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                           การศึกษากระบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์แบบ Door to door service กรณีศึกษา 
บริษัท  ซุ่นหลี  สมุทรปราการ  จ ากัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการขนส่งอะไหล่
รถยนต์แบบ Door to door service ท าให้เข้าใจถึงขบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์ให้กับลูกค้ามาก
ขึ นขั นตอนในการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและประหยัดเวลาในการขนส่ง อะไหล่รถยนต์จนถึงมือ
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บริษัทจนกระทั่งถึงมือลูกค้า การศึกษาจึงท าให้ทราบถึงปัญหาและท าให้เกิดความผิดพลาดในด้าน
การขนส่งลดลง จึงสามารถประมาณต้นทุนและจ ากัดงบประมาณในการจัดท าโครงการ 
                           การจัดท าโครงการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word  ในการเรียบเรียงข้อมูล
เนื อหา ตรวจค าสะกด การตรวจสอบไวยากรณ์ ค าพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็ว โดย
สามารถก าหนดให้ (Wizard) ใน Word สร้างได้หลายรูปแบบตามต้องการ ตกแต่งเอกสารได้ง่าย 
รวดเร็ว ถูกต้องในการพิมพ์เอกสารเพิ่มตาราง กราฟฟิก และมีประสิทธิภาพ ใช้โปรแกรม Power 
Point ในการใช้น าเสนอโครงการ และใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพ การตัดต่อภาพให้
สอดคล้องกับสิ่งที่น าเสนอในโครงงาน 
                           ผลการด าเนินการโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาครั งนี  น ามาประยุกต์ใช้ในเร่ืองของการเดินทางในชีวิตประประวัน คือการตรวจสอบ
และวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทาง เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางในแต่ละวัน และยังสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน  บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด มาเป็นแนวทางใน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ น นอกจากนี ยังสามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนในที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การขนส่งได้อีกด้วย   
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ไม่มากก็น้อย 
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บทที ่1 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 

การขนส่งเป็นส่วนส าคัญ และจ าเป็นอย่างหนึ่งของ ระบบการจัดจ าหน่ายเช่นเดียว 
เช่นเดียวกับที่เป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นต่อระบบการผลิตและการขนส่งกล่าวคือระบบขนส่งที่
ทันสมัยช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตออกมาเป็นจ านวนมากไปยังสถานที่ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันระบบการขนส่งได้รับการพัฒนาขึ นเป็นอันมาก ท าให้ระบบการจัดจ าหน่ายสามารถท า
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น การขนส่งมีความส าคัญต่อระบบจัดจ าหน่ายในการให้
อรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่และเวลาอย่างมาก อย่างไรก็ตามการขนส่งมีข้อจ ากัดอยู่เหมือนกัน
คือ ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความส าคัญเป็นอันดับสามรองลงมาจากค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงาน ดังนั นธุรกิจจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ 

ความสามารถในการจัดส่งสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยระยะ 

เวลาในการจัดส่งที่สั นที่สุด ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ จะเห็น

ได้ว่าการขนส่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวกทั งด้านเวลาและสถานที่

ส่งผลให้บริษัทที่มี การจัดการการขนส่งที่ดีสามารถสร้างมาตรฐานได้ว่า จะมีสินค้าเพียงพอที่จะจัด

จ าหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื นฐานของความสามารถในการ

แข่งขันของแต่ละบริษัท การที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จด้านงานขนส่งจ าเป็นต้องเข้าใจถึง การ

ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องประสานงานในส่วนของการรับสินค้าเข้าและการส่ง

สินค้าออกที่มีความหลากหลาย รวมถึงส่วนของสินค้าก็จะถูกจัดการโดยการขนย้ายไปยังจุดต่าง ๆ

ซึ่งความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ดังนั น  ผู้จัดท าโครงการ จึงมีแนวคิดที่จะด าเนิน การศึกษาขบวนการขนส่งอะไหล่ 

รถยนต์ แบบ DOOR TO DOOR กรณีศึกษา บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด เพื่อขนส่งสินค้า

ให้กับลูกค้าแบบประตูรถถึงประตูบ้าน มีความรวดเร็วในการขนส่ง และต้องใช้ความแม่นย าในการ

เส้นทางระหว่างการขนส่ง การขนส่งแบบนี จะเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะ

ลูกค้าสามารถตรวจสอบ 
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วัตถุประสงค์ 
                           1.  เพื่อการศึกษากระบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์แบบ DOOR TO DOOR 
                           2.  เพื่อศึกษาขั นตอนการขนส่งสินค้า ที่รวดเร็วและประหยัดเวลาในการขนส่ง  
                           3.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งอะไหล่รถยนต์ 
                           4.  เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพใน
อนาคต   
                           5.  เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการลดต้นทุนการจัดท า
โครงการ 

ประโยชน์ท่ีขาดว่าจะได้รับ 
                           1.  เข้าใจถึงขบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์ให้กับลูกค้า แบบ DOOR TO DOOR   
                           2 .   รู้ขั นตอนการขนส่งสินค้ าที่ รวดเ ร็วและประหยัด เวลาในการขนส่ง                          
อะไหล่รถยนต์ 
                           3.  รับรู้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ น ในระหว่างการขนอะไหล่รถยนต์ 
                           4.  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพใน
อนาคต   
                           5.  ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน และ
งบประมาณของการจัดท าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 
 

ประวัติบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 

                              บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

การรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน และรอบๆ บริษัท เช่นการจัดเก็บน  ามันเก่า และเคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้

เป็นที่ และ การจัดเก็บขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลักของบริษัท คือ การซ่อมบ ารุง

รถบรรทุก ภายใต้ข้อก าหนดเร่ืองโรงงานสีเขียว  ซึ่งบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ ได้ด าเนินการมา

โดยตลอด ตั งแต่การน าวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ไปก าจัดอย่างถูกต้อง ทั งนี  บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ มีเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน 
 

 

ผู้บริหาร ประธานบริษัท    :  คุณ รังสรรค์  สุระประสิทธิ์ 
    

 

ชื่อ  บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ 

ท่ีอยู่  333 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

                            จังหวัด    สมุทรปราการ 10270  

ก่อตั้งบริษัท 24 มกราคม 2539  

งบลงทุน 15 ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ ซ่อม – ขายอะไหล่รถบรรทุก 

 

ปณิธานของบริษัท 

  1. พัฒนาคุณภาพและพัฒนาตนเอง 

  2. เพิ่มพูนทักษะและก้าวให้ทันโลก 

  3. มุ่งมั่นสร้างความช านาญอย่างมืออาชีพ 
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ภาพท่ี  2.1  หน้าบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ผังองค์กร 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.2  ผังองค์กร บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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แผนที่บริษัท 
 
 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี  2.3  แผนท่ี บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

                           

 

 

 

 

 

                                ภาพท่ี  2.4  ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑข์องบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ภาพท่ี  2.5  ผลิตภัณฑ์ไส้กรองของบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ภาพท่ี  2.6  ผลิตภัณฑ์ลูกปืนของบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ภาพที่  2.7  ผลิตภัณฑ์หัวอัดจารบีของบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ภาพท่ี  2.8  ผลิตภัณฑ์สปริงกดคลัทซ์ของบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ภาพท่ี  2.9  ผลิตภัณฑ์ซีลล้อของบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ภาพท่ี  2.10  ผลิตภัณฑ์น้ ามันของบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 



 
 

บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

                        คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา เร่ืองการศึกษาขบวนการขนส่งอะไหล่ 
รถยนต์แบบ DOOR TO DOOR SERVICE กรณีศึกษาบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด ซึ่งมี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี   
                           1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง                            
                           2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งแบบ DOOR TO DOOR SERVICE 
                           3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่งอะไหล่ชิ นส่วนรถยนต์  
                           4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่ง 
                           5.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง 
                           6.  นิยามศัพท์ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง 
                           ความหมายขงการขนส่ง 
                           การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่ง
แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี  ทางบก ทางน  า ทางอากาศ และ อ่ืนๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่ง
ได้จากหลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื นฐาน , 
ยานพาหนะ, และการด าเนินการ โครงสร้างพื นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ถนน ทาง
รถไฟ เส้นทางการบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ 
ท่ารถ และ ท่าเรือ ในขณะที่ ยานพาหนะ คือสิ่งที่เคลื่อนที่ไปบนโครงข่ายนั น เช่น รถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบิน เรือ ส่วน การด าเนินการ นั นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร ระบบ
ควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือการเก็บ
ภาษีน  ามัน เป็นต้น         
                           ประเภทของการขนส่ง   
                           ประเภทของการขนส่ง คือ การขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมาก
ยิ่งขึ น มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้
เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และประเภทของการขนส่งมีกี่ประเภท กี่ชนิดซึ่งสามารถจ าแนก         
การขนส่งได้ 5 ประเภท ดังนี  
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                           1.  การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) 
                           คือ การขนส่งทางน  า เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั งสมัยโบราณ โดยการใช้แม่น  า
ล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน  านี เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมาก
เป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้น 
                           ส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ า 
                           -  ผู้ประกอบการขนส่งทางน  า 
                           -  อุปกรณ์การขนส่ง คือ เรือ ได้แก่ เรือโดยสาร เรือสินค้าและเรือเฉพาะกิจ เช่น 
เรือลากจูง เรือประมง ฯลฯ 
                           -  ท่าเรือ 
                           -  เส้นทางเดินเรือ 

ภาพท่ี  3.1  การขนส่งทางน้ า 

ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางน้ า มีดังนี้ 
                           ข้อดี 
                           -  อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 
                           -  ขนส่งได้ปริมาณมาก 
                           -  มีความปลอดภัย 
                           -  สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 
 



16 
 

                           ข้อเสีย 
                           -  มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 
                           -  ในฤดูน  าลดหรือฤดูร้อน น  าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือ
เกยตื นได ้
                           -  ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศ 
                           2.  การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) จ าแนกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 
                              2.1  การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทาง                        
การล าเลียงที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็น
รัฐวิสาหกิจ เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการ
ไม่แพงการขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอน 
และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 
                              2.1.1  รถปิด คือ รถไฟที่ปิดทุกด้าน เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่าย
เมื่อถูกแดดถูกฝน 
                              2.1.2  รถเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหาย
เมื่อถูกแดดถูกฝน 
                              2.1.3  รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุก
น  ามัน รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน  ามัน เป็นต้น - เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  3.2  การขนส่งทางรถไฟ 
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                           ข้อดี 
                           -  ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
                           -  รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
                           -  สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
                           -  ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
                           -  ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 
                           ข้อเสีย 
                           -  ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
                           -  ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
                           -  มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมาก 
                           -  ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 
                              2.2  การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck 
Transportation) การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก 
ทั งนี ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั น 
สามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่าย สินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวก 
รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 
                           ส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 
                           -  ผู้ประกอบการ อาจเป็นรัฐหรือเอกชนด าเนินงานก็ได้ หรือเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันก็ได้ เช่น รถยนต์รับจ้าง 
                           -  อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก 
                           -  ถนนหรือเส้นทางเดินรถข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 
 
