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บทคัดย่อ 

  ในการศึกษากระบวนการขั้นตอนในการท างานของการส่งสินค้าทางเรือท าให้คณะ
ผู้จัดท าได้เรียนรู้ถึง กระบวนการขั้นตอนในการท างานของการส่งออกสินค้าทางเรือของ บริษัท 
พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด  ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษาในคร้ังนี้ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในด้านกระบวนการขั้นตอนในการท างานของการส่งสินค้าทางเรือ 

จากการที่ได้ศึกษางานได้เข้าใจและเข้าถึงโปรแกรม Microsoft Word และ 
Microsoft PowerPoint ในการท างาน เสนอผลงาน พิมพ์งาน โดยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ในการจัดท ารูปเล่มโปรเจคและบันทึกผลและการดูงานภายใน บริษัท พงษ์วริน
การพิมพ์ จ ากัด ส่วนโปรแกรม Microsoft PowerPoint ใช้ในการน าเสนอแก่คณะผู้เชียวชาญและ
ช่วยในการ present การแสดงเนื้อประกอบช่วยให้เขาใจในสิ่งที่น าเสนอไปยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ที่ได้รับประโยชน์กับโครงการนี้

ท าให้ได้รับประสิทธิภาพจากการศึกษา ความรู้ในการค้นคว้าหาความรู้ ในเร่ืองกระบวนการ

ขั้นตอนในการท างานของการส่งสินค้าทางเรือ รวมถึงขั้นตอนและปัญหาในการน าเข้าวัตถุดิบและ

มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจนั้นด าเนินการไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพของการน าเข้าวัตถุดิบกระดาษอาร์ต  และยังสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับแผนกที่ตนท างานอยู่ได้อีกด้วย

และเข้าใจมนการท างานของระบบและใช้หลักเศรฐกิตพอเพียงเขามาใช้เพื่อช่วยลดต้อนทุนในการ

จัดท ารูปเล่ม 
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บทที ่1 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันนี้การขนส่งสินค้าข้ามประเทศมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังมี

ทางเลือกในการบริการหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางบก การขนส่งสินค้า

ทางอากาศ หรือการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นต้น ดังนั้นในการจัดท าวิจัยเล่มนี้ ทางคณะผู้จัดท าได้ท า

การเลือกหัวข้อคือ การขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ทราบถึงความส าคัญ บทบาทและ

ความสะดวกของการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางเรือได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนั้นการด าเนินธุรกิจใด ๆ 

ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น หากจะมีการพิจารณาจากมุมมองทางเศรษฐกิจ การขนส่งทางเรือจึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ ากว่าการขนส่งอื่น ๆ ก็ย่อยล าเลียงสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ยัง

ตลาดท าให้ลดต้นทุน และยังให้ผลเศรษฐกิจในท้องที่นั้น การขนส่งทางเรือจึงมีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจในท้องที่ต่าง ๆ การคมมานาคมการขนส่งจะมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่า นอกจากนี้ยังเป็นการปรับ

โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อมาตรฐานการขนส่ง สินค้าสู่สากล ทั้งด้านความ

รวดเร็ว ความปลอดภัย ความต่อเวลา และสนับสนุนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการรวบรวมและการ

กระจายสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง 

ดังนั้นการขนส่งทางเรือจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการให้บริการเพื่อให้สิ่งช่วย

อ านวยความสะดวกและได้ศึกษาระบบขนส่งแต่ละประเภทที่มีการขนส่งสินค้าโดยเรือ กรณีศึกษา

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด เพื่อให้รู้ถึงหน้าที่กระบวนการขนส่งแต่ละประเภทที่ส่งสินค้านั้น ๆ

จากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยทางโดยจะทราบถึงการพัฒนาขนส่งหลายรูปแบบรวมทั้งการ

ด าเนินการขนส่งสินค้าและจะมีเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพที่จะมาใช้ด้านการขนส่งได้เกิดประโยชน์

สูงสุด เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและมั่นคง                        

ทั้งนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงศึกษาเกี่ยวกับระบบการส่งออกทางเรือ ในหัวข้อ 

ศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการท างานขนส่งสินค้าทางเรือของ บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 

ซึ่งจะบอกถึงการท างานวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกระบวนการท างานของการขนส่งสินค้า
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ทางเรือ เพื่อให้ผู้ศึกษาหรือผู้สนใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งออกทางเรือได้น าไปเป็นแนวทางในการ

พฒันาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขั้นและส่งเสริมการส่งออกสินค้าทางเรือ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการท างานของการส่งออกสินค้าท่าเรือ

ของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 

  2.  เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งทางเรือ 

  3. เพื่อน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการท างานในปัจจุบัน 

  4. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการวางแผนจัดท าโมเดลมาประยุกต์ใช้กับการ

จัดท าโครงการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  1. ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการท างานของการส่งออกสินค้าทางเรือ 

ของบริษัทพงษวรินการพิมพ์จ ากัด 

                      2. ทราบถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งทางเรือ 

        3. น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในปัจจุบัน 

4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการวางแผนจัดท าโมเดลมาประยุกต์ใช้กับการจัดท า

โครงการให้เกิดการเรียนรู้ 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  ในการศึกษากระบวนการขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ กรณีศึกษาของบริษัท พงษ์
วรินการพิมพ์ จ ากัด นั้น โดยมีประวัติและรายละเอียดของบริษัทฯ ดังนี้ 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปหน้าป้ายหน้าบริษัท 
3. แผนผังองค์กร 
4. แผนที่บริษัท 
5. นโยบาย 
6. วิสัยทัศน์ 
7. พันธกิจ 
8. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

  บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด เป็นโรงพิมพ์ที่มีความมั่นคงทันสมัยระดับแนวหน้า

ของ ประเทศไทย ได้รับรางวันเหรียญทองจาก การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ 5 ปี ติดต่อกันได้รับ

การรับรอง ISO 9001 และ PSO ซึ่งเป็น ISO ทางด้านการพิมพ์ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต้องการ

รับพนักงานที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและรายได้ดี จากการที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น

หนึ่งในโรงงานพิมพ์ที่ได้รับรางวัลด้านการพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศไทย   

 บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัท ที่ให้บริการด้านการพิมพ์ออฟเซ็ท

และดิจิตอลดีที่สุดในประเทศไทย ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม บริษัท จะ

ด าเนินการในทุกรูปแบบของโครงการการพิมพ์ ได้แก่ หนังสือแคตตาล็อก นิตยสาร ปฏิทินและโบ

ชัวร์ ความใส่ใจในรายละเอียดบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท าให้เราโดดเด่นกว่าที่อ่ืน ๆ เรา

มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่าที่ดีที่สุดเพื่อผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยี

ล่าสุดเท่านั้น 
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  บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีและทีมงานมืออาชีพที่มี

คุณวุฒิท างานตลอด 24 ชั่วโมงคุณสามารถพึ่งพาเราได้ดีที่สุดหากจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรส าหรับ

ไอเดียค าแนะน าการสนับสนุนด้านการออกแบบทีมงานของเรามีขั้นตอนทุกขั้นตอนเพื่อให้รู้ว่า

ความส าเร็จของคุณขึ้นกับเรา นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งจะท าให้คุณมั่นใจในการท างานกับเรา นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการ

พิมพ์การพิมพ์ออกไปทุกรูปแบบและสามารถรับงานได้จากขั้นตอนเตรียมงานก่อนการจัดส่ง 

  ภารกิจของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ คือการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการมอบ
บริการการพิมพ์ที่สม่ าเสมอเชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงสุดในกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกันด้วยการ
ให้บริการที่เหนือชั้นและการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจหรือความต้องการส่วนบุคคลของคุณเรามุ่งมั่นที่
จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าของเรา เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการและคุณภาพ
การพิมพ์ภาพลักษณ์ของพงษ์วริน การพิมพ์ คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะเคร่ืองพิมพ์ที่มี
คุณภาพสูงสุดและบริการที่ดีที่สุดในเอเชีย 

  มาตรฐานระบบ 

  การรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินงานและความส าเร็จ
ของเรา เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปีพ. ศ. 2542 และ บริษัท พรรณวรินทร์พร้ินติ้งได้
คงไว้ซึ่งแนวทางที่คงเส้นคงวาอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเร่ิมต้นเรามีการฝึกอบรมพนักงานเป็น
ประจ าและรับรองว่าสถานที่ของเราจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานสูงสุดตามโรงพิมพ์ นอกจากนี้
ระบบทั้งหมดของเรายังได้รับการพัฒนาโดยใช้แนวทางด้านความปลอดภัยก่อน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น
พนักงานอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมของเราเราพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาระดับมาตรฐานที่
สม่ าเสมอให้สม่ าเสมอ การพิมพ์เป็นโซลูชันแบบครบวงจรและสามารถนับได้ส าหรับบริการพิมพ์
ทั้งหมดของคุณ เราให้บริการเต็มรูปแบบส าหรับความหลากหลายของสิ่งพิมพ์จากการออกแบบการ
เตรียมพิมพ์เพื่อจัดส่ง เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างจากการเตรียมพิมพ์การพิมพ์การตกแต่งและการบรรจุ
หีบห่อทั้งหมดได้รับการประมวลผลภายใต้หนึ่งหลังคาเราจึงมีการควบคุมคุณภาพและเวลาของงาน
ทั้งหมด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการสั่งซื้อของคุณในเวลาที่เหมาะสมและมีความสุขกับ
คุณภาพและบริการของเรา มีบริการด้านการพิมพ์ที่เป็นมืออาชีพและมีนวัตกรรมด้วยการตอบสนองที่
รวดเร็วหรือเวลาในการผลิตมีคุณภาพที่เหนือกว่าและบริการเต็มรูปแบบจากค าแนะน าในการเลือก
กระดาษและเทคนิคการตกแต่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปของคุณ แม้ว่างานพิมพ์
พงษ์วรรินจะด าเนินงานพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือขนาด แต่มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เรา
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ในบรรดาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ที่เราเชี่ยวชาญเป็นหนังสือปกแข็งนิตยสารและ
นิตยสารโบรชัวร์โปสเตอร์โปสเตอร์ปฏิทินโฟลเดอร์กระดาษกล่องกระดาษและป้ายชื่อ 
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  พื้นฐานความส าเร็จของบริษัท 
  คุณภาพการพิมพ์ เราก าหนดมาตรฐานคุณภาพสูงและให้ระบบการประกันคุณภาพที่
เข้มงวดซึ่งเรายืนอยู่ เราไม่เพียงให้คุณกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
นี้ช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้ยืนอยู่ในท้องตลาด 
  การจัดการที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ความมุ่งมั่นของเรากับลูกค้าของเราด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตสมบูรณ์ซื่อสัตย์และความสนใจไม่มีการแบ่งแยกเราให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในระยะยาวกับลูกค้าของเรา 

  ก าหนดการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าเราเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่องานที่
จ าเป็นต้องใช้งานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการส่งมอบงานพิมพ์ที่มี
คุณภาพเหนือกาลเวลาตามก าหนดเวลาที่ตกลงร่วมกันไว้เนื่องจากเราตระหนักถึงความส าคัญกับ
ความต้องการทางธุรกิจของคุณ 
  บริการที่เอาใจใส่ เรามีทีมงานของเราทุ่มเทและทุ่มเทความสนใจอย่างใกล้ชิดในการ
ผลิตแต่ละคร้ังเพื่อจัดการการไหลและคุณภาพของงานแต่ละงาน การก าหนดความต้องการของลูกค้า
เป็นสิ่งส าคัญที่สุดและให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาโซลูชันเฉพาะ
ส าหรับแต่ละความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าของเรา 
  การแข่งขันราคา เราเสนอราคาที่ดีที่สุดส าหรับคุณภาพและบริการโดยไม่กระทบกับ
การออมเพื่อผลก าไร ซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่
เหมาะสมและแข่งขัน 
  การสื่อสารและการจัดการงานที่รวดเร็ว เราต้องการที่จะให้บริการคุณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานของความสมบูรณ์ของทีมงานที่ได้รับการ
ฝึกฝนและมีทักษะสูงซึ่งมีความทะเยอทะยานกระตือรือร้นและหลงใหล ในสภาพแวดล้อมที่มี
แรงจูงใจที่ดีแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันและมีการสื่อสารแบบเปิดเราจึงน าความสามารถที่ เป็น
เอกลักษณ์ของเรามาใช้เพื่อรับประกันคุณภาพและบริการที่ลูกค้าคาดหวังของเรา  ทีมการตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศของเรามีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนอย่างดีในด้านเทคนิคการสื่อสาร
และการพิมพ์ พวกเขาท างานอย่างใกล้ชิดกับทีมก่อนและหลังการผลิตของเราเพื่อจัดการการไหลและ
คุณภาพของงานแต่ละงานตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบจากบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งที่บ้านของคุณ รวมถึงการ
ให้บริการด้วยรอยยิ้มที่ดีที่สุดเราให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมการท างานของเราในการท าความเข้าใจ
ว่าลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราและ 
ความคาดหวัง เรามีความภาคภูมิใจที่กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าปัจจุบันของเราได้อยู่กับเราหลังจาก
ประสบบริการที่เอาใจใส่ในการให้บริการการพิมพ์ที่มีคุณภาพและทันเวลาตระหนักดีว่าชื่อเสียงของ
ลูกค้าในตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อเลือกโรงพิมพ์เราท าทุกอย่าง
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เพื่อให้มั่นใจว่างานพิมพ์ทั้งหมดจะหลุดออกไปได้อย่างราบร่ืน คุณสามารถเชื่อมั่นในการพิมพ์ ได้
เนื่องจากระบบการพิมพ์ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณภาพช่วยให้คุณได้รับผลดี  บริษัท พงษ์วริน
การพิมพ์ จ ากัดใช้ GMG Software เพื่อให้บรรลุและรักษามาตรฐาน FOGRA 39 ISO ส าหรับความ
สม่ าเสมอในการพิมพ์สี ความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพและความยั่งยืนสะท้อนให้เห็นในระดับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม่มีที่เปรียบในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทย การรับรองใน
ปัจจุบันของเราประกอบด้วย ISO9001 (การจัดการด้านคุณภาพ) ได้รับการรับรองโดย SGS, UKAS, 
การควบคุมคุณภาพของเราช่วยให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าและสม่ าเสมอโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในงานพิมพ์ทุกชิ้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับสินค้าส าเร็จรูปที่มี
คุณภาพทุกครั้ง 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ป้ายหน้าบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 
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3. แผนผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แผนผังองค์กร 

 

