ), DG (สินคา้อนัตราย) เป็นตน้  

จะตอ้งท าการ Capture Check List โดยไปท่ี Capture Check List จากนั้นกด Yes New 

กดปุ่ม F9 ท่ีช่อง CheckList Name แลว้คลิกเลือก Accepted Save 

 
รูปท่ี 4.14 แสดง Tap Warehouse Acceptance 

ข้อควรระวงั 

เม่ือมีหน้าต่างข้ึนมาขณะท าการ Save ต้องอ่านทุกคร้ัง และควรควรสอบถาม Cargo 

Operation Staff ก่อนท่ีจะกด Override เพื่อ Save 

เ ม่ือท าการ Capture Airway Bill เสร็จสมบูรณ์แล้ว เคร่ืองหมาย Not Ready ในหน้า 

Booking List ของระบบ SkyChain จะหายไป หมายถึงสินค้าของ Shipment น้ีพร้อมท่ีจะท าการ

โหลดในระบบในขั้นตอนถดัไปแลว้ 

 

4.1.4 ในขณะท่ีนักศึกษาท าการ Capture Airway Bill แต่ละหมายเลขของเท่ียวบินนั้ น Cargo 

Operation Staff ก็จะท าการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้เพื่อรับ Details การโหลดสินคา้ใส่ตู้

หรือแผน่ และท าการอพัเดทขอ้มูลนั้นลงในเอกสาร Load Plan เพื่อท่ีจะปฏิบติัการโหลดสินคา้ใน

ระบบ SkyChain หลงัจากสรุปขอ้มูลและได้รับเอกสาร Air Cargo Manifest จาก BFS แล้วจะน า

ขอ้มูลใน Manifest มา Input เขา้ระบบของ SkyChain ท าการ Load Manifest โดยไปท่ีเมนู Flight 

Preparation Workbench ซ่ึงเสมือนเป็นการน า Shipment นั้นๆ ใส่ในตู ้ULD จริงๆ แต่ผา่นระบบใน 

SkyChain ตวัอยา่งเช่น AWB 176-59845505 และ AWB 176-59654512 โหลดใส่แผน่ PMC 72807 

EK เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.15 แสดงการเขา้สู่เมนู Flight Preparation Workbench 

 
รูปท่ี 4.16 แสดงการโหลดสินคา้เขา้สู่ระบบ SkyChain 

 

4.1.5 จากนั้นนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ป้อนขอ้มูล UWS (ULD/Bulk Weight Statement) เขา้สู่

ระบบ SkyChain เพื่อออกเอกสาร UWS 

UWS (ULD/Bulk Weight Statement) คือ เอกสารท่ีรวมตู ้Cargo ULD ทั้งหมดท่ีจะออกไป

ในเท่ียวบินนั้นๆ วา่ไดใ้ชตู้สิ้นคา้ประเภทใดบา้ง หมายเลขอะไร มีน ้าหนกั Gross Weight เท่าไหร่ มี

น ้าหนกั Net Weight เท่าไหร่ และ SHC ในตูน้ั้นเป็นอะไร 
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ขั้นตอนการป้อนขอ้มูล UWS (ULD/Bulk Weight Statement) มีดงัน้ี 

− เขา้ท่ีเมนู Flight  Export  UWS  ใส่ Flight Number และกด Edit 

 
รูปท่ี 4.17 แสดงการเขา้สู่เมนู UWS 

− คลิกขวาเลือก  New  Empty ULD (กดเพิ่มตามจ านวนตู ้ULD ท่ีจะท าการป้อน

ขอ้มูล) ใส่ขอ้มูล  ULD ID / ULD Off Point / Actual Wt. 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงการป้อนขอ้มูล UWS เพื่อออกเอกสาร UWS Version Fianl 

 



33 
 

− กด Save จะแสดงแถบเขียว แสดงวา่ขอ้มูลตู ้ULD ถูกตอ้งและมีอยูใ่น BKK Station จากนั้น

กด Send/Print UWS จะข้ึน Pop-up ULD/Bulk Load Wt. Statement 

 
รูปท่ี 4.19 แสดงขอ้มูล UWS ท่ีท  าการป้อนเขา้สู่ระบบ SkyChain 

ในการออกเอกสาร UWS จะออกทั้ งหมด 2 Version คือ Final และ LMC ซ่ึงแต่ละ 

Version จะแกไ้ขตามขอ้มูลท่ีเพิ่มเติมข้ึนหรือขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงและ LMC Version (Last 