 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี   3.3  การขนส่งทางรถยนต์ 
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                           ข้อดี 
                           -  บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
                           -  ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
                           -  สะดวก รวดเร็ว 
                           -  เหมาะกับการขนส่งระยะสั นและระยะกลาง 
                           -  เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอ่ืนที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมาย ได้โดยตรง 
                           ข้อเสีย 
                           -  ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
                           -  มีความปลอดภัยต่ า เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
                           -  ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
                           -  ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 
                           3.  การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 
                           การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่าง
ประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน ๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน 
สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็น
ต้นหรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งาน ถ้าล่าช้า อาจเกิดความเสียหายได้ไม่
เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น  าหนักมากและสินค้าราคาถูก  ๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่ง                    
การขนส่งประเภทนี ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั งในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพง
กว่าการขนส่งประเภทอ่ืน  
                           ส่วนประกอบของการขนส่งทางอากาศ  
                           ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัทการบิน ให้บริการขนส่งทั งผู้โดยสารและสินค้าทั ง  
ภายในและระหว่างประเทศ 
                           อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
                           1.  เส้นทางบิน คือ เส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ  
                              -  เคร่ืองบินโดยสาร ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 
                              -  เคร่ืองบินบรรทุกสินค้า, ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า 
                              -  เคร่ืองบินแบบผสม, ให้บริการทั งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 
                           2.  เส้นทางในอากาศ 
                           3.  เส้นทางบนพื นดิน 
                           สถานีในการขนส่งหรือทาอากาศยาน เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการขึ นลงของ
เคร่ืองบิน ประกอบด้วย 
                              -  อาคารสถานี 
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                              -  ทางวิ่งและทางขับ 
                              -  ลานจอด 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.4  การขนส่งทางอากาศ 

                           ข้อดี 
                           -  สะดวก รวดเร็วที่สุด 
                           -  สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
                           -  สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 
                           -  เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 
                           -  เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
                           -  ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ นลงได้รวดเร็ว 
                          ข้อเสีย 
                           -  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 
                           -  จ ากัดขนาดและน  าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน  าหนักมาก
ไม่ได ้
                           -  บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั น 
                           -  การขนส่งขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
                           -  การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 
                           -  มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 
                           การขนส่ง (Introduction to Transport) 
การขนส่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่น าปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ 
ดังนั น การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต่ าจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
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สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน 
และยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย ที่ผ่านมาตั งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานทางถนนเพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท าให้มี
การก่อสร้างถนนและขยายถนน 4 ช่องจราจรไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ผลที่ตามมาคือการขนส่ง
ทางถนนจึงเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อไม่นาน
มานี  รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความส าคัญกับการขนส่งทางรางและทางน  าส าหรับการขนส่งจ านวน
มาก ๆ เนื่องจากการขนส่งทั งสองรูปแบบมีต้นทุนต่อหน่วยโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าการขนส่งทาง
ถนน ซึ่งสามารถสะท้อนโครงสร้างรูปแบบการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งของ
ประเทศ 

                           ภาพท่ี  3.5   โครงสร้างรูป  แบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทย 

                           เป็นการแสดงสัดส่วนการขนส่งสินค้าที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
ของประเทศในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 โดยจะเห็นว่าการขนส่งทางถนนยังคงมีความส าคัญ
และมีสัดส่วนมากที่สุด การขนส่งทางน  าทั งภายในประเทศและทางชายฝังงมีแนวโน้มเพิ่มขึ น
เล็กน้อย ส่วนการขนส่งทางรางยังคงมีสัดส่วนคงที่ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานการขนส่งทางราง
และทางน  ายังต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างมากที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ น 
ดังนั น การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
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                           นอกจากการขนส่งทางถนนจะมีความส าคัญส าหรับการขนส่งภายในประเทศแล้ว 
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นโดยพิจารณาจากปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศทั งขาเข้าและขาออกสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1.1 และใน
อนาคตคาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนเพิ่มมากขึ นตามความร่วมมือด้านการขนส่งทาง
ถนนในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคีในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) และกรอบอาเซียน เป็น
ต้น การขนส่งทางถนนของไทยจึงจะมีความส าคัญในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการ
บริการในภูมิภาคนี ด้วย 

ตารางท่ี   3.1   ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขาเข้า – ขาออก 

                           การขนส่งทุกประเภทต้องอาศัยเชื อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะ เมื่อพิจารณา
ปริมาณน  ามันที่ใช้ในภาคการคมนาคมขนส่ง ในปี พ.ศ. 2551 พบว่าการขนส่งทางถนนมีการใช้
น  ามันเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนสามารถแสดงได้ตาม
รูปที่ 1.2 การใช้พลังงานจ านวนมากในการขนส่งทางถนนจึงเป็นประเด็นส าคัญในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามในการ
คิดค้นพลังทดแทนในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ไบโอดีเซล เอทานอล ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า และ
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานทดแทนดังกล่าวยังมีไม่มากนัก 
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ภาพท่ี   3.6   แสดงสัดส่วนการใช้ปริมาณน้ ามันแยกตามประเภทการขนส่ง 
 

ตารางท่ี   3.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) แยกตามภาคการผลิต 
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                           ในปี  2554 พบว่าการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ทางถนนมีมูลค่าสูงสุด  405.537 
ล้านบาทจากมูลค่าการขนส่งรวม  493.536  ล้านบาท 

ตารางท่ี   3.3   การขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

                           ส่วนการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ พบว่าจ านวนการขนส่งผู้โดยสาร
ภายในประเทศที่ใช้บริการขนส่งทุกรูปแบบมีสูงถึง 642.31 ล้านบาท ซึ่งเดินทางโดยสาร ขสมก. 
สูงสุด จ านวน 374.91 ล้านบาทซึ่งมีจ านวนลดน้อยลงจากปี 2550 อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีระบบ
การขนส่งมวลชน คือรถไฟฟ้าธนายง และรถไฟฟ้าใต้ดิน จ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถ
โดยสาร ขสมก. นิยมใช้รถโดยสารปรับอากาศ 198. 74 ล้านคน  

ตารางท่ี   3.4   การขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ 
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ตารางท่ี  3.5  จ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยรถโดยสาร ขสมก. 

ตารางท่ี   3.6  จ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยรถโดยสาร บขส. แยกตามภูมิภาค 

                           ความหมายของการขนส่ง (Definition of Transportation) 
ความหมายของการขนส่ง ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
                           ค าว่า “ขน” หมายถึง การเอาสิ่งของจ านวนมาก บรรทุกหรือหาบหามด้วยอาการ
ใดๆ ก็ตาม จากแห่งหน่ึงไปอีกแห่งหนึ่ง 
                           ค าว่า “ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ ยื่นให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่  
                           ค าว่า “ขนส่ง” หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวด้วยการขนและส่ง 
ความหมายของการขนส่ง ตามพจนานุกรมไทย 
                           ค าว่า “ขน” หมายถึง การน าเอาของมากๆ จากที่แห่งหนึ่งไปไว้ในอีกแห่งหนึ่ง 
                           ค าว่า “ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่ 
                           ค าว่า “ขนส่ง” หมายถึง ธุรกิจเน่ืองด้วยการน าไปและน ามา หรือ ขนและส่ง 
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ความหมายของการขนส่ง ตามสารานุกรมไทย 
                           ค าว่า “การขนส่ง” การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนที่ของมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ จากที่
แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึง ตามความประสงค์ของมนุษย์ 
ความหมายของการขนส่ง ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497  
                           ได้บัญญัตินิยามศัพท์ในมาตรา 4 ว่าการขนส่ง หมายความว่า “การล าเลียงหรือ
เคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของด้วยอุปกรณ์การขนส่ง” 
                            เคร่ืองอุปกรณ์การขนส่ง หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง รวมทั งเคร่ืองทุ่น
แรงด้วยและในพระราชบัญญัตินี และได้แบ่งลักษณะของการประกอบการขนส่งออกเป็น 
                           “ การขนส่งสาธารณะ” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จ ากัดเส้นทาง 
                           “การขนส่งประจ าทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่ก าหนด 
                           “การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพื่อกิจการค้าของตนเอง 
                           “การรับจัดขนส่ง” หมายความว่า การรับจ้างรวบรวมบุคคล หรือสิ่งของและจัดให้
บุคคลอ่ืนท าการขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ในความรับผิดชอบของผู้จัดขนส่ง 
ความหมายของการขนส่ง ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
                           ค าว่า “การขนส่ง” เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ที่จะจัดให้มีการ
เคลื่อนย้ายคน สัตว์ และสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
                           “การขนส่ง” หมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ ด้วย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตามความประสงค์และเกิด
อรรถประโยชน์ตามต้องการ  
                           จากค าจ ากัดความข้างต้นนี พอที่จะกล่าวได้ว่า การขนส่งประกอบด้วยลักษณะ
ต่างๆ ดังต่อไปนี  คือ  
                           1.  เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ จากที่แห่งหนึ่งไป 
ยังที่อีกแห่งหนึ่ง 
                           2.  การเคลื่อนย้ายนั น จะต้องกระท าด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการขนส่ง  
                           3.  จะต้องเป็นไปตามความต้องการ และเกิดอรรถประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ผู้ที่  
ท าการขนส่ง 
                           อรรถประโยชน์ท่ีเกิดจากการขนส่ง  
                           ดังได้กล่าวมาแล้ว เกี่ยวกับเร่ืองประโยชน์ของการขนส่ง ในส่วนนี จะพิจารณาการ 
ขนส่งซึ่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์และมูลค่า โดยจะท าความเข้าใจกับค าว่า อรรถประโยชน์  
(Utility) กันก่อน แล้วจึงพิจารณาในเร่ืองอรรถประโยชน์ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี  
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                           อรรถประโยชน์ (Utility) เป็นความสามารถของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ บ าบัด
ความต้องการของ บุคคล เวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งจะมี ค่ามากน้อยเพียงใด ขึ นอยู่กับ ความต้องการ 
ของ 
บุคคลนั น ในเวลานั นด้วยเราสามารถแบ่งอรรถประโยชน์ออกได้เป็น 4 ประการ ดังนี  
                           1 .   อรรถประโยชน์ เกี่ ยวกับรูปแบบ เป็นอรรถประโยชน์ที่ เกี่ ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพ ของสินค้าและการบริการจากวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือบริการที่
ส าเร็จรูป เช่น การแปรสภาพหินเป็นอัญมณี ประเภทพลอยเป็นสินค้าซึ่งพร้อมที่จะขายได้ เป็น
อรรถประโยชน์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของ สินค้าและการบริการ 
                           2.  อรรถประโยชน์เกี่ยวกับสถานที่ เป็นอรรถประโยชน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ย้ายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนสถานที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งอาจท าให้มีมูลค่าหรือราคาเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น สินค้าประเภทหนึ่ง เมื่ออยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จะมีค่าเพียง 
350 บาทต่อชิ น พอส่งถึง โตโยต้า ส าโรงเพื่อประกอบเป็นรถยนต์โตโยต้า ราคาอาจเพิ่มเป็น 420 
บาทต่อชิ น ซึ่งถือว่าเป็นอรรถประโยชน์ที่เกี่ยวกับสถานที่ 
                           3.  อรรถประโยชน์เกี่ยวเวลา เป็นอรรถประโยชน์ที่เกิดจากการน าสินค้าและ
บริการไปยังสถานที่ต่างได้ทันตามเวลาตามความต้องการของผู้บริโภคได้โดยรวดเร็ว ท าให้สินค้า
และบริการนั น ไม่ล  าสมัย เช่น อาหารสด ผลไม้สด แฟชั่นต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น 
                           4.  อรรถประโยชน์เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ เป็นอรรถประโยชน์ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงการครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าและบริการเป็นการเปลี่ยนมือผู้ที่มี
กรรมสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของ เช่น รถยนต์มิตซูบิชิ เดิมเป็นของโรงงานมิตซูบิชิที่แหลมฉะบัง พอ
ประกอบเสร็จส่งไปขายที่สุราษฏ์ธานีนายไทยภักดิ์ซื อรถคันนี ไปก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ                 
นายไทยภักดิ์ทันทีเมื่อโอนรถเสร็จ เป็นต้น 
                           การขนส่งเป็นบริการชนิดหนึ่งที่ช่วยบ าบัดความต้องการของมนุษย์ในอันที่จะให้
ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่ตนต้องการ หน้าที่ส าคัญของการขนส่งคือ เป็นสื่อกลางเชื่อมการผลิต
และการบริโภคเข้าหากัน เร่ิมจากการผลิต การขนส่งก็ท าหน้าที่เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจากแหล่ง
ต่างๆ มาสู่โรงงานเพื่อใช้ในการผลิตเมื่อผลิตเสร็จก็น ามายังคลังสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับ
ผู้บริโภคในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการและสถานที่ที่ผู้บริโภคสะดวกที่จะซื อหา 
                           วัตถุประสงค์ของการขนส่ง (Objectives of Transportation) 
                           เราได้ทราบกันมาแล้วว่า การขนส่งนั นจะต้องต้องประกอบด้วยลักษณะหลาย
ประการ ที่มีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวมาถึงในที่นี ก็คือ วัตถุประสงค์ในการขนส่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้อ่ืนที่ต้องการขนส่ง วัตถุประสงค์ของการขนส่งหรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่ง ก็คือ เหตุผลในการขนส่ง สามารถที่จะแยกพิจารณาได้ว่ามีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  
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                           1.  เพื่อการสังคม โดยปกติแล้ว มนุษย์เราจะต้องมีการคบหาสมาคมและติดต่อ
สัมพันธ์กันตลอดเวลา มีการพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (Internal Group) หรือ อยู่ต่างกลุ่มกัน (External Group) จะต้องมี
การ 
ติดต่อและไปมาหาสู่กันบ้างไม่มากก็น้อยและเมื่อมีความจ าเป็นก็จะต้องติดต่อสัมพันธ์กันเช่นนี กาi 
ขนส่งจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสามารถสนับสนุนและตอบสนองวัตถุประสงค์ในเร่ืองนี ได้อย่างเต็มที่ 
                           2.  เพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ มนุษย์เรามีความจ าเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย 
เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหลับนอน และพร้อมกัน ก็ต้องมีการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้มาด ารงชีพ
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สถานที่อยู่อาศัยกับสถานที่ประกอบอาชีพนั นจะอยู่คนละแหล่ง จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยการขนส่งเข้ามาเป็นสื่อกลางในการการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ท างาน ทั งนี  เพื่อให้
มนุษย์สามารถประกอบกิจกรรมตามบทบาทต่าง ๆ 
                           3.  เพื่อการเมืองและการปกครอง ในการบริหารประเทศนั น จ าเป็นต้องอาศัยการ
ขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก เพราะการปกครองที่ดีนั น จะต้องมีความสามารถในการปกครองให้
ทั่วถึงทุกหนทุกแห่งและเกิดความเจริญทัดเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ พร้อมกันนั นก็จะต้อง
มีการระวังป้องกันประเทศด้วย กล่าวคือรัฐบาลจะต้องปกครองและบริหารประเทศให้ดี และให้
ทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประเทศด้วย เพื่อให้
เกิดความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข และเป็นเอกราชสืบไป ด้วยเหตุนี  จึงต้องอาศัย
การขนส่งเข้ามาช่วยส่งเสริมเป็นอันมากด้วย 
                           4.  เพื่อการศึกษาหาความรู้ สภาพสังคมปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแปลกๆ ใหม่  ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตัวเองยุตลอดเวลา ดังนั น จึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงใช้การขนส่งเข้ามาช่วยในการเดินทางเพื่อศึกษาหา
ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ภายในอ าเภอ จังหวัด ประเทศ 
หรือแม้แต้การศึกษาในถิ่นไกล ๆ เช่น ในต่างประเทศ เหล่านี ต่างก็ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยทั งสิ น 
                           5.  เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อมนุษย์เรามีการประกอบอาชีพ มี
การศึกษาหาความรู้ และอ่ืนๆ แล้ว ก็จะต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมกันด้วย ในการพักผ่อน
หย่อนใจนั น เราอาจจะต้องใช้วิธีการต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป เช่น อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ เล่น
กีฬา ปลูกต้นไม้ เลี ยงสัตว์ เป็นต้น แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่มนุษย์เรานิยมกันมากที่สุดก็คือ “การท่องเที่ยว 
(Tourism)”  ซึ่งการท่องเที่ยวนี จะมีแหล่ง จะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมายทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ และโดยทั่วไปจะเป็นตามชายทะเล หรือภูเขา หรือสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
และการเมือง ซึ่งอยู่ ณ แหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก ดั งนั น การท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งเข้ามา
เป็นสื่อกลางในการเดินทาง เพื่อไปถึงยังแหล่งท่องเที่ยวนั นๆตามต้องการ 