สมพงษ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล 

กรรมการผู้จัดการ 

ณรงค์ วุฒิสุขใจ 

ผู้จัดการโรงงาน 

สุนันท์ รัตน์ชนานนท์ 

แผนกบัญช ี

ปริชาติ แซ่โก 

แผนกการตลาด 

ชาญเดช 

แผนกซ่อมบ ารุง 

ยอด บุตรดาศรี 

แผนกตัด 

 

แผนกพิมพ์ 

ธนุศร ศุปะโค 

แผนกพับ 

สุภาพร 

แผนกท าส าเร็จ 

สุนัน เพ็งเหลา 

เครื่อง KMA 104 

ประสิทธิ์ เกากลางดอน 

เครื่องโรแลนด ์

บัวจร วงศ์บา 

เครื่องKMA 105 

แนก สมพิมพ์ 

เครื่องไฮเดนเบริก 
S1 
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4. แผนท่ีบริษัท 

ภาพที่ 2.3 แผนที่บริษัท 
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5. นโยบาย 

  บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ และบริการอย่างมี

คุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ตรงข้ามข้อก าหนดของ

ลูกค้าและมาตรฐานคุณภาพด้วยการบริการและแนะน าที่ดี มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ ประทับใจการ

ติดต่อสื่อสารรวดเร็ว สุภาพและเป็นมิตร และจะปฏิบัติงานตามกรอบก าหนดการท างาน และ

ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตการบริการและเทคโนโลยีการ

ผลิต 

6.วิสัยทัศน์ 

 งานดี สีสวย สม่ าเสมอ สะอาด 

7.พันธกิจ 

 1. ยอดงานเสียรวมของทั้งบริษัท ไม่เกิน 0.30% ของยอดขาย 

 2. ผลของการส ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าโดยแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ยเกินกว่า

80% โดยวัดจากการแปลงผลจากแบบสอบถามเป็นคะแนน 

 

8.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ฉลากสินค้ากระดาษ 
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ภาพที่ 2.5 ใบปลิว 

ภาพที่ 2.6 แคตตาล๊อก 
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ภาพที่ 2.7 หนังสือเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2.8 หนังสือปกแข็ง 
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ภาพที่ 2.9 หนังสือปกอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 แผนที่ท่องเที่ยว
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
  การจัดท าโครงการ “ศึกษากระบวนการขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ” กรณีศึกษา
บริษัท พงวษืวรินการพิมพ์ จ ากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้จัดท าน ามาใช้เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1. องค์ประกอปของการขนส่ง               
  2. การขนส่งและประเภทของการขนส่ง 
 3 .ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
 4. นิยามศัพท์ 
 
1. องค์ประกอบของการขนส่ง 

  การขนส่ง คือกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง (Talley, 1983 : 1) จากความหมายดังกล่าวแล้ว การขนส่งจัดกิจกรรมบริการ 2 ลักษณะ 
คือสินค้า หรือสิ่งของทุกชนิด ซึ่งได้แก่อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ 
และรวมถึงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ด้วยอีกลักลักษณะหนึ่ง ได้แก่บุคคล ซึ่งอาจหมายถึงบุคคลเดี่ยวหรือ
หมู่คณะ การขนส่ง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. เส้นทาง (The Way) เส้นทางในการขนส่ง แบ่งออกเป็นเส้นทางน้ าซึ่งเป็น
เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยผ่านทะเลและมหาสมุทร หรือเส้นทางภายนอกในประเทศ 
เช่น ล าคลอง แม่น้ า ฯลฯ เส้นทางบก แบ่งออกเป็นเส้นทางรถยนต์และเส้นทางรถๆฟ ประการสุดท้าย 
คือเส้นทางอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากเส้นทางการ
ขนส่งดังกล่าวแล้ว ท่อในการล าเลียง ก๊าซหรือวัสดุอย่างอื่น ก็จัดเป็นเส้นทางด้วย 

2. พาหนะ (The Vehicle) พาหนะเป็นสื่อกลางในการล าเลียงผู้โดยสารหรือสินค้าใน
สมัยโบราณ ได้แก่ช้าง ม้า ลา อูฐ เกวียนเรือ ฯลฯ แต่ปัจจุบันได้น าเคร่ืองจักรมาใช้ในการขับเคลื่อน
แทนแรงงานคนและสัตว์ พาหนะในปัจจุบัน ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ฯลฯ  

3. สถานี (The Terminal) สถานีเป็นจุดเร่ิมต้นหรือปลายทางของการขนส่งสถานีแต่
ละประเภทขึ้นอยู่กับเส้นทางและยานพาหนะในการขนส่ง ตัวอย่างการขนส่งทางบก สถานี ได้แก่ 
สถานีขนส่งรถประจ าทาง สถานีรถไฟ การขนส่งทางน้ า ได้แก่ท่าเรื สะพานปลา การขนส่งทางอากาศ 
ได้แก่ สนามบิน  

4. ผู้ประกอบการ (The carrier) ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ให้บริการการขนส่งอาจจะ
เป็นรัฐบาล หรือเอกชน ผู้ให้บริการอาจได้รับค่าจ้าง ถ้าด าเนินการในลักษณะของธุรกิจหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทน ถ้าด าเนินการเพื่อส่วนบุคคลมิได้รับจ้าง 
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2. การขนส่งและประเภทของการขนส่ง 

1. การขนส่ง คือ การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่ง
แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และ อ่ืนๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่งได้
จากหลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน , 
ยานพาหนะ, และการด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ถนน ทาง
รถไฟ เส้นทางการบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ 
ท่ารถ และ ท่าเรือ ในขณะที่ ยานพาหนะ คือสิ่งที่เคลื่อนที่ไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบิน เรือ ส่วน การด าเนินการ นั้นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร  ระบบ
ควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือการเก็บภาษี
น้ ามัน เป็นต้น แบ่งออกเป็นประเภทการขนส่ง 

การขนส่งทางน้ า (Water Transportation)  
เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุดในบรรดาทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่

จ าเป็นต้องสร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นต้น ส าคัญเช่น คลอง 
แม่น้ า ทะเล และมหาสมุทร อย่างไรก็ตามการขนส่งทางน้ าเป็นการขนส่งที่ช้าที่สุด ดังน้ันจึงเหมาะกับ
สินค้าที่ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองระยะเวลาส่งมอบสินค้า มักจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ าและขนส่งใน
ปริมาณมากๆ เช่น วัสดุก่อสร้างจ าพวกอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น การขนส่งทางน้ าอาจแบ่งย่อย
ออกเป็น  2 รูปแบบตามลักษณะของเส้นทางขนส่งได้แก่ 

               1.1) การขนส่งทางสายน้ า (Inland Water Transportation)  หมายถึง การขนส่ง
ทางน้ าที่ใช้สายน้ าในแผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งผ่านคลองและแม่น้ า เส้นทาง
การขนส่งทางสายน้ าที่ส าคัญของประเทศไทย คือ แม่น้ าโขง เจ้าพระยา ท่าจีน ป่าสัก และบางปะกง 

1.2) การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทาง
น้ า ที่ผ่านทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางราง ส าหรับประเทศ
ไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด อาจกล่าวได้ว่าสินค้า น้ าเข้า
และส่งออกเกือบทั้งหมดของประเทศไทยใช้การขนส่งทางทะเลทั้งสิ้น ณ ปัจจุบันการขนส่งทางทะเล
ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะผ่านท่าเรือสองแห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) และท่าเรือน้ า
ลึก แหลมฉบัง จากสถิติของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2550 มีสินค้าประมาณ 18 ล้านตัน
และ 45 ล้านตันผ่านท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังตามล าดับ 

การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning) คือกระบวนการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกันระบบการขนส่งในอนาคต ซึ่งมักจะมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการ
ขนส่งในอนาคตความความสัมพันธ์ระหว่างระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
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ลักษณะการใช้พื้นที่เศรษฐกิจ และการขนส่ง ทางเลือก ส าหลับด าเนินการระบบขนส่ง ผลกระทบด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากระบบขนส่งและการลงทุนและการบริหารองค์กรเพื่อ
ด าเนินการตามแผนการขนส่ง เป็นการวิเคราะห์ความต้องการเดินทางการ(Traveldemandanalysis) 

วิเคราะห์ความต้องการเดินทาง (Travel demand analysis)  
เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับกระบวนการวางแผนการขนส่ง           

การวิเคราะห์ความต้องการเดินทางท าให้ผู้วางแผนการขนส่งทราบถึงปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันในช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์นั้น และปริมาณการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้จากการ
น าข้อมูลปริมาณการเดินทางที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาวิเคราะห์และคาดการณ์ไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้
อาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ความต้องการเดินทางนั้นเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน (วิโรจน  
รุโจปการ, 2544) ได้แก่ 

ขั้นตอนที่1 การวิเคราะห์ความต้องการเดินทางที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ขั้นตอนนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์  ก าหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้อการการเดินทาง 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและความต้องการเดินทาง  รวมถึงการน าปัจจัยเหล่านั้นมาพัฒนา
แบบจ าลองที่จะน าไปใช้พยากรณ์ความการเดินทาง  

ขั้นตอนที่2 การพยากรณ์ความต้องการเดินทาง  เป็นการน าแบบจ าลองที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาจากขั้นตอนแรกมาใช้วิเคราะห์ปริมาณการเดินทางในอนาคตโดยพิจารณาถึงบริบทของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน นโยบายด้านขนส่ง จ านวนประชากร และโครงขายถนนในปีอนาคต แบบจ าลองที่จะ
น าใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เมื่อคุณต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยการจัดส่งทางเรือ คุณจะด าเนินการ
จัดส่งได้อย่างไร? คุณอาจมีประสบการณ์ในการส่งสินค้าปริมาณน้อยโดยการใช้บริการ courier 
service เช่น EMS หรือ DHL แต่ไม่มีโอกาสมากที่จะส่งสินค้าทางเรือในการขนส่งแบบรายบุคคลเรา
จะอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการขนส่งสินค้าเมื่อต้องการส่งออกสินค้าทางเรือ โปรดตระหนัก
และให้ความส าคัญถึงค าอธิบายเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ 

มีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 
1.  ติดต่อกับผู้ให้บริการในการจองเรือเพื่อจัดส่งสินค้า 
2.  การติดต่อประสานงานกับสายเรือ 
3.  การยืนยันการจองเรือ 
4. จัดส่งเอกสารการจองอย่างเป็นทางการไปยังตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 
5. การเดินพิธีการศุลกากรและการจัดการรถบรรทุก 
 การติดต่อประสานงานกับแผนกหัวลาก 
6. การจัดการตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 
7. การขนถ่ายสินค้า 
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8.การจัดส่งสินค้าไปยัง Terminal 
9 เมื่อเรือส่งสินค้าออกจากท่าเรือ 
10.การออก B/L 
11 สรุป 

1. ติดต่อกับผู้ให้บริการในการจองเรือเพื่อจัดส่งสินค้า 
หากต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ คุณควรแจ้งผู้บริการขนส่งให้ทราบ

เกี่ยวกับการ จองโดยทั่วไปการจองเรือส่งสินค้านั้นควรได้รับการแจ้งผ่าน e-mail แต่ในกรณีฉุกเฉิน
เราสามารถรับค าขอจาก LINE หรือทางโทรศัพท์ได้ ซึ่งเราจะขอให้คุณส่งค าร้องผ่านอีเมล์เพื่อท าการ
บันทึกในภายหลัง 

รายละเอียดที่ลูกค้าต้องแจ้งเพื่อให้บริษัทท าการเปิด Booking 
1. ชื่อและประเภทของสินค้า (สินค้าทั่วไป, สินค้าอันตราย, สินค้าควบคุมอุณหภูมิ) 
2. สถานที่ขนถ่ายสินค้า 
3. ประเทศปลายทาง 
4. ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ (20 ฟุต, 40 ฟุต, 40 HC) 
5. จ านวนตู้คอนเทนเนอร์ 
6. น้ าหนักสินค้า 
7. วันที่และเวลา 
8. บริษัทขนส่งที่ต้องการ 

ตัวอย่างค าขอส าหรับการท า Booking 
       1. สินค้า : อะไหล่รถยนต์ 

2. จุดปล่อยสินค้าขาออก : กรุงเทพฯ 
3. จุดปล่อยสินค้าขาเข้า : Tokyo 
4. ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ และ 5. จ านวน : 4×20’D , 2×40’HC 
6. น้ าหนักสินค้า : ประมาณ 15 ตัน / ตู้คอนเทนเนอร์ 
7. ก าหนดการ : วันที่เรือออกจากต้นทาง (ETD BKK) วันที่ 24 มี.ค. 
8. ผู้ให้บริการ (สายเรือ) : TS Line 
9. หมายเหตุ freetime ปลายทาง 21วัน  
กรุณาเขียนรายละเอียดอย่างกระชับและติดต่อเราทางe-mail ส าหรับตารางการ

เดินเรือโปรดติดต่อตัวแทนผู้ส่งสินค้าล่วงหน้า 
2. การติดต่อประสานงานกับสายเรือ 



 
17 

จากข้อมูลที่ผู้จัดส่งสินค้าในการจองเรือ ตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจะส่งค าขอ
จองไปยังสายเดินเรือ ในกรณีนี้ พื้นที่บนเรือจึงมีความส าคัญมาก ถ้าไม่ใช่การจัดส่งที่เร่งด่วนอาจ
ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่จะเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับกรณีการจัดส่งด่วนและไม่มีพื้นที่บนเรือ 
3. การยืนยันการจองเรือ 

หากตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสามารถจัดหาพื้นที่บนเรือได้ การจองดังกล่าว
จะได้รับการยืนยันจากสายเดินเรือ สามารถตรวจสอบแบบฟอร์ม Booking Confirmation ที่ได้จากสาย
เรือ  
Booking Confirmation  

เมื่อทางตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้รับใบ Booking Confirmation มาจากสาย
เรือแล้ว ทางตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจะน ารายละเอียดมาจัดท า Booking Confirmation ของ
บริษัทเพื่อส่งให้กับลูกค้าซึ่งพื้นที่ของเรือจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อเ ราท าการออก Booking 
Confirmationส าเร็จ 
4. จัดส่งเอกสารการจองอย่างเป็นทางการไปยังตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  

      เราใช้ขั้นตอนข้างต้นส าหรับการจัดการโลจิสติกส์  ซึ่งจะเป็นกรณีการจองแบบ
เร่งด่วนและกรณีที่ไม่มีความแน่นอน แต่จะต้องขอหนังสือการจองอย่างเป็นทางการพร้อมกับเอกสาร
ดังต่อไปนี้  

                      1.   Shipping Instruction (เรียกว่า “S.I”) 
      2.   บัญชีรายการซื้อขายราคาสินค้า (Invoice) 

3.   บัญชีรายการบรรจุหีบห่อ(Packing List) 
5.   การเดินพิธีการศุลกากรและการจัดการรถบรรทุก 

พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 
กรมศุลกากรได้พัฒนาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากร

ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ท าการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของกรมศุลกากร ณ จุดน าเข้า-
ส่งออก 

การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
 1. ค าร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรก าหนด) 
 2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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4. บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสถาบันวิทยาการศุลกากร ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรอง หรือ ประกาศนียบัตร
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร จากสถาบันวิทยาการศุลกากร ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมศุลกากร 

 พิธีการศุลกากรน าเข้าทางเรือ 
      ในการน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม

ศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการน าเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อ
ปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ดังนี้ 

1. ผู้น าเข้าต้องยื่นแบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการน าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากร
ก าหนดให้ใช้ ใบขนฯประเภทอื่น 

           2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข้าสินค้า 
           1. ส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างล า พิธีการคลัง 

สินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่ 
1.1 ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ เว้นแต่

กรณีที่กรมศุลกากรก าหนดให้มีการจัดท าคู่ฉบับเพิ่ม เช่น ส าหรับการน าเข้าอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด การน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามัน กรณีดังกล่าวต้องมีส าเนาใบ
ขนสินค้าขาเข้า 2 ฉบับ 

1.2 ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก. 100/1) 
1.3 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
1.4  บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
1.5 ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 
1.6 ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 

       1.7 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค้าควบคุมการน าเข้า 
1.8 ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 

        1.9 เอกสารอ่ืน ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า
แค็ตตาล็อก เป็นต้น 

2. พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์หรือ
เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ท าใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 

3. พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต้องเพิ่มส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1)  
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 4. พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

   5. พิธีการสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) มี 2 กรณีดังน้ี คือ 
กรณีสินค้าอยู่ในอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้  
   1. ค าร้องขอผ่อนผันท าใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) ช าระอากร 1 ใน 10 
  2. ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 
กรณีสินค้าอยู่นอกอารักขาของศุลกากร ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ ค าร้องขอผ่อนผันท าใบ

ขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT)ขอคืนอากร9 ใน 10 ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสาร
ประกอบ 

  6. พิธีการน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ 
  1. แบบ กนอ. 02-1 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นวัตถุดิบ 

          2. แบบ กนอ. 02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้าน าเข้าเป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือการค้าเพื่อ
ส่งออก 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้าทางเรือ 

1. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนจัดเตรียมข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง
หรือผ่าน Service Counter และให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง การอนุมัติ/
อนุญาต เกี่ยวข้องและตรวจสอบบัญชีสินค้าส าหรับเรือโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

2. การตรวจปล่อยสินค้าจะน าระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ในการ
สั่งการตรวจตามเงื่อนไขที่หน่วยงานศุลกากรก าหนดไว้ในระบบ Profile เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าเป็น 
2 กลุ่ม คือ ให้เปิดตรวจ (Red Line) หรือให้ยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ
แล้วจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค้าและสั่งการตรวจให้อัตโนมัติ พร้อมกับแจ้งตอบกลับไปยัง 
ผู้ประกอบการทราบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือทราบถึงผลการสั่ง
การตรวจจากศุลกากร 

1. กรณียกเว้นการตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือรับ
มอบสินค้าได้ทันที 

2. กรณีให้เปิดตรวจ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโรงพักสินค้าหรือท่าเทียบเรือเพื่อ
เตรียมของเพื่อตรวจแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจปล่อยสินค้า 
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3. การช าระและวางเงินประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกช าระและ
วางเงินประกันที่ส านักงานศุลกากรหรือช าระและวางเงินประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) ได้ 
                         4. การวางค้ าประกันค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถเลือกวางค้ าประกันที่
ส านักงานศุลกากรหรือวางค้ าประกันผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Guarantee) ได้ 

5. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า เป็นการตรวจ ณ ท่าที่ระบุในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของ
ถึงแต่ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อยนอกเขตท่าที่น าเข้าได้
แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าในขั้นตอนจัดเตรียมใบขนสินค้าก่อนส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

  6. ผู้น าของเข้าน าใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Deliver Order 
(D/O) ไปด าเนินกาตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้าน าเข้ามาที่โกดังหรือโรงงาน หรือ
บริษัท 

  7. ผู้น าเข้าหรือตัวแทนต้องจัดเก็บข้อมูลบัญชีราคาสินค้าในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์เป็น
เวลาไม่น้อย 6เดือน เพื่อใช้ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค้าหลังการตรวจปล่อย โดยให้สามารถ
จัดพิมพ์เป็นรายงานเมือ่กรมศุลกากรร้องขอ ดังนี้ 

1. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 
2. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 
3. IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 

 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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6. การจัดการตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 
 

ก่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจะมาถึงลูกค้าตามวันและเวลาที่ก าหนด ทางตัวแทนผู้จัดส่งสินค้า
จะจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์เปล่าออกจากคลังสินค้าก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขนถ่ายสินค้าใน
ตอนเช้า ทางตัวแทนผู้จัดส่งสินค้าจะไปรับตู้คอนเทนเนอร์ในตอนเย็นล่วงหน้าหนึ่งวันและจะน าไปที่
โรงงานของลูกค้าในเช้าวันรุ่งขึ้นการจัดตู้คอนเทนเนอร์ในคลัง บางคร้ังคุณภาพของตู้คอนเทนเนอร์
อาจไม่ดี (มีหลุมบนหลังคา สกปรกหรือเกิดสนิม ฯลฯ ) หากมีการจัดสรรคอนเทนเนอร์ที่มีคุณภาพต่ า 
ทางผู้ขับขี่รถบรรทุกจะปฏิเสธรับตู้และจะกลับไปต่อคิวเพื่อรับตู้คอนเทนเนอร์ใหม่อีกคร้ัง 

 
 
 

 

 
 
7. การขนถ่ายสินค้า 

      Trailer loading time คือการเรียกเก็บค่าล่วงเวลาจะเกิดขึ้นหากการโหลดสินค้า
ใช้ระยะเวลานาน ระยะเวลาการโหลดฟรีคือประมาณ 2 -4 ชั่วโมง แต่ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเจ้าของ
รถแต่ละราย 

      VGM (Verified Mass Mass) คือ VGM คือ การยืนยันปริมาณรวมของน้ าหนัก
ทั้งหมดของสินค้าและสิ่งของทุกอย่างที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงน้ าหนักตู้คอนเทนเนอร์ไป

ภาพที่ 3.2 การจัดการตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 
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ยังสายเดินเรือ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางตัวแทนขนส่งสินค้าทราบถึงน้ าหนักที่แท้จริงของสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

8. การจัดส่งสินค้าไปยัง Terminal 
     เราจะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกสินค้าไปยังท่าเรือ CY Cut (Cut off 

/Return /Closing)เทอร์มินัลส าหรับการจัดส่งสินค้า เรียกว่า CY (Container Yard) ซึ่งเป็นลานที่
เก็บตู้คอนเทนเนอร์มีวันและเวลาที่ปิดการรับคืนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเรียกว่า “CY Cut” สินค้า
จะต้องมาถึงลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะท าการโหลดขึ้นบนเรือที่จองไว้ เช่นเดียวกับ
ช่วงเวลาที่ก าหนดส าหรับการขึ้นเคร่ืองบิน ซึ่ง CY Cut สามารถเรียกว่า “Cut off”, “Return” และ 
“Closing” ได้เช่นกันCY Cut สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ในบางกรณีพิเศษ แต่เราไม่
สามารถรับประกันการขยายเวลาได้ทุกคร้ัง บางคร้ังอาจต้องใช้เวลานานในการโหลดสินค้าลงตู้
คอนเทนเนอร์ และบางคร้ังอาจเกิดปัญหาจราจรติดขัดในการส่งสินค้าไปยังท่าเรือ หากคุณพบ
ปัญหานี้แล้ว จะเป็นการยากที่จะคืนสินค้าให้ตรงเวลา เพราะฉะนั้นต้องติดต่อทางตัวแทน     ผู้
ให้บริการส่งสินค้าในการขยายเวลาคืนตู้โปรดตระหนักและให้ความส าคัญหากตู้คอนเทนเนอร์
มาถึงหลังวันและเวลาที่ปิดการรับคืนตู้โดยไม่แจ้งให้ตัวแทนส่งสินค้าทราบ จะท าให้ตู้คอนเทน
เนอร์ไม่สามารถท าการโหลดขึ้นเรือได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 
 

9. เมื่อเรือส่งสินค้าออกจากท่าเรือ 
 เรือที่บรรทุกสินค้าจะออกจากท่าเรือของประเทศไทย 
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10. การออก B/L 
     หลังจากเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว เอกสาร B/L จะถูกออกโดยสายเดินเรือ โดยทั่วไป

จะออกในวันถัดไปหลังจากวันที่เรือออกเดินทางหรือสองวันถัดมา หากคุณต้องการเอกสาร B/L อย่าง
เร่งด่วน โปรดแจ้งให้ทางตัวแทนผู้ส่งสินค้าทราบล่วงหน้า 

บทบาทและการจัดการเอกสาร B/L ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ 
     ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (BILL OF LADING) คืออะไร สามารถอธิบายหน้าที่และ

ขั้นตอนการท างานได้ดังภาพต่อไปนี้ 
       

 
 

ภาพที่ 3.4 บทบาทการจัดการเอกสาร B/L 
 

ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill Of Loading) มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในทางการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น เราจะอธิบายบทสรุปและบทบาทของใบตราส่งสินค้าทางทะเลด้วย
โครงร่างก่อนและท าความเข้าใจรายละเอียดภายหลัง 

 ใบตราส่งสินค้าทางทะเล คืออะไร 
ใบตราส่งสินค้าทางทะเล คือ เอกสารในการรับสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้า การออกใบ

ตราส่งสินค้าทางทะเลนั้น เป็นหลักฐานสัญญาของบริษัทเรือที่จะขนส่งสินค้าทางเรือของประเทศ
ส่งออกไปยังท่าเรือปลาย ถ้าหากไม่มีใบตราส่งสินค้า ทางผู้น าเข้าจะไม่สามารถรับสินค้าที่ท่าเรือได้
และสามารถน าไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงได้เช่นกันใบตราส่งสินค้าทางทะเล จะถูกส่งไปยังผู้ขาย (ผู้
ส่งออก) หลังจากที่ถูกออกโดยบริษัทเรือ ในทางการค้าระหว่างประเทศ ใบตราส่งสินค้าทางทะเลจะ
ถูกใช้ประโยชน์ส าหรับการแลกเปลี่ยนสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทางผู้ซื้อ (ผู้น าเข้า) ไม่ได้ท าการจ่าย
ค่าสินค้า แม้ว่าสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางแล้วก็ตาม ทางผู้ส่งออก (ผู้ขาย) สามารถป้องกันความเสี่ยง
ในการเก็บเงินโดยการระงับใบตราส่งสินค้าทางทะเลได้ในทางตรงกันข้ามกัน มีกรณีที่ใบตราส่ง



 
24 

สินค้าทางทะเลไม่ได้ส่งมาจากผู้ขาย (ผู้ส่งออก) แม้ว่าทางผู้น าเข้า (ผู้ขาย) จะจ่าย เงินค่าสินค้าแล้วก็
ตาม ซึ่ง L/C (Letter of Credit) จะถูกน ามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ L/C จะ
อธิบายในคอลัมน์อ่ืน แต่การใช้ L/C สามารถใช้ได้ทั้งผู้ส่งออก (ผู้ขาย) และผู้น าเข้า (ผู้ซื้อ) ในการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ อธิบายได้ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 3.5 บทบาทการจัดการเอกสาร L/C 
หน้าที่และประเภทของใบตราส่งสินค้าทางทะเล 
ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าทางทะเล หรือ BILL OF LADING 

โดยปกติแล้ว ใบตราส่งสินค้าทางทะเล จะถูกใช้ในการซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ถ้า  
ผู้ซื้อได้รับต้นฉบับของใบตราส่งสินค้าทางทะเล จะสามารถน าสินค้าออกจากท่าเรือได้ใบตราส่ง
สินค้าทางทะเลมี 3 ใบ เหตุผลที่มี 3 ใบ เพื่อป้องกันการสูญหาย ใบตราส่งสินค้าทางทะเลจะถูกส่งจาก    
ผู้ส่งออกไปหาลูกค้าโดยบริการขนส่งทางอากาศ เช่น DHL หรือ FEDEX แทนที่จะส่งต้นฉบับของ 
B/L คร้ังละ 3 ฉบับในเวลาเดียวกัน สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการสูญหายของ B/L โดยการส่ง
อย่างแบ่งแยกเป็นสองและสามเที่ยวบิน แต่ยังไม่เคยมีบริษัทไหนแยกออกเป็น 3 คร้ัง เพียงเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงนั้น 
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ภาพที่ 3.6 หน้าที่ของใบตราสินค้า 

 
Surrendered B/L คืออะไร 

หมายถึง การเก็บรวบรวม B/L ที่ด้านต้นทาง(ด้านผู้ส่งออก) โดยปกติแล้ว B/L 
(ต้นฉบับ) จะถูกรวบรวมที่ปลายทาง(ฝั่งผู้น าเข้า) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้ซื้อ(ผู้น าเข้า) ไม่
สามารถน าสินค้าออกจากท่าเรือได้เว้นแต่ต้นฉบับขาเข้าจะมาถึงอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จุดหมาย
ปลายทางใกล้เคียงกับต้นทาง (เช่น จากกรุงเทพฯถึงโฮจิมินห์) หรือถ้าเราใช้เรือเร็วไปยังจุดหมาย
ปลายทาง บ่อยคร้ังที่สินค้ามาถึงท่าเทียบเรือก่อนที่ B/L จะมาถึง ซึ่งการใช้ Surrendered B/L ก็จะ
สะดวกและลดเวลาได้เป็นอย่างมาก ในกรณีนี้ ผู้ส่งออกจะขอให้บริษัทขนส่งท าการส่งมอบและจ่าย
ค่า surrender แก่บริษัทจัดส่งในประเทศไทยต้นทุน surrender อยู่ที่ 1,300 – 1,500 บาทต่อบาร์เรล ผู้
ส่งสินค้าจะต้องน าต้นฉบับที่ได้จากผู้รับขนส่งที่ต้นทาง ประทับตราและเซ็นต์ก ากับที่ด้านหลังของ 
ORIGINAL BILL OF LADING แล้วจึงส่งกลับคืนไปให้ผู้รับขนส่ง ซึ่งทางผู้รับขนส่งเมื่อได้รับแจ้ง
ว่ามีการท า SURRENDERED B/L แล้ว ก็จะท าการปล่อยสินค้าที่ปลายทางโดยใช้ส าเนา BILL OF 
LADINGในกรณีที่ผู้ส่งออกไม่ได้ส่งต้นฉบับ B/L ให้กับผู้น าเข้า หลังจากที่ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ยืนยัน
การช าระเงิน พวกเขาจะขอ surrender B/L ให้ส่งไปยังบริษัทจัดส่งและส าเนา Surrendered B/L 
เหตุผลที่ผู้ส่งออกต้องจ่ายค่าธรรมเนียม Surrendered B/L ให้แก่บริษัทจัดส่งสินค้า เพราะต้องการ
หลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้น าเข้า 
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ภาพที่ 3.7 บทบาทการจัดการเอกสาร Surrendered B/L 