Minute Change) จะเป็น Version สุดทา้ยท่ีจะตอ้งถูกตอ้งท่ีสุด และจะตอ้งออกก่อนเวลาเคร่ือง

ออก 30 นาที 

หลงัจากท่ีได้เอกสาร UWS (ULD/Bulk Weight Statement) ท่ีถูกตอ้งแล้วจะน ามาตดั

รายการตู ้ULD ท่ีได้เตรียม Built-up และพร้อมท่ีจะออกไปกับเท่ียวบินนั้นๆ ออกจาก Stock 

ULD Book โดยการหาหมายเลขตู ้ULD ท่ีไดเ้ขา้มาใน BKK Station วา่เขา้มากบัเท่ียวบินใด แลว้

จะตดัออกโดยใส่ขอ้มูล Flight Number/Date เพื่อใหรู้้วา่ตูน้ั้นออกไปกบัเท่ียวบินใด วนัท่ีเท่าไหร่ 

เช่น AKE 41307 EK - EK385/01 AUG หมายความวา่ ตูห้มายเลขน้ีไดอ้อกไปกบั Flight EK385 

วนัท่ี 1 August แลว้ 
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รูปท่ี 4.20 ตวัอยา่งเอกสาร UWS และเอกสารตู ้Baggage ของทางฝ่ังผูโ้ดยสาร 

ท่ีน าไปตดัรายการตูสิ้นคา้ใน Stock ULD Book 

 
รูปท่ี 4.21 แสดงตวัอยา่ง Stock ULD Book 
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 ขั้นตอนการคน้หาตู ้ULD Movement ในระบบเพื่อความสะดวกในการตดัรายการใน Stock 

ULD Book 

− เขา้ระบบ SkyChain  เลือก Station ULD ULD Movement 

− จากนั้นใส่ขอ้มูล ULD ID, Airport, Date และกด Search ระบบจะแสดงต าแหน่งของตู ้วา่เขา้

มากบั Flight/Date ใด 

 
รูปท่ี 4.22 แสดงการเขา้สู่เมนู ULD Movement 

ในส่วนเจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ BFS จะออกเอกสาร UWS by BFS และส่งให ้Cargo Operation 

Staff ทางอีเมล ์ซ่ึงขอ้มูลในเอกสารจะเหมือนกบั UWS by Carrier เพียงแต่แบบฟอร์มต่างกนัเท่านั้น 

ตวัอยา่งเช่น เท่ียวบินน้ีใชตู้ช้นิดใดบา้ง น ้าหนกัเท่าไหร่ เป็นตน้ ซ่ึงนกัศึกษาจะน าเอกสาร UWS by 

Carrier และ UWS by BFS มาตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกนัของขอ้มูลทั้งสองฝ่าย 
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รูปท่ี 4.23 แสดงตวัอยา่งเอกสาร UWS by BFS 

4.1.6 ในส่วนของคลงัสินคา้จะน าตูสิ้นคา้ท่ีท าการ Built-up สินคา้ใส่ ULD และชัง่น ้าหนกัเรียบร้อย

แล้วไปท่ีสถานท่ีท่ีเคร่ืองบินจอดอยู่เพื่อท าการโหลดสินคา้ข้ึนเคร่ือง หลงัจากเสร็จส้ินขั้นตอน

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทางฝ่าย Cargo Operation จะสแตนบายรอรับขอ้มูลหากมีการ Offload 

สินคา้ของเท่ียวบินนั้น หากไม่มี Shipment ใดตอ้งท าการ Offload ฝ่าย Cargo Operation จะท าการ 

Depart Flight นั้นๆ ในระบบ SkyChain เพื่อปล่อยไฟลท์ 

 

4.1.7 จากนั้นเจ้าหน้าท่ี Flight Master ของเท่ียวบินนั้นๆ จะส่งเอกสาร UCM มาให้ฝ่าย Cargo 

Operation เม่ือไดรั้บเอกสาร UCM แลว้จะน ามาสรุปขอ้มูล ULD เขา้-ออกทั้งหมดของเท่ียวบินนั้นๆ 

อพัเดทขอ้มูลลงใน Stock ULD Book และรอรับเอกสาร CPM (Container Pallet Message) ขาออกท่ี