28 
 

                           6.  เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มาแล้ว
ข้างต้นนั น กานขนส่งยังมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะทางด้าน
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป ต่างก็ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามามีบทบาทร่วมด้วยทั งสิ น 
เช่น ในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นต้องมี
การขนส่งสินค้าและบริการนั น ๆ เร่ิมตั งแต่เป็นวัตถุดิบจนผิตออกมาเป็นสินค้า จนถึงมือผู้บริโภค 
เหล่านี ต่างก็อาศัยการขนส่งทั งสิ น ฉะนั น จึงพอที่จะกล่าวได้ว่า การขนส่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องและ
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 
                           ประโยชน์ของการขนส่ง 
                           การขนส่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต มีบทบาทต่อการ
ขนส่งของระบบการจัดจ าหน่าย การขนส่งเป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัด
จ าหน่ายเช่นเดียวกับที่เป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นต่อระบบการผลิตและการขนส่ง กล่าวคือระบบ
ขนส่งที่ทันสมัยช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตออกมาเป็นจ านวนมากไปยังสถานที่
ต่างๆ ในปัจจุบันระบบการขนส่งได้รับการพัฒนาขึ นเป็นอันมาก ท าให้ระบบการจัดจ าหน่าย
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น การขนส่งมีความส าคัญต่อระบบจักจ าหน่ายใน
การให้อรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่และเวลาอย่างมาก อย่างไรก็ดีการขนส่งมีข้อจ ากัดอยู่
เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความส าคัญเป็นอันดับสามรองลงมาจากค่าใช้จ่าย
ด้านแรงงาน ดังนั นธุรกิจจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการพิจารณาเกี่ยวกับค่ าใช้จ่ายในการขนส่ง ฉะนั น
พอที่จะกล่าวถึงประโยชน์ของการขนส่งออกมาเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี  
                           1.  ช่วยให้ตลาดสินค้าขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางขึ น สามารถส่งสินค้าไป
จ าหน่ายไกล ๆ ได้ และท าให้เกิดปัจจัยสี่ ในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์เรานั น จ าเป็นต้องมี
อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุงห่ม และยารักษาโรค เราจึงต้องอาศัยการขนส่งในลักษณะต่างๆ เข้ามา
ช่วยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปการณ์ต่างๆ เหล่านั นต้องมาจากแหล่งต่าง  ๆ ดังนั น การ
ขนส่งจึงก่อให้เกิดปัจจัย  4  ได้ตามความต้องการขั นพื นฐานทั่ว ๆ ไป 
                           2.  สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ เพราะถ้าส่งสินค้าไปยังที่ที่สินค้าดังกล่าว
ปริมาณน้อยคนต้องการมาก ย่อมท าให้สินค้ามีราคาแพงขึ นซึ่งส่งผลให้เกิดตลาดสิ นค้าและบริการ 
ในการประกอบอุสาหกรรมจะต้องมรการผลิตสินค้าและบริการต่าง  ๆ เมื่อมีการผลิตสินค้าและ
บริการเหล่านั นให้แพร่หลายไปในที่ต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ดังนั นจึงต้องอาศัยการขนส่ง
เข้ามาช่วยในการกระจายสิ นค้าและบริการนั น ๆ 
                           3.  ท าให้ไม่เกิดการกักตุนสินค้า เพราะการขนส่งมีได้ตลอดเวลา ใช้เวลาไม่นาน
ในการขนส่งแต่ละครั ง  
                           4.  ท าให้ประชาชนมีงานท า เพราะการขนส่งต้องใช้แรงงานระดับต่างๆ จ านวน
มากจึงท าให้เกิดอาชีพเกี่ยวกับขนส่งและอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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                           5.  การขนส่งท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญและทัดเทียมกับอารยะประเทศ หรือแม้แต่การพัฒนาภายในประเทศให้มีความทัดเทียม
กันในทุกหนทุกแห่งก็ตาม เป็นผลจากการที่มาจากการขนส่งเช่นกัน ไม่ว่าจะว่าจะเป็นการพัฒนา
ประเทศในด้านใด เช่น การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เหล่านี ต้อง
อาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยในการพัฒนาโดยทั งสิน 
 
                           6.  การขนส่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์และมูลค่าต่าง ๆ เมื่อมีการขนส่งเกิดขึ น 
หรือเมือมีการขนส่งอะไรๆก็ตาม จะต้องเกิดอรรถรถต่างๆเกิดขึ นตามเสมอ ไม่ว่าจะก่อให้เกิดอรรถ
รถในด้านใดก็ตาม เช่น อรรถรถประโยชน์มนด้านเวลา ด้านสถานที่ เป็นต้น อรรถรถของสินค้า
และบริการต่าง ๆ จะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ นอยู่กับอิทธิพลของการขนส่งด้วย 
                           ความส าคัญของการขนส่ง 
                           ความสามารถในการจัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระยะ 
เวลาในการจัดส่งสั นที่สุดถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ จะเห็นได้
ว่าการขนส่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวกทั งด้านเวลาและสถานที่
ส่งผลให้บริษัทที่มี การจัดการการขนส่งที่ดีสามารถสร้างมาตรฐานได้ว่าจะมีสินค้าเพียงพอที่จะจัด
จ าหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งถือ ได้ว่าเป็นปัจจัยพื นฐานของความสามารถในการ
แข่งขันของแต่ละบริษัทการที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จด้านงานขนส่งจ าเป็นต้องเข้าใจถึง การ
ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องประสานงานในส่วนของการรับสินค้าเข้าและการส่ง
สินค้าออกที่มีความหลากหลาย รวมถึงส่วนของสินค้าก็จะถูกจัดการโดยการขนย้ายไปยังจุดต่าง  ๆ
ซึ่งความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
                           ในส่วนของประเทศไทยเป็นที่ทราบกันว่าต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ นจะมีสัดส่วนสูง
ที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   3.7  สัดส่วนต้นทุน Logistics ต่อ GDP ปี  2549 
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                           ในขณะที่หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการขนส่งแต่ละรูปแบบต่อพลังงาน          

1  ลิตรภายใต้สมมติฐานต่อระยะทาง  1  กิโลเมตร โดยเทียบเป็นเมตริกตันได้ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   3.8  แสดงประสิทธิภาพการขนส่งต่อพลังงาน  1  ลิตร 