 
Sea Waybill คืออะไร 

Sea Waybill จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้กับผู้อ่ืนได้ เพราะไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ 
ผู้รับใบตราส่งจึงไม่จ าเป็นต้องน าต้นฉบับ SEA WAYBILL มามอบให้กับผู้รับขนส่งที่ปลายทางเพื่อ
รับสินค้าแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องพิสูจน์ว่าตนเป็นผู้รับสินค้ากับบริษัทขนส่งก็เพียงพอแล้วเมื่อเทียบ
กับ Original B/L และ surrendered B/L แล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อน าส่งสินค้าทางทะเลคือความ
รวดเร็วในการน าสินค้าออก แต่ด้านผู้ส่งออกจะเสี่ยงต่อการเก็บเงิน ดังนั้น Sea waybill จึงเหมาะกับ
การใช้ L/C (Letter of Credit) ดังนั้น Sea Waybill จะถูกใช้เมื่อผู้ส่งออกและผู้น าเข้า ท าการค้าขายมา
เป็นเวลานานและเกิดการเชื่อใจซึ่งกันและกัน หรือได้รับความเชื่อมั่นระหว่างบริษัท ในบางกรณี 
ลูกค้า (ผู้ส่งออก) อาจจะขอ Sea Waybill แต่เราจะต้องอธิบายคุณลักษณะของ Sea Waybill ก่อนด้วย 
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ภาพที่ 3.8 บทบาทการจัดการเอกสาร Sea waybill 

 
เราได้ท าการอธิบายโครงร่างพื้นฐานเกี่ยวกับ B/L ถ้าคุณเพิ่งเร่ิมเรียนรู้งานเกี่ยวกับโลจิ

สติกส์ นี่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ าที่คุณต้องเข้าใจก่อนนี่คือขั้นตอนการจองเรือขนส่งสินค้าส าหรับการ
ส่งออกต่างประเทศ ตราบใดที่คุณเข้าใจกระบวนการส่งออก คุณจะสามารถเตรียมเอกสารและเตรียม
รับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ข้อดี 
1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 
2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 
3. มีความปลอดภัย 
4. สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 
ข้อเสีย 
1. มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 
2. ในฤดูน้ าลด น้ าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือเกยตื้นได้ 
3. ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ 
 

การขนส่งทางบก (Land Transportation) 
การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ ปลอก

ภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพักตามเส้นทางที่ต้องการได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภทบริการ
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รับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจ าทาง รถยนต์รับจ้าง(Taxi) รถเช่า การมีรถยนต์หลายประเภท ท าให้การ
เดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้น การคมนาคมทางบกได้
เร่ิมต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ พาหนะที่ส าคัญได้แก่ ม้า อูฐ เกวียนและรถม้า ชาวโรมันในสมัยโบราณ
ได้เร่ิมสร้างถนนเชื่อมระหว่าง กรุงโรมกับเมืองต่างๆ ในอาณาจักรโรมัน ตั้งแต่ 315 ปี ก่อนคริสต
ศักราช เช่น สร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับอังกฤษ กรุงโรมกับซีเรีย ตลอดจนเมืองท่าส าคัญอ่ืนๆ 
ของโรมัน จนมีค ากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” (“All roads lead to Rome”) (Lundberg , 1985 
:62) การขนส่งทางบกด้วยเกวียน รถม้า อูฐ ช้างและม้า หรือยานพาหนะโดยใช้แรงงานสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 
ยังคงมีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารตลอดมา การขนส่งทางรถไฟ โทมัส นิวโคเมน 
(Thomas Newcomen, ค.ศ.1663-1729) ชาวอังกฤษได้ปรับปรุงเคร่ืองจักรไอน้ า โดยใช้ลูกสูบได้เป็น
ผลส าเร็จ หลังจากนั้น เจมส์ วัตต์ (James Watt , ค.ศ.1736-1817) ก็ได้น าเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและเรือกลไฟ ต่อมาจอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson , 
ค.ศ.1781-1848) ได้ปรับปรุงและสร้างหัวรถจักรได้ส าเร็จ ในปี ค.ศ.1814 หลังจากนั้นได้น าหัวรถจักร
มาลากจูงรถไฟ และรถไฟก็มีบทบาทในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมากขึ้น หลังจากรถไฟมี
บทบาทในการขนส่งผู้โดยสารแทนยานพาหนะแบบเก่าไม่นาน โทมัส คุก ก็ได้จัดรายการน าเที่ยวทาง
รถไฟขึ้นเป็นคร้ังแรก ในประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.1841 การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ท าให้ รูดอล์ฟ 
ดีเซล (Rudolf Diesel , ค.ศ.1858-1913) ชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ดีเซล แล้วน ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนขบวนรถไฟได้ส าเร็จในปี ค.ศ.1892การสร้างทางรถไฟในยุโรป ซึ่งได้เร่ิมต้นระหว่าง ค.ศ.
1830-1850 ได้ขยายกว้างขวางออกไปสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรถไฟ ได้มี
การสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆ ในยุโรป และการรถไฟก็ขยายไปยังทวีปอเมริกา เอเชีย 
ออสเตรเลีย และ แอฟริกา ในยุโรปมีทางรถไฟจากอิตาลี่ สู่ ฝร่ังเศส จากปารีสในฝร่ังเศส ทางรถไฟ
แยกไปสู่สเปนและอีกสายหนึ่งแยกขึ้นไปสู่เบลเยี่ยม เยอรมนี โปแลนด์ จากโปแลนด์ขึ้นไปสู่เมืองเลนิ
นกราด (Laningrad) แล้วอีกสายหนึ่งแยกไปออสเตรีย ยูโกสลาเวีย บัลแกเรียและตุรกี ทางรถไฟสาย
สแกนดิเนเวียน ได้เชื่อมกลุ่มประเทศ นอรเวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และเดนมาร์ก นอกจากนั้นทางรถไฟ
สายนี้ยังมีทางแยกจากฟินแลนด์ไปเชื่อมเลนินกราด ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของทางรถไฟสาย ทรานส์ ไซบี
เรียน (Trans – Siberian Express) ยาว 9,298.81 กิโลเมตร จากเมืองเลนินกราด ผ่านมอสโก (Moscow) 
ไปยังเมืองวิลาดิวอสต็อก (Vladivastok) ส าหรับทวีปอ่ืนๆ ก็ได้พัฒนา เส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่าง
ประเทศเช่นเดียวกัน หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) ประเทศต่างๆ ได้พัฒนาการขนส่ง
ทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม พลังขับเคลื่อนรถไฟตามรางได้ใช้พลังงานไฟฟ้าแทน
พลังงานน้ ามัน ท าให้สามารถแล่นได้เร็วกว่าเดิม ในปี ค.ศ.1964 ได้เปิดการเดินรถไฟ ชินกันเซน 
(Shinkansen) ขึ้นเป็นคร้ังแรก ระหว่างกรุงโตเกียวและโอซาก้า เนื่องในมหกรรมกีฬาโอลิมปิค รถไฟ
ชินกันเซนแล่นระหว่างเมืองทั้งสองระยะทาง 885 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง 10 นาที ในขณะที่
รถไฟแบบเก่าของญ่ีปุ่นแล่นในระยะทางดังกล่าวแล้วใช้เวลา 18 ชั่วโมง ในฝร่ังเศสได้สร้างรถไฟ เต.
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เช.เว. (Train A Grande Vitesse) แล่นระหว่างปารีส กับ ลียง และปารีส กับ มาร์เซย ในอัตราเร็วเฉลี่ย 
282 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถไฟดังกล่าวแล่นได้ราบเรียบมาก “ขณะถือแก้วน้ าในมือน้ ายังไม่กระฉอก
ออกจากปากแก้ว” (Lundberg , 1985 :54)  

ในสหรัฐอเมริกา ได้สร้างทางรถไฟสาย แอมแทรก (Amtrak) ขึ้นในปี ค.ศ.1971 เพื่อ
เชื่อมเมืองต่าง ๆ ระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับตะวันตก ทางรถไฟสายแอมแทรกที่ส าคัญ เช่น 
จากเมืองชิคาโกไปสู่เมืองซานดิเอโกและลอสแองเจลิส ฝั่งทะเลด้านตะวันออกมีทางรถไฟสายแอม
แทรกเชื่อมระหว่างเมืองไมอามี่กับนิวยอร์ก และจากนิวยอร์กสายหนึ่งแยกไปฝั่งวอชิงตัน ดี.ซี. อีก
สายหนึ่งแยกขึ้นไปฝั่ง มอนทรีออล ในประเทศแคนนาดา ในปัจจุบันนอกจากรถไฟที่มีอัตราความเร็ว
เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้ว ความสะดวกสบายก็มีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะในรถไฟมีห้องนอนปรับอากาศ 
ห้องอาหาร และรายการบันเทิงต่างๆ ดังนั้นผู้โดยสารที่ชื่นชอบกับธรรมชาติสองข้างทางรถไฟ ก็ยัง
นิยมการเดินทางประเภทดังกล่าวแล้ว พร้อมกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่ผ่านเข้าไปยังพื้นที่สูงเช่น 
ประเทศจีนพัฒนาเส้นทางรถไฟไปสู่ทิเบตเรียกว่าเส้นทางสายชิงไห่ - ทิเบต ทั้งนี้เพราะการเดินทาง
โดยรถไฟ สะดวกสบาย เพลิดเพลิน ค่าโดยสารถูกกว่าเคร่ืองบิน และสามารถเดินทางเข้าถึงย่านใจ
กลางเมืองได้ เพราะสถานีรถไฟตั้งอยู่ในจุดใจกลางของแต่ละเมือง ดังนั้นการขนส่งทางรถไฟ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้โดยสารที่ต้องการราคาประหยัด การเดินทางในระยะสั้นและไม่มีความเร่งรีบใน
เร่ืองของเวลา ทางรถยนต์ ถึงแม้ว่าการขนส่งทางบกได้มีมาแต่โบราณ แต่ยานพาหนะทางบกถูก
ขับเคลื่อนด้วยแรงงานสัตว์ จนกระทั่งได้มีการผลิตเคร่ืองจักรไอน้ าขึ้น โจเซฟ คูเยต์ (Joseph Cugnot, 
ค.ศ.1825-1904) วิศวกรชาวฝร่ังเศส เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ยานยนต์สามล้อ โดยใช้พลังงานจากไอน้ า 
ใน ค.ศ.1770 ต่อมา คาร์ล เบนซ์ (Carl Benz , ค.ศ.1844-1929) ชาวออสเตรียและกอตต์เลียบ เดมเลอร์ 
(Gottlieb Daimler, ค.ศ.1834-1900) ชาวเยอรมัน ได้สร้างรถยนต์โดยใช้พลังงานน้ ามันเป็นแรง
ขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จ ใน ค.ศ1885 นับเป็นรถยนต์คันแรกของโลก ต่อมาเฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford, 
ค.ศ.1863-1947) ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นเป็นผลส าเร็จในปี ค.ศ.1896 หลังจากนั้นการผลิต
รถยนต์เพื่อการค้าก็เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 ต่อมาในปี ค.ศ.1908 ก็ได้มีการสร้างถนนรถยนต์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในยุโรปก็ได้ปรับปรุงเส้นทางรถม้าหรือเส้นทางเดิมเป็นถนนรถยนต์ 
ในปี ค.ศ.1912 ประเทศต่างๆ ได้สร้างถนนรถยนต์มากยิ่งขึ้น (Lundberg , 1985 :62) ก่อนคร่ึงแรกของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 รถไฟมีบทบาทในการขนส่งมากที่สุด แต่หลังจากทศวรรษที่ 1950 รถยนต์ได้มี
บทบาทในการขนส่งแทนรถไฟ ทั้งนี้เพราะการเดินทางที่สะดวกสบาย สามารถแวะพักได้อย่างอิสระ 
และมีความอิสระในการเดินทางมากกว่ารถไฟ รถยนต์จึงมีบทบาทส าคัญในทางด้านการท่องเที่ยว ใน
สหรัฐอเมริกามีการเดินทางโดยรถยนต์ในวันหยุดร้อยละ 80 (Davidson , 1994 :43) การขนส่งโดย
พาหนะรถยนต์มีข้อเสียในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง การส่งเสียงดังและอากาศเป็นพิษ 
รถยนต์ได้มีบทบาทส าคัญในด้านการท่องเที่ยว เพราะว่ารถยนต์สามารถให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ได้หลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Car) รถเช่า (Car Hire) รถรับจ้าง (Taxi) รถโดยสาร 
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(Coach) และรถประจ าทาง (Bus) ยานพาหนะดังกล่าวจัดบริการผู้โดยสารระหว่างสนามบินกับที่พัก 
การเดินทางภายในเมือง การเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ การบรรจุผู้โดยสารของ
รถยนต์แต่ละประเภทสามารถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น ถ้าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวกลุ่มเล็กประมาณ 3-4 คน ก็สามารถเลือกรถเช่าขนาดเล็ก ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 30-40 
คน ก็สามารถเลือกรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 42 คน นอกจาก
สามารถเลือกยานพาหนะให้เหมาะกับผู้โดยสารแล้ว ภายในรถยนต์ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสุขภัณฑ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือรายการบันเทิงอ่ืนๆ รวมทั้งจัดอาหาร
และเคร่ืองดื่มไว้บริการ ถึงแม้ว่ารถยนต์จะมีความสะดวกสบายดังกล่าวแล้ว แต่การเดินทางท่องเที่ยว
โดยรถยนต์ก็ต้องตระหนักว่าผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวไม่ต้องการนั่งรถยนต์ในระยะ เวลานาน
ติดต่อกันหลายวัน เพราะท าให้เกิดการเหนื่อยอ่อน ถ้าเป็นรถโดยสารประเภทเช่าเหมาก็ควรจัดให้มี
การสับเปลี่ยนที่นั่ง (Seat Rotation) ในการเดินทางแต่ละวัน เพื่อให้บุคคลที่นั่งแถวหลัง ได้มีโอกาส
หมุนเวียนขึ้นมานั่งแถวหน้าบ้าง เพื่อได้ชื่นชมกับธรรมชาติและสถานที่สองข้างทางชัดเจนขึ้น 
(Mancini,1990 :60-61) เนื่องจากรถยนต์มีความสะดวกสบายและสามารถจัดบริการได้สอดคล้องกับ
จ านวนและวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง จึงท าให้การเดินทางโดยทางรถยนต์เป็นที่นิยมมากขึ้นและมี
บทบาทในการขนส่งผู้โดยสารทางบกมากกว่ารถไฟซึ่งมีข้อจ ากัดในการหยุดพักและการเสรีภาพส่วน
บุคคลหรือการจัดกิจกรรมของหมู่คณะ 