จะมีการอพัเดทในระบบ SkyChain 
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รูปท่ี 4.24 แสดงตวัอยา่งเอกสาร UCM จาก Flight Master 

4.1.8 เม่ือไดรั้บเอกสาร CPM (Container Pallet Message) ขาออกแลว้ จะเตรียมจดัเก็บเอกสารต่างๆ

ในไฟลเ์อกสารของเท่ียวบินนั้นๆ ซ่ึงในการปฏิบติัการขนส่งสินคา้หน่ึงเท่ียวบินตามขั้นตอนท่ีกล่าว

ข้างต้นจะประกอบด้วยเอกสารต่างๆ คือ เอกสาร Load Plan เอกสาร CPM (Container Pallet 

Message) ส าหรับขาเข้า-ออก เอกสาร Manifest ขาเข้า เอกสาร Manifest by BFS เอกสาร UWS 

(ULD/ Bulk Weight Statement) by BFS และ Carrier เอกสารตู้ Baggage จากฝ่ังผู ้โดยสาร และ

เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี) ตวัอยา่งเช่น เอกสารของเมล์ไปรณียท่ี์ส่งไปกบัเท่ียวบินนั้นๆ จะตรวจเช็คความ

ครบถว้นของเอกสารและเก็บรวบรวมเอกสารดงักล่าวไวด้ว้ยกนั จากนั้นตรวจเช็คเอกสารโหลด

สินคา้จากทางคลงัสินคา้และจดัเก็บในกล่องเอกสารใบโหลดสินคา้ 
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รูปท่ี 4.25 แสดงตวัอยา่งเอกสาร CPM 

 

ปัญหาทีพ่บในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้ 

การ Offload สินคา้ คือ การท่ีสินคา้ท่ีท าการจองไวแ้ละไดม้าถึงคลงัสินคา้รวมถึงท าการ

บรรจุใส่แผน่หรือตูค้อนเทนเนอร์เรียบร้อยแลว้ พร้อมท่ีจะออกไปกบัเท่ียวบินนั้นๆ แต่ไม่สามารถ

ออกไปตามก าหนดการได ้เกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุผลบางประการ ตวัอยา่งเช่น ติดปัญหาเก่ียวกบัความ

สมดุลบนเคร่ือง หรือเรียกว่าติด Trim ติดปัญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีระวางบนเคร่ืองเต็ม หรือเรียกว่าติด 

Space และอาจเกิดข้ึนเพราะมีกระเป๋าผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึน ท าให้จ  าเป็นตอ้ง Offload สินคา้เพราะไม่

สามารถท าการ Offload กระเป๋าผูโ้ดยสารได ้เป็นตน้ ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง 

Offload สินคา้ในบางคร้ัง 
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สรุปข้ันตอนการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้ 

รูปท่ี 4.26 สรุปขั้นตอนการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้

ลูกคา้ (เอเยน่ต)์ ท าการ
จองระวางบรรทุกสินคา้

ยืนยนัการจองระวาง
โดยฝ่าย Reservation & 

Booking

ฝ่าย Reservation & 
Booking จดัท าเอกสาร 

Load Plan

ฝ่าย Cargo Operation 
ไดรั้บเอกสาร Load Plan 
และประสานงานกบั

เอเยน่ต์

เอเยน่ตน์ าสินคา้ไปท่ี
คลงัสินคา้ BFS

คลงัสินคา้ BFS ท าการชัง่
น ้ าหนกั วดั Dimension 
และ X-Ray สินคา้

เตรียมบรรจุสินคา้ใส่
แผน่หรือตูค้อนเทน
เนอร์ (Built-Up)

เอเยน่ตน์ าเอกสารการชัง่
ไปออกเอกสาร Master 
Airway Bill (MAWB)

ฝ่าย Cargo Operation 
ไดรั้บเอกสาร MAWB 

และท าการป้อนขอ้มูลเขา้
สูร้ะบบ SkyChain

ฝ่าย Cargo Operation 
ประสานงานกบั

คลงัสินคา้และโหลด
สินคา้ในระบบ SkyChain

ออกเอกสาร UWS โดย
ป้อนขอ้มูล UWS 

(ULD/Bulk Weight 
Statement) เขา้สู่ระบบ

ตดัรายการ ULD ออกจาก 
Station BKK ใน ULD 

Book จากเอกสาร UWS 
และเอกสาร Baggage 

ไดรั้บเอกสาร UWS by 
BFS น ามาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งตรงกนั