                           จากข้อมูลในภาพที่ซึ่งแสดงประสิทธิภาพการขนส่งต่อพลังงาน 1 ลิตรจะเห็นได้
ว่าประเทศไทยเน้นการขนส่งทางถนนเป็นหลักซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ ของการขนส่งสินค้าใน
ประเทศทั งหมด โดยมีประสิทธิภาพการขนส่งต่อพลังงาน ลิตรเพียงเมตริกตัน ดังนั นการ
ด าเนินงานทางด้านการขนส่งจ าเป็นต้องใช้การบูรณาการของแต่ละรูปแบบการขนส่งเพื่อให้
สามารถสร้างความสามารถ ทางการแข่งขันธุรกิจภาคการขนส่งกับนานาประเทศได้กล่าวคือ ด้ วย
ความซับซ้อนของโครงสร้างอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าประสิทธิภาพการขนส่งและข้อดี ข้อเสีย
แต่ละรูปแบบถ้าเรายังคงมีการจัดการการขนส่งแบบดั งเดิมถือว่าเป็นกิจกรรมตามหน้าที่ ที่อยู่ในวง
แคบเฉพาะภายในประเทศแต่เนื่องมากจากการบริโภคนิยมที่เพิ่มขึ น การรวมตัวกันของตลาดโลก
และเทคโนโลยีที่พร้อม จะช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าดังนั นจึงควรที่จะหาวิธีที่จะได้มาซึ่งการ
ปฏิบัติการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
                           การขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันของทุกภาคส่วนดังนั นหากตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบการขนส่งก็จะ
สามารถลดต้นทุนภาคการขนส่งลงได้อย่างไรก็ตามการผสมผสาน รูปแบบการขนส่งยังมีข้อจ ากัด
และยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากนักในประเทศไทยเพราะยังขาดโครงสร้างพื นฐานรองรับแต่การ
ประยุกต์แนวคิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้เพื่อให้สามารถการท าให้การขนส่งนั นตรงเวลา 
ส่งมอบได้ตามคุณภาพและสถานที่  ที่ตกลงในปริมาณและราคาที่เหมาะสม ถือเป็นกุญแจสู่
ความส าเร็จในการให้บริการลูกค้าภายใต้เทคโนโลยีและระบบการท างานที่ รองรับโลกาภิวัตน์และ
จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจภาคการขนส่งให้กับประเทศได้ 
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ดังนั นจะเห็นได้ว่าการขนส่งจึงเป็นโครงสร้างพื นฐานที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการ
ขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจจนการพัฒนาประเทศอยู่หลายประการ จ าแนกอกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี  
                           1.  ช่วยให้ประชากรมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น
ประชาชนสามารถซื อสินค้าที่ตนเองไม่สามารถผลิตได้จากท้องถิ่นและผลิตในสิ่งที่ตนเองถนัดและ 
น าไปจัดจ าหน่ายในท้องถิ่นอ่ืน 
                           2.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เมื่อสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งยังไม่มีความ
สะดวกมนุษย์จึงต้อง พึ่งตนเอง ท าเองไปซะหมด จึงไม่ก่อให้เกิดความช านาญเฉพาะด้าน เมื่อมีการ
ขนส่งเกิดขึ นจึงมีการแบ่งงานกันท า ผลิตในสิ่งที่ตนเองถนัดและเกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งนั น ๆ 
                           3.  ช่วยกระจายความเจริญเติบโต การขนส่งช่วยให้การติดต่อสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ น ประชาชนสามารถตั งถิ่นฐานกระจานออกไปท าให้เกิดชุมชนใหม่ๆ ขยายเมืองออกไป ท าให้
เกิดการขนส่งน าสินค้าไปขาย ความเจริญก็ก้าวทันทุกๆแห่งหน 
                           4.  มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนส่งท าให้เกิดการรับรู้วัฒนธรรมประเพณี
ของสังคมอื่น จึงเกิดการแลกเปลี่ยนกันทางสังคม ท าให้ผู้คนสายตากว้างไกลขึ น 
                           5.  ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ น ปัจจุบันโลกแคบลงเพราะคนสามารถ
เดินทางเข้าถึงกันได้เกือบทั่วโลกหรือสามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย ทั งนี ก็
เน่ืองมาจากระบบการขนส่งที่ดีขึ น 
                           6.  ช่วยให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ น การขนส่งช่วยให้การกระจายการศึกษา
กว้างขวางขึ นในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่การศึกษายังเข้าไม่ถึง เช่นมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีการกระจาย
ไปทั่วประเทศด้วยการขนส่ง  
                           7.  ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งไปยังประเทศต่าง  ๆ ท าให้
เกิดการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ น 
                           8.  ความส าคัญทางด้านอ่ืน ๆ เช่นเพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศ ท าให้ เข้าถึง
ชุมชนต่าง ๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปได้ง่ายขึ น ท าให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคีของคน
ในชาติ นอกจากนี ยังช่วยในเร่ืองการป้องกันประเทศด้วย เพราะการขนส่งมีความจ าเป็นต่อกิจการ
ทางทหารมาก เช่นการเคลื่อนย้ายก าลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ 
                           การขนส่งกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
                           ในที่นี่จะกล่าวถึงการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องออกได้เป็น  3  ด้านดังนี  
                           การขนส่งกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ การขนส่งมีผลพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ นควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
มีผลต่อเศรษฐกิจของเทศในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี  
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                           1.  การขนส่งท าให้เกิดการตลาดมากขึ น ซึ่งจะเป็นผลท าให้เกิดสินค้าและบริการ
กระจายและมีการซื อขายแลกเปลี่ยนกันทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าการขนส่งจะไปถึงที่ใด ตลาดสินค้า
และบริการจะขยายและกว้างขวางออกไปเร่ือย ๆ 
                           2.  การขนส่งท าให้เกิดเสถียรภาพด้านเวลา  (Price Stabilization and Equalization) 
เพราะการขนส่งจะเป็นสื่อน าสินคาและบริการให้กระจายออกไปยังตลาดต่างๆ ทั่วทุกจุดทั่วภาค 
และทันต่อเวลาที่ต้องการ โดยราคาของสินค้าและบริการนั นจะมีราคาที่ใกล้เคียงหรือเท่าราคาใน
แหล่งก าเนิดอีกด้วย 
                           3.  การขนส่งท าให้เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน เพราะการ
ขนส่งจะช่วยในเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนช่วยลดปัญหา
เกี่ยวกับแรงงานมีน้อยหรือไม่เพียงพอ และยังท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ น 
                           4.  การขนส่งท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ (Large Scale Production) เมื่อการ
ขนส่งเป็นส่วนช่วยในหารขยายตลาดแล้ว เมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการขึ นก็จะสามารถส่งไปยัง
ที่ต่าง ๆได้มากขึ น ท าให้มีอุปสงค์ในสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ น จึงท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่
เพื่อสนองความต้องการในสินค้าและบริการประเภทนั น ๆ ด้วย 
                           5.  การขนส่งท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ น ในที่นี หมายถึงว่าท าให้ที่ดินมี
ราคามากขึ น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อการขนส่งไปถึงจุดใดแหล่งใด ก็จะท าให้ความเจริญไปสู่จุดนั นด้วย
ท าให้เกิดความต้องการบริเวณนั น ๆ จึงเป็นสาเหตุให้มูลค่าของที่ดินบริเวณนั นสูงขึ นนั นเอง 
                           การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ  
                           การขนส่งมีการพัฒนาการทางสังคมของประเทศเช่นเดียวกับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจซึ่งพอที่จะกล่าวถึงการพัฒนาทางสังคมได้ดังนี  
                           1.  การขนส่งท าให้เกิดความเจริญทัดเทียมกันภายในประเทศ กล่าวคือเมื่อการ
ขนส่งไปถึงจุดมุ่งหมายจุดนั น ๆ ด้วยมีการแลกเปลี่ยนชื่อสินค้าและบริการต่าง ๆ มากมายหลาย
ชนิด ซึ่งจะเป็นผลท าให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นนั น ๆ ด้วย 
                           2.  การขนส่งท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าเมื่อการคมนาคม
ไปถึงจุดใดก็จะท าให้เกิดขึ นที่จุดนั น ซึ่งปัจจุบันนี มีหมู่บ้านเกิดใหม่เพิ่มขึ นอย่างรวดเร็วตามชาน
เมือง จึงเป็นผลท าให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว 
                           3.  การขนส่งท าให้เกิดการติดต่อสื่อไปมาหาสู่ระหว่างชุมเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็วการขนส่งจะช่วยท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนต่างๆ ไปอย่างราบร่ืนสะดวกไม่ว่าจะ
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับชุมชนเมืองต่อเมือง หรือจังหวัดต่อจังหวัดตลอดจนการ
ติดต่อระหว่างประเทศต่อประเทศต่างก็จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งทั งสิ น 
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                           4.  การขนส่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่โดยจะมี
อิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่การขนส่งเข้าไปถึง ท าให้เกิดการเลียนแบบของสังคมขึ น
และจะมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพด้วย 
                           5.  การขนส่งท าให้มาตรฐานของสังคมดีขึ นการขนส่งจะมีผลท าให้มาตรฐาน             
ต่าง ๆ ของสังคมดีขึ นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครองชีพความเป็นอยู่ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา
ทุกอย่างจะดีขึ นตามไปด้วย 
                           การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองและการปกครองประเทศ  
                           เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การขนส่งก็จะท าให้เกิดการพัฒนา
ในด้านการเมืองและการปกครองประเทศ ดังนี  
                           1.  การขนส่งท าให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี เพราะการขนส่งท าให้เกิด
การติดต่อไปในจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วท าให้การปกครองท าได้ง่าย
และถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
                           2.  การขนส่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งท าให้ประเทศ
ต่างๆ สามารถเดินทางติดต่อไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการค้นคว้า การ
พูดและการทหารท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
                           3.  การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและการปกป้องประเทศ การขนส่งจะ
ช่วยในการเลือกท าเลที่ตั งให้กระจายออกไปทั่วประเทศ ช่วยในการขนส่งปัจจัยต่าง  ๆ ช่วยในการ
ขนส่งเสบียงอาหารส่งก าลังบ ารุงต่าง ๆ อันเป็นผลต่อการระวังป้องกันประเทศ ตลอดจนเป็นผลต่อ
เสบียงสภาพและความมั่นคงทางการเมืองด้วย 
                           นอกจากนี การขนส่งยังช่วยในการละและการปราบปรามอาชญากรรมต่าง  ๆ ท า
ให้ประชาชนในชาติมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน  าหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยสร้างความภูมิใจแก่
ประชาชนเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองและเป็นเคร่ืองมือของนักการเมืองด้วย 
                           การขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค 
                           กิจการสาธารณูปโภค (Public utility) หมายถึง กิจการที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
หรือบริการ ในส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต และการด ารงชีพของประชาชนส่วน
ใหญ่ เช่น กิจการด้านการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม การขนส่งต่างๆ 
สาเหตุที่รัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทในกิจการสาธารณูปโภค 
                           1.  ความจ าเป็นที่รัฐต้องควบคุมกิจการสาธารณูปโภค 
                           เพื่อควบคุมให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการ
ของประชาชนเพื่อควบคุมการด าเนินงาน มิฉะนั นอาจท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
(Economic Waste)เพื่อคุมในเร่ืองการก าหนดอัตราค่าบริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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                           2.  วัตถุประสงค์ในการที่เข้ามาจัดระเบียบของภาครัฐบาล 
                           ช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและป้องกันการผูกขาดจนเกินความจ าเป็น เพื่อให้
มีการบริการที่เพียงพอสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เสมอภาค ให้เกิด
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมชนิดใหม่ ๆ 
                           3.  ตัวอย่างการขนส่งด้านสาธารณูปโภคที่ส าคัญและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
การขนส่งทางอากาศ มีบทบาทส าคัญ ต่อเศรษฐกิจ และ สังคมของโลก เพราะเป็น บริการขนส่ง ที่มี 
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศ
ต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ น
ตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั นการ
ขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศวิวัฒนาการของการ
ขนส่งทางอากาศ เร่ิมจากเคร่ืองร่อน บอลลูน เรือเหาะ และในปัจจุบันใช้เคร่ืองบินการรับขน
สาธารณะโดยอากาศยาน ซึ่งคนโดยสาร สัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ที่แยกกันหรือรวมกัน 
โดยมีค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง 
                           การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน แต่ต้องใช้จ่าย
ค่าเชื อเพลิงสูง เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มีราคาแพงและจ าเป็นที่ตลาดมีความต้องการสูง มี
น  าหนักไม่มากเกินไปปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเอง เพื่อใช้ขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
                           ข้อดีของการขนส่งทางอากาศและข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ 
                           1)  เสียเวลาในการเดินทางน้อย 
                           2)  สามารถเข้าถึงท้องถิ่นไกลๆ หรือเขตทุรกันดารได้ 
                           3)  ค่าใช้จ่ายสูง 
                           4)  เกิดอุบัตเิหตุได้ง่ายกว่าการขนส่งทางอื่น 
                           5) มีอุปสรรคทางด้านดินฟ้าอากาศ 
                           เนื่องจากเวลาเป็นอุปสรรคส าคัญในการขนส่งสินค้าทั งทางเรือและทางถนน 
ส าหรับสินค้าบางประเภทแล้วเวลาที่ใช้ในการขนส่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าที่ต้องการแข่งกับ
เวลาและลดความเสียหายที่มีสาเหตุจากการขนส่งน้อยที่สุดด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่มีความเร็วสูง
เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งทุกประเภทสามารถท าระยะทางได้ไกลกว่าการขนส่งทางถนน ความ
จุของยานพาหนะในการขนส่งสินค้ามากกว่าการขนส่งสินค้าทางบกแต่น้อยกว่าการขนส่งทางทะเล
และทางรถไฟ สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ทั งนี  ขึ นกับลักษณะของภาชนะที่ใช้
บรรจุเป็นหลักแต่การขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูงมาก ความต้องการโครงสร้างพื นฐาน
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จ านวนมากเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งสินค้าทางอากาศทั งระบบ และยังคงต้องอาศัยระบบขนส่ง
สินค้าทางถนนช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพื นที่ต่าง ๆ ทั งนี การขนส่งทางอากาศสามารถ
เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ที่ท่าอากาศยานเท่านั น นอกจากนี  การขนส่งทางอากาศใช้
ระยะเวลาในการรวบรวมและกระจายสินค้าเพื่อเตรียมการขนส่งในบริเวณคลังสินค้าทางอากาศ
โดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้คลังสินค้าร่วมกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนได้ เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความ
มั่นคงของประเทศและรูปแบบของภาชนะที่ใช้ในการขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวปัจจัยส าคัญที่ขับ
ดันให้การขนส่งทางอากาศเติบโตขึ น ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก และ
ทิศทางการแข่งขันทางการค้าในโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ก าลังกลายเป็นข้อได้เปรียบหลักของการแข่งขันในอนาคต ดังนั น สนามบินและ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์สมัยใหม่จึงมีบทบาทสามัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
                           สภาพปัญหาและอุปสรรคการขนส่งทางอากาศของไทย 
                           1)  ปัจจุบันพื นที่ของคลังสินค้าของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยทั ง 4 หลัง มี
ความหนาแน่นแออัดสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 16.00 - 24.00 น. หรือในช่วงเวลาอนุญาตให้
เดินรถบรรทุกได้ สินค้าจากที่ต่าง ๆ จะต้องการตรวจสอบและพิธีการต่างๆ ก่อนที่จะน าบรรจุขึ น
เคร่ืองซึ่งจะต้องใช้เวลามากท าให้เกิดความไม่แน่นอนบ่อยครั งที่หลังจากสินค้ามาถึงที่คลังสินค้า
แล้วไม่สามารถตามหาเจ้าของสินค้าได้ 
                           2)  สายการบินแห่งชาติของประเทศไทยยังไม่มีเคร่ืองบินส าหรับบรรทุกสินค้า
โดยเฉพาะ (Air Freighter) แต่ยังคงใช้วิธีฝากไปกับเคร่ืองบินผู้โดยสารหรือเช่าพื นที่บนเคร่ืองบิน
จากสายการบินอ่ืน ท าให้เกิดรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ นกว่าที่ควรจะเป็น 
                           3)  ห้องเย็นส าหรับพักสินค้าที่ต้องการรักษาความเย็นมีพื นที่และจ านวนห้องที่
ให้บริการจ ากัด ในกรณีที่สินค้าที่ต้องการขนส่งมีปริมาณมากและใช้พื นที่มาก เช่น กล้วยไม้สด จะ
ท าให้พื นที่ดังกล่าวไม่พอเพียงต่อความต้องการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนต้องน า
สินค้ามาถึงที่คลังสินค้าในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เคร่ืองบินจะออกจากลานจอด ท าให้ความแออัด
บริเวณหน้าคลังสินค้าที่มีมากอยู่แล้วกลับทวีเพิ่มมากขึ น นอกจากนี  จะส่งผลให้เวลาที่ใช้ใน                
การตรวจสอบลดลงด้วย 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งแบบ DOOR TO DOOR SERVICE 
                           การขนส่งแบบ DOOR TO DOOR SERVICE 
                           การส่งมอบสินค้าจากประตูสู่ประตู เป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่งซึ่งมีการส่ง
มอบจากสินค้าต้นทาง จนกระทั่งสินค้าได้มีการส่งมอบให้กับผู้รับปลายทาง บางครั งจึงเรียกการ
ขนส่งแบบนี ว่า Origin to Origin การส่งสินค้าแบบ Door to Door จริงแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยมาช้า
นาน แต่ในระยะหลังได้มีการน าระบบการจัดการที่เรียกว่า Logistics มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และกระจายสินค้า ซึ่งโลจิสติกส์ให้ความส าคัญต่อระยะเวลาการส่งมอบ
จะต้องเป็นไปตามก าหนดที่ได้มีการ   ตกลงกันที่เรียกว่า Just in time และระบบโลจิสติกส์ได้
กลายเป็น Global Logistics จึงได้น าระบบการ ส่งมอบที่เป็น Door to Door Delivery มาใช้ในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค และการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกับการขนส่ง
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีลักษณะการขนส่งที่เป็นแบบการขนส่ง  แบบเดียว เช่น จากรถบรรทุกรับ
สินค้าจากต้นทางก็สามารถส่งไปได้ถึงผู้รับปลายทาง ซึ่งจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการจาก
ประตูถึงประตู แต่เป็นการขนส่งระหว่างจังหวัดซึ่งมีการบริหารและจัดการที่ไม่ซับซ้อน แต่
เน่ืองจากรูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศจ าเป็นจะต้องใช้บริการขนส่งหลายรูปแบบซึ่งต้องอาศัย
โหมดการขนส่งทั งจากรถบรรทุก รถไฟ และเปลี่ยนเป็นการขนส่งทางเรือ หรือทางอากาศ จน
สินค้าถึงมือ ผู้รับปลายทาง ซึ่งที่กล่าวนี จะเป็นลักษณะการขนส่งที่เรียกว่า Multi model Transport 
ซึ่งหมายถึงการ  ขนส่งที่ใช้โหมดการขนส่งมากกว่าหนึ่งประเภทภายใต้สัญญาฉบับเดียว โดยผู้ให้
รับบริการการขนส่งทอดแรกนั นจะต้องรับผิดชอบต่อตัวสินค้าตั งแต่ต้นทางไปจนถึงผู้รับปลายทาง 
ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะและเครือข่ายเนื่องจากจะมีความซับซ้อน รวมถึงต้องมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการของผู้ให้บริการ เพราะผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้จัดระบบการขนส่ง โดยต้องมี
ความเชี่ยวชาญในเร่ืองของภูมิศาสตร์เส้นทางและพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแต่ละโหมดโดยต้อง
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของศุลกากรในแต่ละประเทศ 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของเส้นทาง การที่จะต้องเข้าใจในรูปแบบการขนส่งของแต่ละ
ประเทศ  
                           ดังนั นการจัดส่งตามความหมายของค าว่าการขนส่งแบบ International Door to 
Door Delivery จึงหมายถึงการขนส่งที่มีลักษณะเป็นการขนส่งหลายรูปแบบ ซึ่ง สินค้าที่มีความ
เหมาะสมนั นก็ต้องบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้มีความสะดวกต่อการขนส่ง และการส่งมอบ 
ในกรณีของประเทศไทย พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ก็ได้ผ่านรัฐสภาแล้ว 
ขณะนี ก็อยู่ในเร่ืองของการเตรียมการในการออกเป็นกฎกระทรวงในการที่จะน ามาบังคับใช้ ซึ่ง
ประเทศไทยก็จะเป็นผู้น าในอาเซียนในการที่จะน ากฎหมายนี มาใช้เป็นประเทศแรก เนื่องจาก
ประเทศไทยก็ได้ประกาศตัวในการที่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 
ดังนั นประโยชน์ที่ประเทศจะได้ก็จะต้องมีการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการ
ขนส่งจะต้องมีความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในเร่ืองของการส่งมอบที่เป็น Door to Door 
Delivery ซึ่งตรงนี เองก็ถือเป็นช่องโหว่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของคนไทย ซึ่งยังไม่มีขีด
ความสามารถในการให้บริการ และมีความเสียเปรียบเนื่องจากผู้ประกอบการไทยจะขาดเครือข่าย 
Network ซึ่งภาครัฐเมื่อผลักดันกฎหมายนี ออกมาแล้วสิ่งที่จะต้องท าเร่งด่วน คือต้องเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการของของ
บริษัทข้ามชาติ มิฉนั นแล้วการเปิดเสรีขนส่งและการเป็น HUB ของภูมิภาค ในที่สุด ผลประโยชน์ก็
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จะต้องตกไปอยู่ในมือของบริษัทขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาซึ่ง
ประเทศไทยเราขาดกองเรือแห่งชาติ ต้องพึ่งพาเรือสินค้าซึ่งปัจจุบันสายการเดินเรือก็มีการรวมกัน
เป็น EARTEL ผูกขาด จนท าให้ค่าขนส่งหรือค่าระวางเรือทั งสินค้าที่เราจะส่งออกและสินค้าที่
ประเทศไทยจะน าเข้าเป็นต้นทุนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐก็ไม่สามารถที่จะต่อรองการ
ขนส่งทางเรือได้  เหตุการณ์เช่นนี หากผู้เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจและไม่ได้รีบแก้ไขการขนส่งที่เป็น 
Multi Model Transport ก็จะเกิดปัญหาเดียวกับการขนส่งทางเรือ ซึ่งจะตกไปอยู่ในมือของธุรกิจ
ต่างชาต ิ
                           การขนส่งแบบ Door to Door Service จ าเป็นต้องมีพันธมิตรในต่างประเทศในการ
รับจัดการขนส่งสินค้าจนไปถึงมือผู้รับปลายทาง จึงต้องมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและเชื่อมโยง
การขนส่งทั งภายในประเทศและระหว่างประเทศในลักษณะการเชื่อมต่อในระหว่างโหมดการ
ขนส่งในหลายๆ ทอด จนสินค้าไปจนถึงผู้รับ ซึ่งเจ้าของสินค้าจะต้องสามารถที่จะติดตามสถานะ
ของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ซึ่งจะต้องน าระบบการติดตามที่เรียกว่า Trace and Track เพื่อให้ทั ง
ลูกค้าต้นทางและปลายทางสามารถติดตามสถานะสินค้าโดยผ่านระบบ Internet  โดยเรืองนี จะต้อง
เร่งรีบที่จะให้มีการพัฒนา เพราะหลังจากเส้นทางที่เชื่อมต่อจากจีนตอนใต้ ผ่านประเทศไทยจน
มาถึงมาเลเซียหรือสิงคโปร์ รวมถึงไปออกที่ท่าเรือสีหนุ วิลว์ ที่เราเรียกว่า North South Corridor 
โดยเส้นทางนี ก็จะมาตัดกับเส้นทางที่เชื่อมมาจากท่าเรือดานัง ของประเทศเวียดนาม ผ่านประเทศ
ลาว เข้ามาที่จังหวัดมุกดาหาร แล้วผ่านอ าเภอแม่สอด ซึ่งเส้นทางนี ที่เรียกว่า East – West Corridor ก็
จะท าให้เส้นทางเชื่อมโยงจากทะเลฝังงตะวันออกจนไปออกทะเลฝังงอันดามัน ที่เมืองเมาะล าใย 
ดังนั นหากไทยต้องการเป็นศูนกลางย์หรือเป็นผู้น าของระบบโลจิสติกส์ทั งภูมิภาค อินโดจีนและ
อาเซียน จะต้องพัฒนาระบบของการขนส่งที่เป็น Door to Door ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
ขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตรรองรับ FTA ไทย-จีน และ FTA จีน-อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นพืช ผัก 
ผลไม้  ที่เรียกว่า Perishable Logistics ที่จะมีการขนส่งสินค้าทางเกษตรที่เป็นสินค้าที่เสียหายได้ง่าย 
รูปแบบการ  ขนส่งจากต้นทางไปจนถึงปลายทางโดยใช้ผู้ประกอบการเดียวที่เป็น Multi Model 
Transport จะเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบจนถึง
ผู้รับหรือผู้บริโภคในเวลาที่ก าหนดและทันกับอายุของสินค้าซึ่งมีอายุค่อนข้างจ ากัด เพราะสินค้า
เกษตรเป็นสินค้าที่มีความเน่าเสียได้ง่ายจึงต้องใช้การขนส่งในรูปแบบที่แบบเบ็ดเสร็จ  
                           ดังนั นความหมายของ One Stop Service ที่ใช้กับการจัดส่งสินค้าผัก ผลไม้ 
ระหว่างประเทศไทยและจีน จึงไม่ได้ควบคุมเฉพาะเอกสารและการตรวจสินค้าของหน่วยราชการ
ต่างๆ แต่ต้องจะต้องให้มีระบบการส่งมอบและการจัดส่งให้เป็นในรูปแบบที่เรียกว่า Door to Door 
Delivery จึงจะท าให้ One Stop Service มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพได้จริง 
                           บริการ Door to Door เป็นบริการรับส่งสินค้าที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ทั ง                
ผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า โดยมีการจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า และจัดการเอกสาร
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ให้ทุกอย่าง ตลอดจนการเดินพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานแอร์พอร์ต (กรณีส่งสินค้า
ต่างประเทศ) จนสินค้าขึ นเรือหรือขึ นเคร่ืองแล้ว เอเย่นต์รับสินค้าที่ปลายทาง จะด าเนินการผ่านพิธี
การขาเข้า และน าสินค้าไปส่งยังสถานที่ปลายทางที่ได้ก าหนดไว้ หรืออาจจะหมายถึงการส่งสินค้ า
ในประเทศโดยไปรับจากที่หนึ่งถึงมือผู้รับอีกที่หนึ่งก็ได้ โดยส าหรับในประเทศมีการส่งสินค้า         