ข้อดี 
1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 
 
ข้อเสีย 
1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฏระเบียบมาก 
4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 
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ภาพที่ 3.9 การขนส่งทางบก 
 
การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 

การขนส่งทางอากาศ มีบทบาทส าคัญมากที่สุดต่อการท่องเที่ยวเพราะการขนส่งทาง
อากาศมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและสามารถเดินทางได้ในระยะไกล
แต่ประหยัดเวลาในการเดินทาง (Davidson , 1994 :48) ดังนั้นหลังจากได้มีการพัฒนาการขนส่งทาง
อากาศเพื่อการพาณิชย์ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 และได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อใช้ในการสงคราม ได้ถูกน ามาใช้
ในทางพาณิชยกรรมและการขนส่งผู้โดยสาร ในปี ค.ศ.1959 ได้น าเคร่ืองบินไอพ่น (Jet Aircraft) มา
ใช้ในธุรกิจการบิน จึงท าให้การบินเข้าสู่ยุคเคร่ืองบินไอพ่อน (Jet Age) ส่งผลให้ธุรกิจการบินขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง (Lundberg , 1985 :47) พัฒนาของการบิน เร่ิมต้นเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องการบินได้
อย่างนกและความคิดนี้ท าให้ ลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo Da Vinci, ค.ศ.1452-1519) ได้ออกแบบ
เคร่ืองร่อนเพื่อเดินทางในอากาศ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 (Lundberg , 1985 :67) ต่อมาใน ค.ศ.1848 
ชาวอังกฤษชื่อ จอห์น สตริงเฟลโล (John Stringfello, ค.ศ.1799-1883) สามารถออกแบบเคร่ืองบินได้
ส าเร็จ แต่บินได้ในระยะ 36.58 เมตร ต่อมา คลีเมนต์ เอเดอร์ (Clement Ader, ค.ศ.1841-1925) ชาว
ฝร่ังเศส ได้สร้างเคร่ืองบินปีกชั้นเดียวขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองจักรไอน้ าและสามารถบินได้ไกลถึง 137 
เมตร (เดือน ค าดีและคณะ, 2540 : 14) แนวความคิดในเร่ืองการบินก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1903 วิบเบอร์ ไรท์ (Wilbur Wright, ค.ศ.1867 -1912) และ ออร์วิน ไรท์ (Orville 
Wright, ค.ศ.1871-1948) สองพี่น้องได้ร่วมกันประดิษฐ์เคร่ืองบินเป็นผลส าเร็จสามารถบินได้ไกล 
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36.58 เมตร ในเวลา 12 วินาที สองพี่น้องตระกูลไรท์ ได้ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองบินจนสามารถบินได้
ระยะทาง 57.94 กิโลเมตร (Lundberg , 1985 :67) หลังจากนี้ก็ได้มีการพัฒนาเคร่ืองบินมาใช้ในการ
ขนส่งไปรษณียภัณฑ์และผู้โดยสาร ในระหว่าง ค.ศ.1912-1916 สหรัฐอเมริกาได้ทดลองส่ง
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ และในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1914 ได้เปิดเส้นทางการบินข้ามอ่าวที่เมือง
แทมปา ในมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยมี เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก เป็นผู้โดยสารคนแรก ( Will. 1984 
: 40) หลังจากได้ทดลองขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศประสบผลส าเร็จในปี ค.ศ. 1918 
สหรัฐอเมริกาจึงได้ขยายธุรกิจดังกล่าว ให้กว้างขวางเป็นการถาวรมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ.1919 ได้เปิด
สายการบินพาณิชย์ขึ้นเป็นคร้ังแรกในยุโรป บินระหว่างกรุงลอนดอนและปารีส และในทศวรรษที่ 
1920 ก็ได้ขยายธุรกิจการบินระหว่างฝร่ังเศสและเยอรมนี (Lundberg , 1985 :67) และในระยะเวลา
เดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ได้ขยายธุรกิจการบินพาณิชย์ในประเทศ บทบาทของเคร่ืองบินมิได้ส่ง
ไปรษณียภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ท าหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าซึ่งน้ าหนักไม่มากนัก (Wells, 
1984 :42-43) ในปี ค.ศ.1933 เคร่ืองบินโบอ้ิง 247 (Boeing 247) และ ดี ซี (DC-1) สามารถบรรจุ
ผู้โดยสารได้เพียง 14 คน (Wells, 1984 :51) ในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้มีการประดิษฐ์คิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการบินเพื่อใช้ในการสงคราม เช่น การประดิษฐ์เรดาร์ (Radar) เพื่อหา
ทิศทางเคลื่อนที่ของเคร่ืองบิน การประดิษฐ์เคร่ืองบินไอพ่นเพื่อไว้ใช้ในสงคราม หลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้ในทางพาณิชย์ จึงท าให้การเดินทางทางอากาศเข้าสู่ ยุค
เคร่ืองบินไอพ่น (Jet Age) เคร่ืองบินไอพ่นขนาดใหญ่ (Jumbo Jet) แบบโบอ้ิง 747 (Boeing 747) 
สามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากที่สุดถึง 500 คน บินด้วยอัตราความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง 
ฝร่ังเศสได้ผลิตเคร่ืองบินไอพ่นแบบคองคอร์ด (Concorde) สามารถบินได้เร็วกว่าเสียงถึง 2 เท่า ได้
ทดลองบินคร้ังแรกในวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1969 ที่สนามบินเมืองตูลูส ในประเทศฝร่ังเศส เคร่ืองบิน
คองคอร์ดใช้เวลาบินเพียง 3 ชั่วโมงในระยะทาง 5,850 กิโลเมตร ระหว่างกรุงลอนดอนและกรุง
นิวยอร์ก (Davidson, 1944:49) ความต้องการในการเดินทางโดยเคร่ืองบินได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน
ปลายทศวรรษที่ 1960 และทศวรรษที่ 1970 ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ (Senior, 
1982 :133) การขนส่งทางอากาศยังคงมีบทบาทส าคัญในปัจจุบันนี้ทั้งด้านขนส่งผู้โดยสารและขนส่ง
สินค้า ผู้โดยสารประเภทนักท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้โดยสาร ระบบการขนส่งทางอากาศ จึงจัดเคร่ืองบินประเภทเช่าเหมาล า (Charter 
Flights) และบินตามตารางเวลา (Scheduled Flights) เคร่ืองบินเช่าเหมาล าใช้บริการมากในช่วง
เทศกาลวันหยุดอัตราค่าเช่าเหมาราคาถูกกว่าอัตราโดยสารตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบต่อบุคคล แต่การ
เช่าเหมาก็ต้องมีผู้โดยสารจ านวนมากเพียงพอ จึงจะคุ้มกับการลงทุน นอกจากการรับส่งผู้โดยสารแล้ว 
เป้าหมายส าคัญอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจการบินคือ การขนส่งสินค้า (Air Congo) ซึ่งสามารถเก็บอัตรา
ค่าระวางในการบรรทุกสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ าหนักและระยะทาง อัตราค่าระวางในการบรรทุกสินค้า
ได้ก าไรน้อยกว่าการขนส่งผู้โดยสาร (Wells, 1984 :334) ในปัจจุบันสายการบินพาณิชย์มีสมาคมการ
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บินระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) เป็นผู้ประสานงาน สมาคม
ดังกล่าวมีหน้าที่ในการก าหนดควบคุมค่าโดยสารระหว่างประเทศในเขตต่าง ๆ ให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาก าหนดกฎเกณฑ์ในการจราจรทางอากาศและมาตรฐานของการ
ใช้เคร่ืองมือการขนส่งทางอากาศ (Wells,1984 : 489) การรวมตัวกัน จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเพื่อท า 
หน้าที่จัดระบบการบิน 

ข้อดี 
1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 
2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ 
3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 
4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 
5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 
ข้อเสีย 
1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 
2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากไม่ได้ 
3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 
4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 

      6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 
  

       
 

ภาพที่ 3.10 การขนส่งทางอาการ 
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การขนส่งทางท่อ(Pipeline Transportation) 

 
 

ภาพที่ 3.11 การขนส่งทางท่อ 
 

การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่
ในรูปของเหลวบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มากเกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่
ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ สินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ 

                                               
ภาพที่ 3.12 ขบวนการกลั่นน้ ามัน 

 
ศักยภาพการขนส่งสินค้าทางท่อในปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีบริษัทที่ให้บริการท่อส่งน้ ามัน 2 บริษัท และศักยภาพการขนส่งทางท่อ
ของ    2 บริษัท ในปัจจุบัน บริษัทแรก คือ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด (THAPPLINE) มีการ
ให้บริการท่อส่งน้ ามัน 5 ช่วง และมีการใช้งานประมาณร้อยละ 32 ของขีดความสามารถในการขนส่ง 
โดยช่วงที่มีการขนส่งมากที่สุด คือ ล าลูกกา-ดอนเมือง ร้อยละ56รองลงมาเป็น ล าลูกกาสระบุรี ร้อย
ละ 30 ท่อน้ ามันช่วงมาบตาพุด - ศรีราชา เพิ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งานในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 
โดยคาดว่าน่าจะท าให้อัตราการใช้งานของระบบท่อโดยรวมสูงขึ้นบ้าง เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อใหม่ที่
เชื่อมโยงโรงกลั่นน้ ามันในบริเวณมาบตาพุดและระยองเข้ากับระบบท่อที่มีอยู่เดิม ส่วนท่อน้ ามันช่วง

https://sites.google.com/site/wiwathnakarnkarnkhonsong/home/kar-khnsng-thang-thx/pipeline-system-bg.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/wiwathnakarnkarnkhonsong/home/kar-khnsng-thang-thx/oil.jpg?attredirects=0
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ล าลูกกา-สุวรรณภูมินั้น สร้างเสร็จแล้ว และจะใช้เป็นท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อให้บริการ
แก่สนามบินสุวรรณภูมิที่คาดว่าจะเปิดใช้ในกลางปี พ.ศ. 2549 

  ส่วนบริษัทที่สอง คือ บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด (FPT) เปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2537 มีการให้บริการท่อส่งน้ ามัน 4 ช่วง ในปัจจุบันก็ยังใช้งานต่ ากว่าขีดความสามารถสูงสุดอยู่มาก 
โดยในขณะที่ท่อสามารถขนส่งน้ ามันได้ถึงปีละ 9,600 ล้านลิตรต่อปี แต่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน
เพียง 3,400 ล้านลิตรต่อปี หรือมีอัตราการใช้งานเพียง 36% ซึ่งเป็นอัตราการใช้งานที่ใกล้เคียงกับของ
ท่อ Thappline จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันการขนส่งทางท่อทั้งของ THAPPLINE และ FTP มีการใช้
ประโยชน์ต่ ากว่าขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งในด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมกาขนส่งน้ ามันทางท่อจะมีความเหมาะสมที่สุดเทียบกับวิธีการขนส่งแบบอื่น ๆ การขนส่ง
น้ ามันทางท่อจะมีความไวสูงสุดและใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นที่สุด ดยท่อเพียงท่อเดียวสามารถ
ขนส่งน้ ามันได้หลายประเภททั้ง น้ ามันเบนซิน 95 น้ ามันเบนซิน 91 และน้ ามันดีเซล แต่ข้อเสียของ
การขนส่งทางท่อคือการมีต้นทุนการก่อสร้างค่อนข้างสูง  

ข้อดี 

1. ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า 

2. สามารถขนส่งได้ทุกสภาพภูมิอากาศ 

3. สามารถขนส่งได้ไม่จ ากัดเวลาและปริมาณ 

4. มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย 

5. ก าหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน 

6. ประหยัดค่าแรง เพราะใช้ก าลังคนน้อย 

ข้อเสีย 

  1.ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น 

        2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคร้ังแรกสูง 

         3. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยาก 

  4. ท่อหลักที่ใช้ขนส่งเมื่อวางแล้วเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 

 5. ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย 

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์(ContainerSystem) 

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุสินค้า
ที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดยรถบรรทุก 
รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างท าการ
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ขนส่งเที่ยวนั้น ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้
กลางแจ้งได้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมากเพื่อให้ทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้าแสับ
เปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรร ทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้น้ีจะใช้ปั้นจั่น ในการขนย้าย และ
จากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุดเสียหายได้เป็นอย่างดี 

ชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้าที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เป็นตู้
สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20,25,40,45 ฟุต ท าจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ได้รับการผนึก
อย่างดีกันไม่ให้น้ าเข้าในตู้ได้ ใช้ส าหรับบรรทุกสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

1.  ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ด้านใน ไม่มีเคร่ืองท าความเย็น
ติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป 

2.  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ดังนี้- ตู้ห้องเย็น จะมีเคร่ืองท าความเย็นในตู้ ภายในระบุ
ฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสด ผลไม้- ตู้ฉนวน ภายใน
จะบุฉนวนด้วยโฟมทุกด้านเพื่ออป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้  นิยมบรรทุกผัก - ตู้ระบายอากาศ 
เหมือนกับตู้เย็นแต่มีพัดลมมแทนเคร่ืองท าความเย็น พัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลีนที่ระเหยออกจากตัว
สินค้า 

3. ตู้พิเศษ ได้แก่- ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลว- ตู้เปิดหลังคา- ตู้แพลตฟอร์ม- ตู้เปิด
ข้าง- ตู้บรรทุกรถยนต์- ตู้บรรทุกหนังเค็ม- ตู้สูงหรือจัมโบ้ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

ข้อดี 

1. ท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว 

2. ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้ 

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก 

5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าท าได้สะดวก 

6. ตรวจนับสินค้าได้ง่าย 

ข้อเสีย 

1.ไม่เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าเมื่อใช้วิธีขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้ว

เปรียบเทียบกับรถบรรทุกที่ใช้คอกกระบะชนิดเบา 
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3. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่างๆ 

ประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า 

"สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินค้าออก" (exports) ประเทศที่ซื้อ

สินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า" ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่าง ประเทศ เรียกว่า 

"ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า และ 

ประเทศผู้สินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน เช่น ประเทศ

ไทยส่งสาเหตุที่มีการค้าระหว่างประเทศ 

เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่างๆในโลกท าการค้าขายกัน ที่ส าคัญมีอยู่

ด้วยกัน 2 ประการ คือ 

1. ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เนื่องมาจากความแตกต่าง

ในเร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศ ไทยมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การ

เพาะปลูกมากกว่าญ่ีปุ่น คูเวตมีน้ ามันมาก กว่าไทย จีนมีประชากรมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น 

ประเทศใดที่มี ทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆเป็นปัจจัยการผลิต