ทางคลงัสินคา้น าสินคา้
ไปท่ีลานจอดเคร่ืองบิน
และท าการโหลดสินคา้

ข้ึนเคร่ืองบิน

ฝ่าย Cargo Operation รอ
รับขอ้มูลการ Offload 

สินคา้ หากไม่มีจะท าการ 
Depart Flight ในระบบ

เจา้หนา้ท่ี Flight Master 
ส่งเอกสาร UCM ใหฝ่้าย

Cargo Operation

สรุปขอ้มูล ULD เขา้-ออก 
ของเท่ียวบินนั้นๆ จาก

เอกสาร UCM

รอรับเอกสาร CPM 
(Container Pallet Message)
ขาออก และจดัเก็บไฟล์
เอกสารของเท่ียวบินนั้นๆ



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการท่ีนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้ และได้

จดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์

สกายคาร์โก้ ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ ว่ามี

กระบวนการและขั้นตอนอยา่งไร ตั้งแต่ในส่วนของการปฏิบติัการในออฟฟิศดว้ยระบบ SkyChain 

และกระบวนการปฏิบติังานในส่วนของคลงัสินคา้รวมถึงงานดา้นเอกสารในคลงัสินคา้ ซ่ึงส่งผลให้

การเช่ือมโยงการปฏิบติังานดว้ยระบบ Skychain มีประสิทธิภาพ จากความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา

ท าให้การปฏิบติังานมีความรวดเร็วและสามารถลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการ

ปฏิบติังาน อีกทั้งยงัท าให้เขา้ใจท่ีมาและวตัถุประสงค์ของเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศ  

จากผลการปฏิบติังานตามโครงงาน ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก ้คือการ Offload สินคา้เน่ืองจากเหตุผลบางประการ จึงมีความ

จ าเป็นตอ้ง Offload สินคา้ ซ่ึงจะแกปั้ญหาโดยการน าสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท าการ Offload ไป

ในเท่ียวบินถดัไปแทน จะตอ้งมีการแจง้ไปยงัลูกคา้ (เอเย่นต์) และแจง้ทางส านักงานดูไบเพราะ

อาจจะมีเอกสารเก่ียวกบั Overcarried ไปดูไบแลว้ 

ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ท างานอนาคตได ้และผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่โครงงานน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาท่ีสนใจจะ

ฝึกงานในอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางอากาศน้ีในอนาคต 

 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 มีขอ้จ ากดัในการรวบรวมขอ้มูลเน่ืองจากเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากหลายส่วนงานท่ี 

            เก่ียวขอ้ง 

5.1.2.2 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชมี้ความซบัซอ้น จึงยากต่อการรวบรวมขอ้มูลขั้นตอนการท างานต่างๆ 
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5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1 ควรมีการวางแผนล่วงหนา้ถึงหวัขอ้ของขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการรวบรวมเพื่อง่ายต่อการสอบ  

            ถามและควรสอบถามอยา่งละเอียดเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นก่อนท่ีจะน าขอ้มูลนั้นมาจดัท า  

            โครงงาน 

5.1.3.2 ควรมีการจดบนัทึกขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมในงานต่างๆ ท่ีไดรั้บการสอนอยา่งละเอียด 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง           

ประเทศซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการท างานในอนาคต 

5.2.1.2 ไดรั้บความรู้ใหม่นอกเหนือจากต าราเรียนในมหาวทิยาลยั 

5.2.1.3 ไดรั้บประสบการณ์การท างานร่วมกนัเป็นทีม การรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และการ 

            รู้หนา้ท่ีของตนเอง 

5.2.1.4 ท าใหน้กัศึกษามีโอกาสพฒันาตนเองในดา้นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

5.2.1.5 ได้รับประสบการณ์การท างานเป็นกะ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจท างานเป็นกะใน        

อนาคต อนาคต 

5.2.1.6 ไดฝึ้กความรอบคอบและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เรียนรู้ถึงปัญหาและวธีิแกปั้ญหาท่ีอาจ 

เกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1 ในการท างานช่วงแรกไม่เขา้ใจขั้นตอนการท างานท่ีซับซ้อน เน่ืองจากขาดความรู้ความ

เขา้ใจ จึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา และตอ้งจดจ าส่ิงต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน ตวัอยา่งเช่น 

ขอ้มูลเท่ียวบินของเอมิเรตส์ Special Code ของสินคา้ประเภทต่างๆ ท่ีบริษทัรับขนส่ง City 

Code และ Airport Code หากไม่ทราบจะเป็นอุปสรรคท่ีท าใหก้ารท างานล่าชา้ข้ึน 

5.2.2.2 ในช่วงแรกมีปัญหาในการใชซ้อฟตแ์วร์ของบริษทั เน่ืองจากโปรแกรมครอบคลุมการท างาน 

            ทุกดา้น จึงยากท่ีจะจดจ าขั้นตอนการท างานต่างๆ 

5.2.2.3 มีปัญหาในการปรับตวัสู่การท างานเป็นกะ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.1.2%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.1.4%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.1.5%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.2.2%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.2.3%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ในระหวา่งปฏิบติังานสหกิจศึกษาควรขอปฏิบติังานในแผนกอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อจะไดเ้รียนรู้งาน 

            ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 

5.2.3.2 ควรจะศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเร่ิมปฏิบติังาน เพื่อลดภาระการสอนงานของพี่พนกังาน 

5.2.3.3 ควรมีการทบทวนขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานเสมอเพื่อความรวดเร็วในการท างาน และ 

            ลดปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.3.1%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.3.2%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F5.2.3.3%2F&h=AT1-StvdsxaktkUesVZQl6dTiI8gCempDNLdNOIGh6OTzpqRmwzJe8njWdzAs8bOzhJfw6AJ5Xi3EyoyM6bRfukMB7cK0rOlMTaD8FJoIjtkcywgKdwtO0Lbtu2A_QUDZrWq
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ภาคผนวก ก 
งานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
รูปท่ี ก.1 การ Transfer ULDs ในระบบโดยเวบ็ไซต ์NOMAD 

 
รูปท่ี ก.2 ตวัอยา่งเอกสารท่ีใชใ้นการ Transfer ULDs 
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รูปท่ี ก.3 การท า Booking เมลไ์ปรษณียใ์นระบบ SkyChain 

 
รูปท่ี ก.4 ตวัอยา่งเอกสารท่ีใชใ้นการป้อนขอ้มูล Booking เมลไ์ปรษณียเ์ขา้สู่ระบบ 

 
รูปท่ี ก.5 การยา้ย Booking เมลไ์ปรษณียท่ี์ไม่ไดอ้อกไปกบัเท่ียวบินท่ีท าการจองไว ้
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รูปท่ี ก.6 การหาขอ้มูล NOFIT และ Under Load เพื่อจดัท า Report 

 
รูปท่ี ก.7 ขอ้มูล NOFIT และ Under Load ส าหรับจดัท า Report 
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รูปท่ี ก.8 ท าการ Verified Shipments ของเท่ียวบินท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
รูปท่ี ก.9 ท าการอพัเดทขอ้มูลราคา Normal Rates ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 
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รูปท่ี ก.10 ท าการ Input ขอ้มูล UWS ของเคร่ืองบินขนส่งสินคา้ Freighter  

 
รูปท่ี ก.11 ตวัอยา่งเอกสารส าหรับ Input UWS ของเคร่ืองบินขนส่งสินคา้ Freighter 

 



49 
 

ภาคผนวก ข 
รูปขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 
รูปท่ี ข.1 ท าการป้อนขอ้มูล Air Waybill เขา้สู่ระบบ SkyChain 

 
รูปท่ี ข.2 การปฏิบติังานท่ีฝ่าย Cargo Sales 
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รูปท่ี ข.3 ท าการคดัแยกเอกสารการโหลดสินคา้ท่ีไดรั้บจากคลงัสินคา้ 

 
รูปท่ี ข.4 ท าการเช็คขอ้มูล House Waybill จาก Airway Bill สินคา้ Consolidation 
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รูปท่ี ข.5 รับเอกสารจากเคร่ือง Printer เพื่อน าไปปฏิบติังานต่อ 

 
รูปท่ี ข.6 จดัเตรียม Tag ระบุชนิดสินคา้ใหเ้อเยน่ต ์
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