หลัก ๆ ดังนี  
                           1.  การขนส่งสินค้า (Goods) 
                           เป็นการขนส่ง ที่ชิ นขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ มาเป็นพิเศษราคาค่าขนส่งตั งแต่ถูก 
ถึงแพงแล้วแต่ชนิดของสินค้าโดยส่วนมากคิดเป็นปริมาตรหรือน  าหนักผสมกับความรวดเร็วในการ 
ให้บริการถ้าส่งเร็วก็จะค่อนข้างแพง แต่ถ้าธรรมดาราคาก็จะถูกลง 
                           2.  การขนส่งพัสดุเอกสาร (Mail Express) 
                           การขนส่งพัสดุเอกสารเป็นการขนส่งชิ นเล็ก ๆ โดยส่งมากมักจะส่ง EMS หรือ
ลงทะเบียน หรือใช้บริการ Messenger ในการให้บริการในลักษณะ Motorbike service ราคาขนส่ง
ไม่แพง และไม่ต้องระวังความเสียหายมากนัก ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ฝนตก เอกสารอาจจะ
เสียหายได ้
                           3.  การขนส่งสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ยา 
                           เป็นการขนส่งที่ต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษ เนื่องจากข้อก าหนดค่อนข้างมาก 
ยาบางประเภทโดนแสงไม่ได้ ยาบางประเภทโดนความร้อนไม่ได้ ถือเป็นการขนส่งที่ค่อนข้างยาก 
ราคาแพงและต้องอาศัยความสามารถในการจัดส่งสูง 
                           4.  การขนส่งสินค้าเน่าเสียได้ง่าย (Perishable goods) 
                           เป็นการขนส่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแตกต่างจากการขนส่งทั่วไป ราคาสูงกว่า 2 
ประเภทข้างต้น และต้องอาศัยความช านาญและความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อรักษาความสดของ
สินค้า ในสินค้าบางประเภทอาจจะต้องใช้รถที่มีตู้ท าความเย็นเป็นตัวขนส่งซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายแพง
ขึ น 
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3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่งอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ 
                           ประเภทและลักษณะสินค้าท่ีท าการจัดส่ง 
                           -  พัสดุที่มีการบรรจุอย่างมิดชิด เป็นหีบห่อ หรือ แพ็คเป็นกล่องเรียบร้อยแล้ว อาทิ
เช่น อุปกรณ์รถยนต์ , อะไหล่รถยนต์ , อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, เคร่ืองมือ
แพทย์, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ ความงาม อุปกรณ์ออฟฟิศ ฯลฯ 
                           -  ขนาดของสินค้าเป็นได้ตั งแต่ขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดใหญ่ เช่นขนาด 1 เมตร x 
1 เมตร x 2 เมตร รวมถึงอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้าง (ถ้าสินค้ามีขนาดใหญ่มาก โปรดติดต่อพนักงาน
เพื่อสอบถามรายละเอียด) 
                           -  ถ้าหากว่าสินค้าไม่สามารถบรรจุ แพ็ค ให้เป็นลักษณะหีบห่อ หรือเป็นกล่องได้ 
โปรดติดต่อเจ้าพนักงาน 
                           -  ไม่รับจัดส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด, สารเคมี, วัตถุไวไฟ,ของเหลว, ของสดที่
เน่าเสียง่าย  รวมทั งสินค้าที่อาจท าให้เกิดอันตรายในระหว่างการขนส่ง ที่สามารถก่อให้เกิดความ
เสียหาย ต่อสินค้าหรือต่อผู้ขนส่ง และบุคคลที่สาม 
                           -  ไม่รับประกันตัวสินค้าที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่นเฟอร์นิเจอร์  โต๊ะ ที่นอน  
โซฟา ตู้ เก้าอี  ประตู สินค้าที่ไม่สามารถบรรจุหรือแพ็คให้เป็นลักษณะหีบห่อ หรือเป็นกล่อง หรือ
สินค้าที่เป็นชิ นใหญ่ที่เสี่ยงต่อการแตกหักง่าย และ สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นกระจก เซรามิค 
กระเบื อง ฯ หากเกิดความเสียหายในสินค้าดังกล่าว จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันทุกกรณี 
                           *** หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการจัดส่งสินค้าในเงื่อนไขข้อสุดท้าย ที่ไม่
อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะดูแลและระมัดระวังให้เป็นพิเศษ *** 
                           เงื่อนไขการรับ – ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
                           ผู้ส่ง - ผู้รับ สินค้าหรือตัวแทนของผู้ส่ง - ผู้รับ ได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขใน
การรับ - ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ตามที่ได้ระบุไว้ดังนี  
                           1.  การส่งสินค้าทุกครั งผู้ส่งสินค้าต้องใช้ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ
ติดต่อได้ทั งของผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า อย่างถูกต้องชัดเจน 
                           2.  หากที่อยู่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้า หรือลูกค้าปฏิเสธการรับ
สินค้าและการช าระเงินค่าขนส่ง เมื่อบริษัทได้แจ้งให้ผู้ส่งสินค้ารับทราบ ผู้ส่งสินค้าต้องรับสินค้า
คืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับแจ้งและต้องช าระค่าขนส่งเพิ่มเป็นสองเท่า หากเลยก าหนด 7 วัน 
ทางบริษัทจะเก็บค่าฝากสินค้าราคา 10บาท/วัน/ชิ น 
                           3.  การส่งสินค้าทุกครั ง ผู้ส่งต้องแจ้งประเภทสินค้าและจ านวนที่ส่งให้บริษัท
ทราบทุกครั ง ว่าเป็นสินค้าประเภทใด หากแจ้งไม่ตรงกับที่ส่งเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย สูญหาย 
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่ส่ง  
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                           4.  ก่อนลงชื่อรับสินค้าทุกครั งกรุณาตรวจสอบสภาพกล่องว่าอยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยถูกต้อง หากผู้รับสินค้าลงชื่อรับสินค้าแล้ว ถือว่าได้รับสินค้าครบตามจ านวนที่แจ้งไว้และ
ในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง  
                           5.  การลงชื่อส่งสินค้า/รับสินค้า ต้องเป็นลายมือชื่อที่ใช้ในทางราชการและตัว 
บรรจงที่บุคคลอ่ืนสามารถรับทราบได้ 
                           6.  ผู้ส่งสินค้าต้องไม่ส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย สารเคมี วัตถุไวไฟ สิ่งของต้องห้าม 
และ/หรือเป็นอันตรายในการขนส่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขนส่งและบุคคลที่สาม ผู้ส่งสินค้า
ต้องยอมรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ นต่อบริษัทและบุคคลที่สามทั งหมดทันที และผู้ส่งสินค้าจะต้อง 
รับผิดชอบทั งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว 
                           7.  บริษัทจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าดังนี   
                                -  ผู้ขนส่งจ่ายตามจริงของราคาสินค้าแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อใบรับ – ส่งสินค้า 
และพัสดุภัณฑ์ที่ไม่ได้ท าประกันภัยการส่งสินค้า (ยกเว้นผู้ส่งสินค้าที่ได้ท าข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษ
กับทางบริษัท)   
                                -  ผู้ขนส่งจ่ายตามจริงของสินค้าไม่เกิน 100,000 บาทต่อใบรับ – ส่งสินค้าและ 
พัสดุภัณฑ์ ส าหรับผู้ส่งสินค้าที่ได้ท าประกันภัยการส่งสินค้า โดยผู้ส่งสินค้าต้องช าระค่าธรรมเนียม 
เพิ่มจากค่าขนส่งสินค้าก่อนท าการจัดส่ง ในอัตราร้อยละ 2% ของราคาที่แจ้งประกันไว้  
                                -  สินค้าที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ผู้ส่งสินค้าต้องท าการบรรจุสินค้าที่  
น าส่งอย่างแน่นหนาและมั่นคงปลอดภัยตามสภาพและรูปพรรณสินค้า  
                                -  กรณีสินค้าเสียหาย ต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่รับสินค้า หรือไม่เกิน 
วันท าการถัดไปของผู้ขนส่ง หากเกินก าหนดนี จะถือว่าได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ 
                           8.  หากสินค้าไม่ถึงผู้รับสินค้าให้ผู้ส่งสินค้าติดต่อบริษัทภายใน 7 วัน หากเลย 
ก าหนดทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ 
                           9.  หากไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ส่งสินค้า
ทราบ ผู้ส่งสินค้ายินยอมให้บริษัทน าสินค้าขายทอดตลาด เว้นแต่สินค้าที่เสื่อมหรือเสียได้ง่าย ยาก
ต่อการดูแลบริษัทสามารถน าออกขายทอดตลาดได้ทันที และน าเงินที่ได้หักค่าขนส่งสินค้า ค่ารับ
ฝากสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้านั น 
                           10.  กรณีสินค้าที่ส่งถึงลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทางบริษัทจะโทรศัพท์ 
แจ้งให้ผู้รับสินค้าทราบ และให้มารับสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้ง หากเลยก าหนดไม่มีผู้มา
รับสินค้า บริษัทจะคิดค่าฝากสินค้าในราคา 10บาท/วัน/ชิ น แต่ไม่เกิน 180 วัน หลังจากนั นบริษัทจะ
ด าเนินการตามข้อ 
                           11.  การมารับสินค้า ผู้รับสินค้าต้องแสดงหลักฐานการมีอ านาจมารับสินค้า พร้อม
บัตรประชาชนต่อพนักงานของบริษัททุกครั ง 
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                           12.  บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ นจากความล่าช้าในการขนส่ง 
อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุ จลาจล ประท้วง จี ปล้น สินค้าที่
เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
                           ขั้นตอนการแจ้งเคลมสินค้าเสียหายหรือสูญหาย 
เมื่อสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ที่อยู่ใน เงื่อนไขการรับ - ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
                           1.  แจ้งข้อมูลต่างๆเช่น เลขที่ใบรับส่งสินค้า รูปความเสียหาย สาเหตุที่คาดว่าท าให้
เกิดความเสียหาย ฯลฯ ได้ที่ 
                                -  สาขาต้นทางที่ลูกค้าใช้บริการในการส่งสินค้า 
                                -  ไลน์ @ittransport 
                                -  โทรศัพท์แผนกเคลมสินค้า 090-2628646 (คุณอ้อน, คุณอ้อม) 
                           2.  แผนกเคลมสินค้ารับเร่ืองและขอข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามสินค้า
และ/หรือตรวจสอบความเสียหาย และจะสรุปให้ลูกค้าทราบ โดยใช้เวลา 7 -15 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้ง และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากลูกค้า 
                           3.  กรณีที่สรุปว่าทางบริษัทฯต้องท าการเคลมความเสียหายตาม เงื่อนไขการรับ -
ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ทางลูกค้าต้องท าการจัดส่งสินค้าที่เสียหาย มาที่บริษัทฯ เพื่อประกอบการ
ท าเร่ืองเคลม โดยไม่มีค่าขนส่ง 
                           4.  เมื่อได้รับสินค้าที่เสียหาย ทางบริษัทฯจะท าการโอนค่าเสียหายดังกล่าวคืนแก่
ลูกค้า ภายใน 15 วันท าการ 
                           ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม (ONETRACK) 
                           บริษัทขนส่งสินค้า I.T. Transport Co.,Ltd. ได้น าเทคโนโลยีล  าสมัย Automatic 
Vehicle Location System หรือ AVLS  มาใช้ ซึ่งระบบนี จะใช้ดาวเทียม GPS โดยมีรถส่งสินค้าจะมี 
GPS Receiver ระบุต าแหน่งของยานพาหนะ, ความเร็ว, ทิศทาง และความเร่งของพาหนะ 
                           นอกจากนั น รถขนส่งสินค้าของ ITTransport ยังมีระบบ Micro Controller ที่มี
ระบบ Input/Output เพื่อแสดงค่าสถานะอุปกรณ์ในรถยนต์ เช่น อุณหภูมิ, Gauge วัดน  ามัน, Shock 
Sensor เป็นต้น เมื่อระบบ Micro Controller ท างานร่วมกับระบบ GPS แล้ว ท าให้สามารถรู้ข้อมูล
สถานะทั งหมด และต าแหน่งของรถขนส่งสินค้าบนพื นที่ได้แบบ Real-Time. ท าให้สามารถน าไป
ประยุต์ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารยานพนะทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งยานพาหนะส่วนตัวได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย า 
                           ด้วยระบบทั งหมดนี  เราสามารถรับรู้การขับรถที่เร็วเกินควร สิ่งอาจท าให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยกับสินค้าได้, การเดินรถที่ผิดเส้นทาง หรือออกนอกเส้นทาง, การออกรถส่งสินค้าตรง
เวลาหรือไม่, การตรวจอุณหภูมิภายในตัวรถขนส่ง , ลักษณะการขับรถ การเบรกรุนแรง หรือ
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ผิดปกติของรถขนส่ง ซึ่งทั งหมดที่กล่าวมาท าให้เรามีโอกาสรู้ถึงความปลอดภัยของตัวรถ รวมถึง
สินค้าที่อยู่ 
 ในรถขนส่งด้วย 
                           ผู้ที่ดูแลรถขนส่ง สามารถเข้าถึงข้อมูลทั งหมดข้างต้นได้แบบ Real-Time ยิ่งไปกว่า
นั น. ผู้ดูแล สามารถสั่งการทางไกล ควบคุมการดับเคร่ืองยนต์รถขนส่ง สั่ง Central Lock ให้ท างาน 
เมื่อเหตุการณ์ผิดปรกติได้อีกด้วยทั งหมดนี สามารถท าได้โดยสั่งการได้ผ่านทาง Internet โดย
แสดงผลพิกัดบนแผนที่ 3 มิติ ของ Google Earth และ Google Map / หรือจะสามารถควบคุมและ
ดูแลผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกัน 
                           ด้วยเทคโนโลยีอันเหนือชั นที่ IT Transport มอบให้ลูกค้า ท าให้ลูกค้าที่ใช้บริการ
ขนส่งกับเรา ทุ่นแรง ปลอดภัย ประหยัด ลดการสูญเสียในการขนส่งและการบริหารยานพาหนะ
ขนส่ง. ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับสินค้าตรงเวลาและสินค้ามีสภาพ สมบูรณ์เมื่อถึงปลายทางเพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้รับบริการขนส่ง 