สินค้าออกเพื่อแลกเปลี่ยน กับสินค้าอ่ืน 

2. ความแตกต่างในเร่ืองความช านาญในการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตของแต่ละประเทศ จะมี

ความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและ บริการแตกต่างกัน บางประเทศผู้ผลิตมีความรู้

ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้า บางชนิด เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความช านาญในการ

ผลิตเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตเคร่ืองจักรกล

การเกษตร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตนาฬิกา ความแตกต่างของ ปัจจัย

ดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเล็งเห็นประโยชน์จากการเลือกผลิตสินค้าบาง อย่างที่มีต้นทุนต่ า มี

ความรู้ความช านาญ และเลือกสั่งซื้อสินค้าแตะละประเภทที่ผู้บริโภค ในประเทศของตนต้องการแต่

ไม่สามารถผลิตได้ หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงเกินไป และปัจจัยเหล่านี้ก็ให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ

เกิดขึ้น 

สาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนไม่

เท่ากัน ประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 
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ๆ ประเทศนั้นจะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าไปขายที่อ่ืน ๆ เหตุที่ประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่

ต่างกันเพราะว่า มีความแตกต่างในปริมาณและทรัพยากร กล่าวคือ บางประเทศมีแร่ธาตุมาก บาง

ประเทศเป็นแหล่งน้ ามัน บางประเทศมีป่าไม้มาก เป็นต้น ประกอบกับความแตกต่างของสภาพภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลให้สินค้าบางชนิดสามารถผลิตได้ในบางพื้นที่เท่านั้น เช่น ยางพารา

ส่วนมากผลิตในประเทศมาเลเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก กาแฟส่วนมากมาจากบราซิล เป็นต้น 

ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมาก จะได้เปรียบในการผลิตสินค้าซึ่งต้องใช้ทรัพยากรชนิดนั้น

เป็นปัจจัยการผลิต เพราะราคาของปัจจัยการผลิตชนิดนั้นจะต่ า เนื่องจากมีมากเมื่อเทียบกับความ

ต้องการซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนราคาขายต่ าไปด้วย ประเทศจึงควรผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อ

ส่งออกและน าเข้าสินค้าที่ขาดแคลน หรือสินค้าที่มีราคาสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เช่น 

ประเทศไทยมีที่ดินมากและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เมื่อ

เทียบกับญ่ีปุ่น ดังนั้นไทยควรจะผลิตข้าวหรือสินค้าทางการเกษตรอย่างอ่ืนเป็นสินค้าส่งออกเพราะ

ต้นทุนต่ ากว่า ในขณะที่ญ่ีปุ่นก็ควรผลิตสินค้าประเภททุน เช่น เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ รถยนต์ เนื่องจากมี

ที่ดินน้อย แต่มีปัจจัยทุนมาก ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าในญ่ีปุ่นต่ ากว่าไทย จึงปรากฏว่า ญ่ีปุ่น

ต้องซื้อข้าวจากไทยและไทยต้องซื้อเคร่ืองจักรเคร่ืองมือจากญ่ีปุ่น 

อย่างไรก็ตามความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เพียงอย่าง

เดียวมิใช่เป็นสิ่งที่ก าหนดต้นทุนให้ต่ ากว่าประเทศอ่ืนเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 

ความช านาญของประชากรระดับเทคโนโลยี เป็นต้น จริงอยู่ ไทยและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศที่มี

แรงงานเป็นจ านวนมากและค่าจ้างค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่มิได้หมายความว่า

ไทยและฟิลิปปินส์จะมีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิตเท่ากับญ่ีปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์ 

เพราะว่า คุณภาพของประชากรในการผลิต ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุ่นและ

สวิตเซอร์แลนด์สูงกว่าไทยมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตนาฬิกาของญ่ีปุ่นหรือ สวิตเซอร์แลนด์ ต่ ากว่า

ไทย จึงปรากฏว่า ไทยต้องซื้อนาฬิกาจากประเทศเหล่านี้ นั่นหมายถึงว่านอกจากปริมาณของ

ทรัพยากรแล้ว ประสิทธิภาพการผลิตหรือความช านาญของปัจจัยก็เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดต้นทุน

การผลิตสินค้า 

ความแตกต่างดังกล่าวข้างต้น คือ ความแตกต่างในปริมาณและชนิดของทรัพยากร 

สภาพภูมิอากาศและความช านาญในการผลิตประกอบกับความไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดที่

ต้องการได้เองภายในประเทศ จึงมีความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างที่ผลิตได้กับสินค้าที่

ต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ หรือผลิตได้คุณภาพก็ไม่ดีพอการค้าระหว่างประเทศจึง

เกิดขึ้นมาโดยมีหลักการส าคัญคือ ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองขาดแคลนหรือผลิตได้แต่ต้องใช้
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ต้นทุนสูงจากต่างประเทศการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามหลักการแบ่งงานกันท าย่อมท าให้การใช้

ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเราสามารถพิจารณาจากการค้าขายของ

บุคคลภายในประเทศ นั่นคือ พ่อบ้านจะไม่ยอมตัดเสื้อเพื่อสวมใส่เอง ถ้าหากเขาสามารถซื้อเสื้อผ้า

จากท้องตลาดในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนที่เขาผลิตเอง ในท านองเดียวกัน ช่างตัดเสื้อย่อมไม่พยายามท า

รองเท้าใช้เองแต่จะซื้อรองเท้าใช้จากช่างท ารองเท้า ชาวนาย่อมไม่ตัดเสื้อหรือตัดรองเท้าโดยเขาจะจ้าง

ช่างตัดเสื้อหรือจ้างช่างตัดรองเท้าเมื่อเขาเห็นว่า ราคาที่เขาจ่ายไปต่ ากว่าต้นทุนที่เขาต้องจ่าย เป็นต้น 

ทุกคนควรจะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความถนัดและช านาญและน าไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่

ตนเองต้องการ จะท าให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่

เพิ่มขึ้นหรือราคาที่ต่ าลง ดังนั้นประเทศก็เช่นเดียวกับบุคคล โดยที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้น ถ้าหาก

ประเทศสามารถซื้อสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Theory) 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศพยายามอธิบายถึงชนิดของสินค้าที่ซื้อขาย และ

ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ 

1. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ อดัม สมิธ นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกในปลาย

ศตวรรษที่ 18 ได้เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ โดยยึดหลักการแบ่งงานกันท าตามความถนัด

มาใช้ เขาเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่ค้าเมื่อแต่ละประเทศ

ยึดหลักในเร่ืองการแบ่งงานกันท า หมายความว่า ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินค้าอย่างใด ก็ควร

ผลิตสินค้าอย่างนั้นน ามาแลกเปลี่ยนกันจะส่งผลให้เพิ่มความมั่งคั่งในรูปของผลผลิตหรือรายได้ที่

แท้จริงเพิ่มขึ้น 

สาระส าคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ คือ ประเทศหนึ่งจะได้เปรียบ

โดยสัมบูรณ์ ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหน่ึงได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยการผลิต

จ านวนเท่ากันหรือผลิตได้จ านวนเท่ากันได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า ดังนั้นประเทศควรท า

การผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสัมบูรณ์เพื่อการส่งออกแล้วซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์

เป็นสินค้าเข้า 

2. ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

ของเดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) นักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกได้พัฒนาทฤษฎีต่อจากทฤษฎีความ

ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของ อดัม สมิธ โดยเขาไม่เห็นด้วยกับ สมิธ ในประเด็นต่อไปนี้คือ 

- ประเทศคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและส่งออกนั้นควรจะเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ 

โดยสัมบูรณ์ได้เสมอไป 
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- ประเทศสามารถผลิตสินค้าและส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความได้เปรียบ 

โดยสัมบูรณ์ได้ ถ้าประเทศนั้นมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า 

- ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของประเทศคู่ค้าในทุกกรณีของการ

ผลิต 

สินค้า ก็มิได้หมายความว่า ประเทศนั้นสมควรผลิตสินค้าเสียทุกอย่าง หากแต่สมควรที่จะเลือกผลิต

สินค้าส่งออกชนิดที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่า 

- ในทางปฏิบัติ การค้าระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้น แม้ว่าประเทศหนึ่งมีความ 

ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์) เหนืออีกประเทศหนึ่งและประโยชน์จากการค้า

ระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นในรูปผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิค (Classic Theory) 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิคนี้จะถือว่า แรงงานเป็นปัจจัยการ

ผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้า ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเด็ดขาดและ

ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของแต่ละ

ประเทศ และเลือกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่า หรือประเทศ

จะเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมีขอบเขตอยู่ระหว่าง

ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสองทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอ

คลาสสิค (Neo-classic Theory)ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศใน 

ในสมัยนีโอคลาสสิค ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิคมาปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจคือ ทฤษฎี

การค้าแบบต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสจะถูกน ามาเป็นหลักใน

การพิจารณาเนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าในแต่ละประเทศสามารถวัดได้จากมูลค่า

สูงสุดของสินค้าอ่ืนที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้น ประเทศจะได้รับประโยชน์ที่สามารถระบายสินค้า

ที่ผลิตได้มากและซื้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภคเข้าประเทศ และทฤษฎีการค้าที่พิจารณา

ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งในประเทศต่างๆ จะ

แตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) 

นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาและแก้ไขปรับปรุงทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัย

คลาสสิคโดยเพิ่มข้อสมมุติฐานในการพิจารณาคือ มีปัจจัยการผลิตหลายชนิด การทดแทนกันของ
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ปัจจัยไม่สมบูรณ์ การโยกย้ายปัจจัยการผลิตจะเกิดต้นทุนเพิ่ม และมีต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity 

Cost) เกิดขึ้น การโยกย้ายปัจจัยการผลิตแยกได้ 3 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนเพิ่มขึ้น และต้นทุน

ลดลง 

ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 

การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิตหรือ

รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอย่างน้อ ย 6 

ประการ ด้วยกันได้แก่ 

1. ผลต่อแบบแผนการบริโภค และราคาของสินค้า เนื่องจากการค้าขายระหว่าง

ประเทศ ท าให้จ านวนสินค้าที่อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น ทั้งนี้

ประเทศต่าง ๆ จะพากับผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้น และหันไปซื้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบทางการ

ผลิตจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ท าให้อุปทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลในระดับราคาสินค้านั้นมี

แนวโน้มต่ าลง 

2. ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้

ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท าให้ผู้บริโภค

ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการแข่งขันในด้านการผลิตมากยิ่งขึ้น ท าให้

ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเนื่องจากต้องเผชิญกับคู่แข่งขัน ท าให้

ต้องพัฒนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรามักจะได้ยินเสมอว่า 

สินค้าประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภท มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของผู้บริโภคใน

ตลาดต่างประเทศด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ราคาต่ า คุณภาพสูง และรูปร่างลักษณะสวยงาม เช่น วิทยุ 

โทรทัศน์และวิดีโอ ของญ่ีปุ่น เป็นต้น และนับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประเทศอ่ืน ๆ มาก

ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ประเทศที่น าเข้าทั้งหลายสามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานของสินค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ เพราะว่าการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วยความยากล าบากกว่าเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าจะอยู่

กระจัดกระจายทั่วไป 

 3. ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่าง การค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ หันมา

ผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเพื่อส่งเป็นสิ นค้าออกมากขึ้นแต่

เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีจ านวนจ ากัด ฉะนั้นจึงต้องดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ซึ่ง

บัดนี้ผลิตน้อยลง เพราะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative disadvantage) เช่น ไทยดึง
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ปัจจัยการผลิตจากการผลิตผ้า มาผลิตข้าวส่วนญ่ีปุ่นก็จะดึ งปัจจัยการผลิตจากข้าวมาผลิตผ้าแทน 

เพราะฉะนั้น ปัจจัยการผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy 

of scale) เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 

4. ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง

ประเทศท าให้สามารถเรียนรู้ท่งด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหรือวิธีการผลิตที่

เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศเช่น เทคนิคหรือวิธีการผลิตเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่างประเทศ

ซึ่งวิธีการนี้ประเทศญ่ีปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้เลียนแบบเทคนิคและวิธีการ

ผลิตของอังกฤษ และประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการน าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการน าเขาสินค้า

ประเภททุนและเคร่ืองจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วได้ในที่สุด ใน

ขณะเดียวกันการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้และน าเอาเทคนิคทางด้าน

การจัดการ หรือเทคนิคทางด้านการบริหาร จากประเทศที่ก้าวหน้าหรือพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศก าลัง

พัฒนา ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงนิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิดประเทศไม่ติดต่อ

ค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะท าให้ประเทศนั้น ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิคดังกล่าว การเปิดประเทศ

ติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน ก็ตั้งอยู่บนหลักการและ

เหตุผลดังกล่าวแล้ว 

5. ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าการค้า

ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาโดยผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป 

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบ จึงเป็นอุปสรรคต่อการค้า

ขาย ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจาก

ประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบาย มีผล

ให้ความต้องการในซื้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพัฒนาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการพึงพาอาศัย

ตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาประเทศในขณะเดียวกัน ผล

จากการที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศก าลังพัฒนามีเงินตราต่างประเทศเพื่อที่จะ

น าเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองจักร เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกล่าว 

ย่อมใช้เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกินกว่าความสามารถของประเทศก าลังพัฒนาจะหามาได้ใน

ระยะเวลาอันสั้น 
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6. ผลต่อรายได้และการจ้างงาน การส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง

งานภายในประเทศเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศนั่นเองการเพิ่มขึ้นของการส่งออก 

จะท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้กระแส

หมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมาก

ขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็จะตกไปเป็นรายได้ของบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไปกระบวนการ

เช่นนี้จะด าเนินไปเร่ือย ๆ และเมื่อรวมรายได้ของบุคคลที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ จะเห็นว่ารายได้

ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจาการส่งออกในคร้ังแรกเป็นหลายเท่า และผลจาการ

เพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้ เอง ย่อมเป็นผลท าให้มีการเพิ่มอุปสงค์ของสินค้าและบริการ

ภายในประเทศท าให้การผลิต รายได้และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวมากขึ้น 

ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ 

แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้าดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น การค้าระหว่างประเทศก็มีผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาแก่ประเทศคู่ค้าได้เหมือนกัน 

ผลกระทบที่ส าคัญพอจะจ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันคือ 

1. ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิตสินค้าที่

ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิด หรือชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศขึ้นอยู่กับ

การจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด การผลิตและรายได้ของประเทศจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

ตัวอย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมา รายได้จากการส่งออกของไทยมาจากข้าว ยามใดที่ไทยสามารถส่งข้าว

ออกได้มาก เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงจะมีผลให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ท าให้

เศรษฐกิจรุ่งเรือง และประชาชนมีการใช้จ่ายมากจะท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้  

  ในกรณีตรงข้าม หากอุปสงค์จากต่างประเทศในการเสนอซื้อข้าวลดลงอย่างฮวบฮาบ 

ก็จะท าให้รายได้จากการจ าหน่ายข้าวลดลง การใช้จ่ายในประเทศลดลง จนท าให้เกิดภาวะเงินฝืด เป็น

ต้น และถ้าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพา การน าเข้าจากต่างประเทศในระดับสูงก็จะก่อให้เกิดปัญหาของ

เสถียรภาพราคาได้เช่นกัน เช่น การขึ้นราคาน้ ามันดิบอย่างฮวบฮาบของกลุ่ม ผู้ผลิตน้ ามันเพื่อส่งออก 

(OPEC) เมื่อ พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2523 ท าให้เกิดภาวะ 

เงินเฟ้อขึ้นทั่วโลกและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอันมาก เนื่องจากน้ ามัน

เป็นสิ่งจ าเป็นในการผลิต ท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น ราคาสินค้าจึงต้องสูงขึ้นตาม ท าให้ระดับ

ราคาสินค้าโดยทั่ว ๆไปสูงขึ้นได้ 

2. ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเนินนโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้หลาย 



 
44 

ๆ ประเทศอาจต้องซื้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาดดุลใน

ดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้องสูญเสีย

ทองค า หรือทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญเนื่องจาก อัตราการค้า 

(term of trade) ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป สินค้าส่งออก

มักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับราคาสินค้า

น าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาคืออัตราการค้าของประเทศ

ก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง นั่นคือ มูลค่าจากการส่งสินค้าออกน้อยกว่ามูลค่าของสินค้าน าเข้าส่งผล

ให้เกิดปัญหาเสถียรภาพเศรษฐศาสตร์ต่อประเทศคือ ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินขาดดุลใน

ที่สุด 

3. ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตราการค้า

ระหว่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับ

นานาชาติซึ่งไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการโอนทรัพยากร

จากประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาโดยกระบวนการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน

นัน่เอง ในขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน ก็เป็นกลไก

ส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลงเพราะว่าบริษัทการค้าขนาด

ใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็คือ การบริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้าอุตสาหกรรม

น าเข้ามามีมากขึ้น ท าให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าออก

เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 

4. ผลต่อประสิทธิภาพของ นโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศ

ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพน้อยลง

เท่านั้น เช่น เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกและราคา

สินค้าเข้า นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในกรณี เช่นนี้

รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามีความสัมพันธ์

กันอย่างไร หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้กลไกแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวซับซ้อนขึ้น 

5. ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงาน ประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่างประเทศ

ในระดับที่สูง หากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดี หรือการน าเข้าเพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผลสุทธิของ
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การน าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้ รายได้และการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง ผลจะเป็นไป

ในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 

6. ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้

ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความ

มั่นคงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผล

ที่ส าคัญ เช่น การเกิดสงคราม การขัดแย้งทางด้านการเมืองกับบางประเทศ ความยุ่งยากทางด้านการ

ขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศเดือดร้อน เนื่องจาก การขาด

แคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ขาดแคลนวัตถุดิบ และสินค้าทุนในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น จาก

เหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ยึดถือ นโยบายการค้าเสรี ตามหลักการแบ่งงาน

การท าระหว่างประเทศของเดวิด ริคาร์โด และนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอย่างแท้จริง แต่ได้หันมาใช้

นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือการผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ 

ขึ้นใช้เองในประเทศเพื่อมิให้เศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นอยู่กับการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง

จนเกินไป เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นภายในประเทศ อาจยังไม่สามารถแข่งขันกับสินค้า

ต่างประเทศได้ รัฐจึงจ าเป็นให้ความช่วยเหลือและคุ้มกันโดยใช้มาตรการที่ส าคัญ คือ ก าแพงภาษี

สินค้าขาเข้า ( import tariffs) และโควตาน าเข้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
46 

                                                                        นิยามศัพท์ 

 

 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1. การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทาง
สู่ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทาง
อากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออก
เรียกว่า "ผู้ส่งออก" 

2. การรับสินค้า Receiving เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อ เนื่องมาจาก
การจัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูล
การสั่งซื้อ ระบบการรับ สินค้าจะใช้
ข้อมูลการสั่งซื้อเป็นข้อมูล การน าเข้า 
(Input data) ซึ่งท าให้ผู้รับ สินค้าหรือ
คลังสินค้า ทราบว่าสินค้า นั้นซื้อเมื่อใด 

3. การผลิตสื่อ Media Production เป็นการขนส่งเพื่อน าสินค้าไปขึ้นเรือ
ใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่ง
สินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็
ได้ 

4. การผลิต Production การสร้างเศรษฐ์ทรัพย์และบริการต่างๆ 
เพื่อบ าบัดความต้องการของมนุษย์ การ
ผลิตสิ่งของและบริการทุกอย่าง จะต้อง
เป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ขึ้ น ใ หม่  ก า ร ผลิ ตห รื อก า รส ร้ า ง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ อาจจัด
อยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

5. การจัดการ Production เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อ เน่ืองมาจาก
การจัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูล
การสั่งซื้อ ระบบการรับ สินค้าจะใช้
ข้อมูลการสั่งซื้อเป็นข้อมูล การน าเข้า 
(Input data) ซึ่งท าให้ผู้รับ สินค้าหรือ
คลังสินค้า ทราบว่าสินค้า นั้นซื้อเมื่อใด 

6. การวางแผนการ
ขนส่ง 

Transportation Planning คือกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกัน
ระบบการขนส่งในอนาคต ซึ่งมักจะ
มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการการขนส่งในอนาคตความ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบขนส่ง 

7. การน าเข้า Import การน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ 
โดยสินค้าที่น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มี
หรือผลิตในประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษา
โ ร ค  เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตรบาง
ชนิด 

8. การบริหาร Management กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. การบริหารคลังสินค้า Warehousing  and  Storage เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการคลังสินค้า  อาทิ   การจัดเก็บ 
สินค้า  การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้า  
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

10. การบริหารจัดการการ
ขนส่ง 

Freight Management การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่ง
บุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่ง
สินค้าจะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่
หมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้อง
กับการดูแลให้บริการต่าง ๆ ด าเนินไป
อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 

11. การขนส่งทางน ้า Water Transportation เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ า
ที่สุดในบรรดาทางเลือกการขนส่ง
ทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องสร้างเส้นทาง
ขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาติเป็นต้น 

12. การขนส่งทางทะเล Sea and Ocean 
Transportation 

การขนส่งทางน้ า  ที่ผ่ านทะเลและ
มหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้
เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้าง
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

13. การแปรรูป Transformation การน าเอาวัตถุดิบซึ่งได้จากผลผลิตไป
เปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการต่างๆ ให้เป็น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี รู ป ร่ า ง ลั ก ษ ณ ะ
เปลี่ ยนแปลงไปก่อนน าไปใช้โดย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังคงมีค่าของวัตถุดิบที่
น ามาใช้หรืออาจให้คุณค่ าที่ ดีมาก
กว่าเดิมนั่นเอง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

14. การขนถ่ายสินค้า 
 

Trailer loading time คือการเรียกเก็บค่าล่วงเวลาจะเกิดขึ้น
หากการโหลดสินค้าใช้ระยะเวลานาน 
ระยะเวลาการโหลดฟรีคือประมาณ 4 
ชั่วโมง แต่ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเจ้าของ
รถแต่ละราย 
 

15. การขนส่งทางบก Land Transportation การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทาง
รถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดย
รถไฟ ปลอกภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่
สามารถแวะพักระหว่างทาง 

16. การประกันภัยทาง
ทะเล 

Marine Insurance การประกันความเสียหายแก่เรือและ
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่าง
การขนส่งทางทะเล และยังขยายของ
เขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่ง
สินค้ าท างอากาศและทางบก  ซึ่ ง
ต่อเน่ืองกับการขนส่งทางทะเลด้วย 

17. การประกันภัยสินค้า Cargo Insurance ประกันภัยซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่ง
ทางทะเล ภัยที่ได้รับการคุ้มครองขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขที่ผู้ เอาประกันภัยเลือกซื้อ
ความคุ้มครอง 

18. ของต้องจ ากัด Restricted Goods สินค้า/สิ่งของที่มีกฎหมายก าหนดว่า
หากจะมีการน าเข้า-ส่งออก หรือผ่าน
ประเทศจะต้องได้ รับอนุญาตหรือ
ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ เช่น ต้องได้รับอนุญาต
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

19. ของต้องห้าม Prohibited Goods ของหรือสินค้าที่กฎหมายก าหนดห้าม
น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร และบางกรณี
ห้ามส่งผ่านด้วย เช่น - สิ่งเสพติด – วัตถุ
หรือภาพหรือสื่อลามกต่างๆ 

20. เขตการค้าเสรี Free Trade Zone (FTZ) พื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้าใกล้ท่า
ขนส่งซึ่งสินค้าและวัตถุดิบที่น าเข้าไม่
จ า เป็นต้ อง เสี ยภาษี ศุ ลกากรห รือ
ค่าธรรมเนียม 

21. เขตปลอดอากร Free Zone เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์
ทางอากรศุลกากรในการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการ
อ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ 

22. คลังสินค้า Warehouse สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจาย
สินค้า คลังสินค้ามีชื่อ เรียกได้ต่างๆ กัน 
(ศูนย์กระจายสินค้า  ,ศูนย์จ าหน่าย
สินค้า,โกดัง) 

23. คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded Warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ได้ รับ
มอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า 
การช าระค่าธรรมเนียมและภาษีของ
สินค้าเหล่านี้จะท าได้ก็ต่อเมื่อสินค้า
ดังกล่าวได้รับการขนย้ายจากคลังแล้ว
เท่านั้น 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

24. ความปลอดภัย Safety สภาพที่ไม่มีภยันตราย ดังนั้น ความ
ปลอดภัยในการท างานจึงหมายถึง การ
ท างานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่มีเชื้อ
โรค โดยจะไม่ก่อให้ เกิดสิ่ งต่าง  ๆ 
เหล่านี้ 

25. ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง Freight prepaid/freightpaid ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศคู่
ค้า จะต้องมีการตกลงว่า ผู้ซื้อหรือผู้ขาย
สินค้า จะเป็นคนจ่ายค่าระวางเรือ 

26. เคร่ืองจักรกล Machinery เคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจาก
ส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน 
ซึ่ งถู กส ร้างขึ้ นมา เพื่ อท า ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง 
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร เ ป็ น อุ ป ก รณ์ ที่ มี พ ลั ง
ขับเคลื่อน 

27. ค่าขนส่งถูกช าระต้น
ทาง 

Freight Prepaid โดยเป็นการส่งสินค้าจากประเทศไทย
ไปยังต่างประเทศซึ่งข้อตกลงได้รับการ
ยืนยันให้จัดส่งสินค้าโดย Term CIF 
และ ผู้ส่งออกที่ประเทศไทย ควรจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

28. ดุลการค้า Balance of Trade การเปรียบเทียบระหว่างผลต่างมูลค่า
การน าเข้าสินค้ากับมูลค่าการส่งออก
สินค้าของประเทศ โดยทั่วไประยะเวลา
ที่ใช้เปรียบเทียบ 

29. ตูค้อนเทนเนอร์ Container ตู้โลหะขนาดใหญ่ที่ปิดมิดชิด และ
สามารถน าไปใช้ใหม่ได้ ใช้ เพื่อการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลและทางรถไฟ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
30. ทรัพยากร Resource สิ่งที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน 

น้ า อากาศ แสง พืชและสัตว์ ซึ่งแต่ละ
พื้นที่จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันตาม
สภาพแวดล้อม 

31. ท าขึ้นมาใหม่ Recycle การน าสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้ซ้ าได้ 
แล้ว ซึ่งอาจจะฉีกขาด แตกหัก กลับไป 
เข้ากระบวนการแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ 

32. นวัตกรรม Innovation การน าสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมี 

33. บัญชีราคาสินค้า Invoice ใบวางบิล ใบแจ้งหน้ี 

34. ใบขนสินค้า Parcel เอกสารแสดงรายการสินค้า ได้แก่ ชนิด 
คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก ราคาจริงใน
ท้องตลาด และรายการอ่ืนตามที่อธิบดี
กรมศุลกากรต้องการ ซึ่งผู้น าเข้าหรือผู้
ส่งออกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เมื่อน าของใด ๆ เข้าประเทศหรือส่ง
ของใด ๆ ออกนอกประเทศ 

35. ใบขนสินค้าชั่วคราว Temporary ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอ่ืนที่ให้
ใช้แทนใบขนสินค้า 

36. ใบขนสินค้าถ่ายล า Transshipment ของที่น าเข้ามาเพื่อท าการขนถ่ายเปลี่ยน
ย า น พ า ห น ะ  เ พื่ อ ส่ ง อ อ ก ไ ป ยั ง
ต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าภาษี
อากรขาเข้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
37. ใบขนสินค้าผ่านแดน Transit เป็นการขนส่งที่ จะต้องปฏิบัติตาม

กฎระ เบี ยบที่ ก าหนดเอาไว้ต ามที่
กฎหมายได้มีการก าหนดเอาไว้ เช่น 
หีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้า 

38. ใบตราส่งสินค้า Bill of Lading เป็นเอกสารซึ่งผู้ขนส่ง (carrier) ออก
ให้แก่ผู้ส่งสินค้า (consignor) เพื่อเป็น
หลักฐานการรับขนของ (carriage of 
goods) ให้ตามข้อตกลง 

39. ใบเบิก Bill Of Lading ใบตราส่งสินค้าทางเรือ 
40. ใบสั่งปล่อย Delivery Order ใบสั่งปล่อยสินค้า 
41. ประชากร Population กลุ่มสิ่งมีชีวิตเดียวกันที่อาศัยอยู่ ใน

พื้นที่หนึ่งๆ ค าว่าประชากรนี้จะใช้กับ
สิ่งมีชีวิตชนิด 

42. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ขนส่ ง
ระหว่างประเทศ 

Freight Forwarder บริษัทซึ่งให้บริการรับสินค้า รวบรวม
สินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริการ
ขนส่งระหว่างประเทศมักจะให้บริการ
ด้านพิธีการศุลกากร จัดเตรียมเอกสาร 
และด าเนินการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และ
จัดส่งสินค้าด้วย 

43. พิธีการศุลกากร Customs Broking บริการดูแลด้านพิธีการศุลกากรในการ
น าเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้น าเข้า
หรือส่งออก 

44. ภาษีอากร Tax สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อ
ใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มี
สิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
45. รายละเอียดของสินค้า Specification รายละเอียดย่อยของสินค้า จะปรากฏ