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่ง 
                           การควบคุมการขนส่งภายในองค์กร 
                           เมื่อได้มีการวางแผนการขนส่งส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไป
ตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประในการควบคุม
ดังต่อไปนี  
                           1.  ควบคุมเพื่อป้องกันการซ  าซ้อนกันมากเกินไป 
                           2.  ควบคุมให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
                           3.  ช่วยลดต้นทุนในการผลิตการขนส่ง 
                           4.  สนับสนุนให้มีการผลิตขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   3.10  การขนส่ง 



43 
 

                           ในการบริการการ ถ้าไม่มีการควบคุมดีแล้ว อาจจะมีการแข่งขันหรือการ
ปฏิบัติงานที่ซ  าซ้อนกันเกิดขึ นซึ่งจะเป็นผลเสียและมีการซ  าซ้อนกันมากเท่าไรก็จะท าให้เกิดผลเสีย
มากเท่านั นแต่ในบางกรณีถ้าไม่มีการซ  าซ้อนกันเลย อาจจะเกิดลักษณะการผูกขาดและไม่มีข้อ
เปรียบเทียบก็อาจจะเกิดผลเสียได้เช่นกันนอกจากนี ยังควบคุมให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้ใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ เพราะถ้าใช้ทรัพยากรในการขนส่งสามารถ
ใช้งานอย่างเต็มที่แล้วจะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนได้ 
การควบคุมการขนส่งจากภาครัฐ 
                           วัตถุประสงค์ในการควบคุม 
                           ในสมัยก่อนจ านวนประชากรยังมีน้อย ชุมชนต่าง ๆ ก็มีขนาดเล็ก ปัญหาในการ
ควบคุมหรือก าหนดให้แต่ละชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็มีน้อย ต่อมาชุมชนต่าง ๆ ได้ขยายตัว
เติบโตมากขึ น ปัญหาในด้านสังคมและการรักษาให้สมาชิกชุมชนนั น ๆ อยู่กันด้วยความสงบสุขก็
เพิ่มขึ นเป็นเงาตามตัว สมาชิกของชุมชนจึงต้องก าหนดระเบียบและวินัยของชุมชนของตนขึ น เมื่อ
แก้ไขเป็นกฎหมายของประเทศนั น ๆ ไป 
                           ในด้านการขนส่งก็เช่นเดียวกัน เมื่อสังคมขยายตัวใหญ่ขึ น บทบัญญัติและ
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมก็จ าเป็นต้องมีมากขึ น การควบคุมโดยกฎหมายนี ส่วนใหญ่จะเน้นหนัก
ไปในทางที่สังคมส่วนรวมได้ประโยชน์มากที่สุด และให้สมาชิกในสังคมนั น  ๆ ได้รับความเป็น
ธรรม โดยต้องยอมเสียสละปะโยชน์ส่วนบุคคลไปบ้าง ประโยชน์ส่วนใหญ่ที่สมาชิกของสังคมจะ
ได้รับจากกฎหมายเหล่านี  คือ 
                           1.  ความปลอดภัยในการขนส่ง 
                           2.  ความเป็นธรรมในกรณีมีการขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 
                           3.  ความสะดวกสบายตามสมควรแก่สภาพของสังคมในช่วงเวลาการขนส่ง 
                           ในประเทศไทย รัฐได้ก าหนดองค์ประกอบของการควบคุมการขนส่งในรูปแบบ
ของกฎหมายพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบค าสั่งต่างๆ แล้วแต่กรณี กฎหมายที่ใช้
ควบคุมการขนส่งของประเทศไทยที่ยังบังคับใช้อยู่มีดังนี  
                           1.  ความรับผิดชอบของการขนส่งโดยทั่วไปควบคุมโดยประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 ลักษณะ 8 ตั งแต่มาตรา 608 ถึง 639 
                           2.  การขนส่งทางถนนควบคุมโดย พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พรบ. จราจรทาง
บก พ.ศ.2522 และพรบ. รถยนต์ พ.ศ.2522 
                           3.  การขนส่งทางรถไฟควบคุมโดย พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 
และ พรบ. จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 
                           4.  การขนส่งทางน  าควบคุมโดย พรบ. การเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ.2456 
                           5.  การขนส่งอากาศควบคุมโดย พรบ. กานเดินอากาศ พ.ศ.2497 
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                           6.  การขนส่งทางท่อ ขณะนี ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ เพราะเป็นกาน
ขนส่งประเภทใหม่ล่าสุดของประเทศไทย 
                           หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                           นอกเหนือจากกฎหมายต่างๆ ที่ใช้เพื่อควบคุมการขนส่ง ดังกล่าวข้างต้นซึ่ง
สามารถศึกษาได้โดยละเอียดใน กฎหมายการขนส่ง (Transport Law) ของผู้เขียน ยังมีหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายหน่วยงาน หน่วยงานเหล่านี จะขึ นอยู่กับกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้ามีดังนี  
                              -  บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 
                              -  บริษัท ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 
                           1.  การขนส่งทางบก มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                                1.1  กรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม และจัด
ระเบียบการขนส่งทางรถยนต์ของประเทศโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
และจัดให้มีบริการการขนส่งทางรถยนต์อย่างพอเพียงและปลอดภัย ประสานงานกับการขนส่ง
ประเภทอ่ืน รวมทั งการจดทะเบียนรถยนต์และจัดเก็บภาษีรถยนต์ประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
                                1.2  กรมทางหลวง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ งานก่อสร้าง ขยาย 
บูรณะและบ ารุงรักษาทางพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงสัมปทานทั่ว
ราชอาณาจักร เพื่อเชื่อมต่อจุดส าคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร โดยค านึงถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า ความมั่นคงปลอดภัยของชาติมาตรฐานที่เหมาะสมกับปริมาณ
การจราจรของแต่ล่ะท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกความรวดเร็วและปลอดภัย
และควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและงานที่ส าคัญของกรมทางหลวง
ที่มีผลต่อธุรกิจขนส่งอย่างหนึ่งก็คือ การกวดขันในการควบคุมพิกัดน  าหนักของรถยนต์บรรทุก 
                                1.3  กรมทางหลวงชนบท มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ งานก่อสร้าง 
ขยาย บูรณะ และรักษาทางหลวงชนบท ภายใต้ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
                                1.4  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดให้มีพัฒนา 
ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย มีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม และบริหาร
จัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจทางพิเศษ และมี
ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ 
                                1.5  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรัฐวิ สาหกิจ ประเภทกิจการ
สาธารณูปโภคสังกัดระทรวงคมนาคม มีภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบ ในการจัดบริการ รถ
โดยสารประจ าทางวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม มีผู้ใช้บริการ ประมาณ 3 ล้านคนต่อ
วัน นอกจากนี ยังมีหน้าที่ ในด้านประกอบการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับ การประกอบการ