ตรงด้านบนของค าบรรยายสินค้า คุณ
สามารถระบุรายละเอียดหลักที่ส าคัญ
ในช่องนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถอ่าน
และ เข้ า ใ จ เกี่ ย วกั บสิ นค้ า ภ า ย ใน
ระยะเวลาสั้น 
 

46. เล็ตเตอร์ออฟเครดิต Letter Of Credit เอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการช าระเงิน
ในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็น
ผู้ช าระให้แทน เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะท าให้
ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า เลต
เตอร์ออฟเครดิตออกโดยสถาบัน
การเงินตามค าสั่งของผู้ซื้อเพื่อแสดง
เป็นหลักประกันการช าระเงิน ผู้ขาย
สินค้าได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้
ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่า
สินค้า 

47. สถานีส่งมอบสินค้า CY (Container Yard) สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่ต้น
ทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์
จากตัวแทนเรือเพื่อน าไปบรรจุสินค้า
ด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผู้
ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบ
ในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
จนกระทั่ งสินค้ าส่ งไปถึ ง เมื องท่ า
ปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุ
ใน B/L ว่า Shipper loaded and counted 
แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบรรจุตู้ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
48. สหภาพศุลกากร Customs Union การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามา

จากเขตการค้าเสรี มีการการก าหนด
อัตราภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกัน
ระหว่างสมาชิก 

49. ห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ก า ร ใช้ ร ะบบขอ งหน่ ว ย ง าน  คน 
เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร 
และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน 
เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ 
จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า  กิจกรรมของ
ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น จ ะ แ ป ร ส ภ า พ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุ
อ่ืนๆให้กลายเป็นสินค้าส า เร็จ แล้ว
ส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย 

50. ห่วงโซ่อุปทานภายใน
กระบวนการผลิต 

 เป็น องค์ประกอบส่วนกลางของห่วง
โซ่ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต หลังจาก
รับวัตถุดิบจากผู้ค้า ไปจนถึงการบรรจุ
หีบห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและวความก้าวหน้า  กระบวนการขั้นตอนในการ

ท างานของการส่งออกสินค้าทางเรือ ของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์จ ากัด จากการที่ได้ไปศึกษาการ

ขนส่งหนังสือหรือสื่อต่าง  ๆ ออกไปยังต่างประเทศโดยใช้เรือในการขนส่งตัวสินค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะผู้จัดท าได้เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ซึ่งได้วิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1รูปภาพถ่ายหน้าบริษัท
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1. กระบวนการขั้นตอนในการท างานของการส่งออกสินค้าทางเรือ 
1.1 การติดต่อบริษัทเดินเรือเพื่อเป็นการเตรียมเรือ เป็นการติดต่อบริษัทเดินเรือเพื่อหาเรือที่

จะขนส่งสินค้า 
                 1.2 การติดต่อประสารงานกับสายงานเรือเป็นการติดต่อพูดคุยประสารงานกันระหว่าง
ผู้ขายกับตัวแทนบริษัทเดินเร่ือเพื่อตกลงในการขนส่งสินค้า           
                1.3 การยืนยันการจอง จะเป็นการยืนยันในการจองเรือเพื่อการขนสงและท าข้อตกลงกัน 
                1.4 การว่งเอกสารการจองอยางเป็นทางการ จะเป็นการส่งหนังสือเพื่อเป็นการยืนยันไปยัง
ตัวแทนเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป 
                1.5 การเดินพิธีการ  เป็นการเดินพิธีการเดินศุลกากรตามกฎระเบียบเพื่อเดินเรื่องขนส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศ 
                1.6 การหาตู้สินค้า  จะเป็นการจัดหาตู้สินค้าเพื่อใสสินค้าและหาขนาดของตู้สินค้าที่
เหมาะสมกับสินค้าที่จะจัดส่ง 
                1.7 การขนถ่ายสินค้า  เป็นการล าเลียงตัวสินค้าใสภายในตู้สินค้าก่อนที่จะขนส่งไปยังท่าเรือ 
                  1.8 การจัดการสินค้าไปยังท่าเรือ  เป็นการขนตู้สินค้าไปยังท่าเรือเป็นการพักตู้เพื่อรอรอบ
ของเรือ 
                  1.9 การออก b/l  หลังจากเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว เอกสาร B/L จะถูกออกโดยสาย
เดินเรือ  โดยทั่วไปจะออกในวันถัดไปหลังจากวันที่เรือออกเดินทางหรือสองวันถัดมาหากคุณ
ต้องการเอกสาร B/L อย่างเร่งด่วน โปรดแจ้งให้ทางตัวแทนผู้ส่งสินค้าทราบล่ วงหน้า 
         จากการที่ทางกลุ่มนักศึกษาได้เขาดูงานที่บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด ทางกลุ่ม
นักศึกษาได้สอบถ้ามข้อมูลมาจากการที่เขาดูงานที่บริษัทแล้วพบว่ามีปัญหา2อย่าง1ในเร่ืองการจัดการ
เอกสารซึ่งในส่วนนี้นั้นได้พบว่าทางบริษัทมีพนักงานที่ยังท างานไม่เต็มที่และขาดความรับพิดชอบ
ในงานหลายจุดและไม่ตรงต่อเวลา 2 ในเร่ืองของการคมนาคมการขนส่งทางเร่ือในส่วนนี่นั้นจะพบ
ปัญหาในเร่ือสภาพอากาศและและการขนถ่ายตัวสินค้าจากรถไปเรือซึ่งอาจเกิดความเสียหายระว่าง
ทางได้และพนักงานการขนส่งที่บางคนอาจจะยังไม่ช านานในงาน 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งทางเรือ 
        1. การวางแผนเร่ืองเส้นทางการเดินรถและการเดินเรือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การขนส่งอย่างมากเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งและแม่นย าในเร่ืองของเวลา 
                     2. การจัดเลียงสินค้าภายในตู้สินค้าโดยเลียงให้ใช้เนื้อที่มากที่สุดเพื่อการขนส่งสินค้าที่
ละเยอะๆ และช่วยไม่เสียเทียวในการส่งสินค้าในแต่ละคร้ัง 
                     3. การใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดผลมาก
ที่สุด 
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     4. มีการจัดอบรมพนักงานรายปีทุก ๆปีโยการเชินผู้มีประสบการด้านต่าง ๆมาให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่พนักงาน 
3. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในปัจจุบัน 
         เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานภายในบริษัทมาประยุคใช้ใน
ชีวิตประจ าวันช่วยในการดัดแปลงใช้ในแต่ละงานที่ตัวเองได้ท าอยู่หรืออาจจะน ามาประยุคใช้บริษัท
ของตังเองเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไป 
4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการวางแผนจัดท าโมเดลมาประยุกต์ใช้กับการจัดท าโครงการ 

     เป็นการวางแผนในการจัดท าโมเดลโดยการน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกใช้ให้เกิด

ประโยชน์ที่สุดโดยจะเป็นการลดต้นทุนในการซื้อวัสดุใหม่อาจท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามมาด้วยทาง

กลุ่มนักศึกษาจึงน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกใช้ในการจัดท าโมเดลเพื่อเดินตามลอย

แนวความคิดของราชการที่ 9 

 

ภาพที่  4.2 รูปภาพวิทยากรที่มาให้ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
59 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 

  จากการศึกษา กระบวนการการส่งออกสินค้าทางเรือ หนังสือ ไปยังต่างประเทศของ

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขอสรุปและมีข้อเสนอแนะตาม

วัตถุประสงค์ดังนี้   

  การที่ได้เข้าไปศึกษากระบวนการส่งออกของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด พบ

ปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกโดยแบ่งออกเป็น 2 เร่ืองคือ เร่ืองที่ 1 เร่ืองการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการ

ส่งออก การเรียบเรียงเอกสารน าเข้ามีความซับซ้อนเพราะจะต้องใช้เอกสารหลายอย่าง และมีกระดาษ

หลายรูปแบบและสิงพิมพ์ บางครั้งเอกสารใบแสดงรายการสินค้าสลับกันจึงท าไห้ต้องส่งเอกสารใหม่

ท าให้เสียเวลาและเสียต้นทุนในการขนส่งใหม่ เร่ืองที่ 2 การคมนาคมการขนส่ง  บริษัทใช้การขนส่ง

ทางเรือพราะใช้เวลาในการขนส่งนานที่สุด แต่ในขณะเดียวกันการเดินเรือต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

จึงท าให้บางคร้ังเกิดการขนส่งล้าช้าเพราะสภาพอากาศแปรปรวนท าให้สินค้าส่งถึงลูกค้าได้นานกว่า

ที่ตกลงกันไว้ ซึ่งจากในกรณีที่ศึกษาพบว่าทางบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัดมีระบบการขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพอย่างมาก 

                  1. ในการขนถ่ายสินค้าทางบริษัทมีการเลียงสินค้าภายในตู้คอนเทเนอร์ได้อยางมี

ประสิทธิภาพเป็นการใช้พื้นที่ให้คุมค้าและประหยัดในการใช้ตู้สินค้าหลายตู้เป็นการลดต้นทุนอีก

อย่างที่บริษัทมีการใช้ 

     2. ทางบริษัทมีการใสใจเร่ืองพนักงานเป็นอย่างมากโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่

พนักงานทุกคนโดยมีการจัดอบรมจากผู้เชียวชานในหน้าที่การงานต่าง  ๆ  

  3. จากการที่กลุ่มนักศึกษาได้เข้าไปดูงานภายในบริษัทมานั้นทางเราได้รับความรู้ที่มี

ประโยชน์อย่างมากที่สามารถน าไปประยุกใช้ในหน้าที่การงานและการด าเนินชีวิตต่อไปในภายภาค

หน้าได ้
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ข้อเสนอแนะ 

 คณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด น ามาพิจารณา

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขดังนี้  

 1. ทางบริษัทควรฝึกอบรมพนักงานที่ดูแลเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารให้มีความละเอียดถี่

ถ้วนมีระเบียบแบบแผนในการจัดเก็บเอกสาร สามารถแยกลักษณะของเอกสาร ได้เป็นหมวดหมู่ ต้อง

เข้าใจและ ตัดสินใจว่าจะเก็บเอกสารใดไว้บ้าง และควรก าหนดระยะเวลาในการเก็บ และการท าลาย

เอกสาร ทั้งนี้จะช่วยลดปริมาณเอกสารที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ลงได้ และถ้าหากบริษัทมีงบประมาณ

เพียงพอ ก็อาจจะจัดหาเคร่ืองมือหรือ อุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในช่วง

แรกเร่ิมแต่จะส่งผลดีใน ระยะยาวเนื่องจากสามารถสืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ประหยัดเวลา

และประหยัดพื้นที่ได้อีกด้วยและเน้นเร่ืองนี่เป็นหลักเพราะอาจจะท าให้งานส่งมีความลาช้าเป็นอย่าง

มาก 

 การคมนาคมการขนส่งในบางคร้ังการเดินเรืออาจจะไม่ตรงตามเวลาที่ถูกต้องเสมอไป 

ดังนั้นทางบริษัทควรที่จะบอกกับลูกค้าไว้เสมอว่า ทั้งนี้ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยก าหนดการ

ต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของสินค้าที่จะมาถึงได้ 

2. อยากจะเสนอให้มีการจัดการติดตามและประเมินพนักงานหลังจากอบรมดูว่ามีการ

พัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงได้จะไดท้ราบถึงผลหลังจากการอบรม 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

                     ปรับปรุงเร่ืองความระเอียดในการท างานและใสใจในรายละเอียดและการใช้ภาษาที่

ถูกต้องในการพิมพ์ตัวหนังสือภาษาเขียนกับภาษาพูดใช้ให้ถูกต้อง
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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วิชาโครงการ-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

หัวข้อโครงการการศึกษา กระบวนการขั้นตอนในการท างานของการส่งสินค้าทางเรือ  

 

ตารางที่ ก.1 ตารางใบบันทึกปฏิบัติงานโครงการ 
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 10-23 ก.ย. 61 ส่งภาพความก้าวหน้าโมเดลครั้งที่ 1      
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 1-14 ธ.ค61 เตรียมผลงานเข้าร่วมงาน ATC นิทรรศน์      
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ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ขั้นตอนการท าโมเดล 

 
ภาพที่ ข.1 การท าฐานโมเดล 

ภาพที่ ข.2 การท าโครงสร้างอาคาร 



 
67 

 

ภาพที่ ข.3 การท าโครงสร้างอาคาร2 

 

ภาพที่ ข.4 การท าพาเลท 
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ภาพที่ ข.5 พ่นสีตัวอาคาร 

 
ภาพที่ ข.6 จัดวางโครงสร้าง 
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ภาคผนวก ค 

ภาพเข้าศึกษาดูงาน 

บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 
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ภาพที่ ค.1ป้ายหน้าบริษัท 

ภาพที่ ค.2 การเข้าไปศึกษาดูงานในบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 
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ภาพที่ ค.3 ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ 

 

ภาพที่ ค.4 นั่งฟังวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาและขั้นตอนต่างๆ 
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ภาพที่ ค.5 คลังเก็บวัตถุดิบกระดาษทุกชนิด 

 

ภาพที่ ค.6 ดูวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ในการส่งออก 
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ภาพที่ ค.7 โซนของบรรจุภัณฑ์ตามเล่มของหนังสื่อ 

 

ภาพที่ ค.8 ทางคณะผู้จัดท าจึงขอมอบของเล็กๆน้อยๆในการขอบพระคุณที่ให้ความรู้ที่ดี 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการท าโมเดล 
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งบประมาณในการท าโมเดล 

ตารางที่ ง.1 ตารางแสดงงบประมาณ 

 

ล าดับ รายการ ราคา 

1. กระดาษสี 40 

2. กระดาษลูกฟูก 30 

3. แผ่นใส 20 

4. สีสเปรย์ 200 

5. กาวร้อน 120 

6. กาวลาเท็กซ์ 20 

7. กาวสองหนา้ 30 

8. กระดาน 60 

9. รถ,เรือ 100 

10. ต้นไม ้ 60 

11. แป้ง 20 

12. สีน้ า 30 

รวม 800 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 

 

 

   ชื่อ-นามสกุล นายอิทธิพล  เที่ยงพนม 

   เลขที่ 23 ปวส 2/27 

   เรียนสาขาวิชาโลจิสจิกส์  

    ที่อยู่ : 4/55 ถ.อาจณงรงค์ เขตคลองเตย กทม.10110                             

   

 

 

 

 

   ชื่อ-นามสกุล นายสมรักษ์ สุวรรณ์ 

   เลขที่ 23 ปวส 2/27 

   เรียนสาขาวิชาโลจิสจิกส์ 

    ที่อยู่ : 24/4หมู่12 เขตตลิ่งชัน แขวงบาง บางระมาด 

   
 

 