45 
 

ขนส่งบุคคล เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจ าทาง จัดเป็นสาธารณูปโภค ชนิดหนึ่งของรัฐที่
ให้บริการแก่ประชาชน ผู้ที่มีราได้น้อย และปานกลางเป็นหลัก การด าเนินการ  จึงมุ่งสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาลในด้านการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยไม่หวังผลก าไร การจัดเก็บ
อัตราค่าโดยสาร จึงอยู่ในอัตราต่ ากว่าต้นทุน ตามที่รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดนโยบาย การให้บริการของ 
ขสมก. มุ่งในด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินรถของผู้โดยสาร
เป็นหลัก 
                                1.6  บริษัท ขนส่ง จ ากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม 
ด าเนินการในด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจ าทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ 
ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดและให้เอกชนเข้ามามีส่วนด าเนินการในรูปของรถร่วมเอกชน วิ่ง
ในเส้นทางที่ บขส. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้บริษัท 
ขนส่ง จ ากัด ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทั งของบริษัทเองและรถร่วมให้
เป็นระเบียบ รวมทั งการให้บริการด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารท าให้สามารถแบ่งขอบเขตการ
ด าเนินงานธุรกิจได้เป็น 3 ธุรกิจ คือ การเดินรถบริษัท รถร่วมเอกชน และสถานีขนส่ง 
                                1.7  การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีอ านาจกระท าการต่างๆ ใน
การสร้าง ซื อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า ด าเนินเกี่ยวกับการเคร่ืองใช้บริการและความสะดวกต่างๆ 
ของกิจการรถไฟและการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้บริการและความสะดวก
ต่างๆ ของกิจการรถไฟ การกู้ยืม ทั งนี อาศัยอ านาจของ พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย 
                                1.8  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั งขึ นตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจ เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2543 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   3.11  การขนส่งทางบก 
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                           2.  การขนส่งทางอากาศ มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

                                2.1  กรมการบินพลเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบินพลเรือนของไทย เป็น
ผู้จัดสร้างปรับปรุง ด าเนินกิจการสนามบินในส่วนภูมิภาค ตลอดจนติดตั งเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ 
บริการควบคุมจราจรทางอากาศ โทรคมนาคมการบิน และสื่อสารการบิน จดทะเบียนและ
ตรวจสอบสภาพอากาศ ยานพาณิชย์ของไทย ประสานงานช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ควบคุม
บริษัทการบินของไทย ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและให้บริษัทการบินต่างประเทศปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และความตกลงทั งสองฝ่าย ท าการฝึกอบรมวิชาการบินสาขาต่างๆ ประสานงานกับ
องค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการการบินและพัฒนาการขนส่งทางอากาศ 

                                2.2  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจการบิน และการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ รวมทั งด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการผู้โดยสาร อากาศยาน 
การบริการช่างอากาศ บริการเทคนิค การจัดส่งอาหารเคร่ืองดื่มขึ นเคร่ืองบิน คลังสินค้า ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพฯ 

                                2.3  สถาบันการบินพลเรือน รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั งสถาบัน
การบินพลเรือน พ.ศ. 2535 แปลสภาพศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย เป็นสถาบันการบิน
พลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน อันเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนา
ประเทศชาติโดยรวม และเพื่อให้การบริหารงานของภาครับมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มยิ่งขึ น 

                                2.4  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พระราชบัญญัติการท่าอากาศ
ยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้ทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รมทั งด าเนินกิจการท่าอากาศยาน 
ซึ่งรวมถึงการส ารวจวางแผน ออกแบบสร้าง และปรับปรุงท่าอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการท่าอากาศยาน 

                                2.5  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ให้บริการทางอากาศ (air traffic services) การสื่อสารการบินและบิการโทรคมนาคมเฉพาะกิจด้าน
การสื่อสาร ของสายการบิน 
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ภาพท่ี   3.12  การขนส่งทางอากาศ 

                           3.  การขนส่งทางน้ า มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                                3.1  กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารงานเกี่ยวกับการขนส่งทางน  า
โดยทั่ว ๆ ไป ได้แก่ การเดินเรือ การล าเลียงขนส่งทางน  า การน าร่อง การจดทะเบียนเรือ การ
ก าหนดมาตรฐานและออกใบอนุญาตประจ าเรือ การใช้เรือหรือยานพาหนะอ่ืนๆ ทางน  า การ
ปรับปรุงดูแลรักษาแม่น  าล าคลอง หรือเส้นทางน  า การก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือและอ านวยความ
สะดวกในการเดินเรือ ทั งนี อาศัยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พระราชบัญญัติเรือไทย 
                                3.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี ศึกษาและวิเคราะห์โครงการ วางแผนหรือมาตรการ
เกี่ยวกับการพาณิชย์นาวี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ศึกษาวิจัยและประสานงานในทางวิชาการ
เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ การสื่อสารและเคร่ืองช่วยในการ
เดินเรือ กิจการอู่เรือ และกิจการท่าเรือ 
                                3.3  ท่าเรือแห่งประเทศไทย มีหน้าที่หลักคือ ให้บริการแก่เรือและสินค้า อัน
ได้แก่ ขุดลอก บ ารุงรักษา และติดตั งเคร่ืองหมายเดินเรือตลอดแนวร่องน  า ในความรับผิดชอบ 
เพื่อให้ความสะดวก ปลอดภัย แก่เรือสินค้าที่ เข้ามาเทียบท่า ของการเดินเรือแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการรับเรือ รับสินค้า ควบคุมการขนถ่าย บรรทุก ยกขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา และส่งมอบ
สินค้า ให้แก่เจ้าของสินค้า 
                                3.4  บริษัท ไทยเดินเรือนทะเล จ ากัด เป็นสายการเดินเรือแห่งชาติที่ให้การ
บริการขนส่งทางทะเล บริการด้านคลังสินค้า และท่าเรือ ให้เช่า และเช่าเรือ เพื่อประกอบกิจการ
ขนส่งสินค้าทางทะเล นอกจากนี ยังท าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และนายหน้าในกิจการต่างๆที่ 



48 
 

เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล 
                           นอกจากนั น ยังมี ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด และบริษัท ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์  
                           หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเป็นบางหน่วยงานด าเนินกิจการการขนส่งบางประเภท
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศ อาทิ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ที่ด าเนินกิจการส่งทางรถไฟ ส่วนหน่วยงานอ่ืน ๆ มีหน้าที่ควบคุม อ านวยความ
สะดวก หรือจัดระเบียบการขนส่งให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม  
                           เทคนิคในการก าหนดเส้นทางการขนส่ง 
                           ในการบริหารงานขนส่งมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือ การก าหนดเส้นทางที่จะ
ใช้ในการขนส่ง หรือการก าหนดเส้นทางขนส่ง (Routing) เพราะจะท าให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จตามต้องการ ซึ่งหลักหรือเทคนิคในการก าหนดเส้นทาง อาจพิจารณาได้จาก 
                           1.  ก าหนดตามเส้นทางที่กฎหมายก าหนด 
                           2.  ก าหนดขึ นตามนโยบาย 
                           3.  ก าหนดตามแหล่งชุมชน 
                           4.  ก าหนดขึ นเพื่อความสะดวก 
                           5.  ก าหนดขึ นเพื่อการค้า 
                           การก าหนดเส้นทางขึ นมานี  ขึ นอยู่กับว่า ผู้บริหารหรือผู้ก าหนดมีนโยบายเช่นไร 
อาจจะก าหนดขึ นตามกฎหมาย โดยรับสัมปทานการขนส่งมาจากรัฐ หรืออาจจะก าหนดขึ นตาม
แหล่งชุมชน โดยท าการขนส่งให้ผ่านแหล่งชุมชนต่างๆ หรืออาจจะก าหนดขึ นเพื่อความสะดวกก็
ได้ 
                           ในการด าเนินงานขนส่งที่ผ่านมา จะค านึงถึงเส้นทางไม่มากนัก โดยลักษณะการ
จัดเส้นทางจากคลังสินค้ากลางไปยังคลังสินค้าย่อย และมีการปรับปรุงโดยการจัดขนส่งให้มีการวิ่ง
ขนส่ง รวบรวมสินค้าจากคลังสินค้าย่อย จนเต็มเที่ยว หรือรถยนต์คันเดียววิ่งทยอยแวะส่งสินค้าที่
นิยมเรียกว่า Milk Run หรือ Load Consol  idation 
 

 

 

 

ภาพท่ี   3.13   เส้นทางการขนส่ง 



49 
 

 

ภาพท่ี   3.14  การก าหนดเส้นทางแบบเดิม 

ภาพท่ี   3.15   การก าหนดเส้นทางแบบใหม่โดยการแวะส่งสิ้นค้าหลายจุด 
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ภาพท่ี   3.16  การจัดส่งชิ้นส่วนโดยตรงจากผู้ผลิตและ การจัดส่งด้วยระบบวิ่งรอบ (Milk Run) 

                           และการขนส่งปัจจุบันจะนิยมการขนส่งโดยในระยะทางที่ไกล (Long Distance) 
จะใช้รถเทเลอร์ ส่วนระยะใกล้ (Close Proximity) ใช้รถปิคอัพ รถบรรทุกเล็ก และรถมอเตอร์ไซด์ 
ซึ่งในอุตสาหกรรมบริการด้าน โลจิสติค เช่น ไปรษณีย์ไทย และบริษัทข้ามชาติ นิยมใช้ระบบนี  
 

ภาพท่ี   3.17   การขนส่งในปัจจุบัน 

                           นอกจากการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งโดยใช้การประหยัดจากขนาด
ยานพาหนะในระยะทางที่ไกล และหลักการเข้าถึงสถานการณ์ที่ของลูกค้าโดยใช้ยานพาหนะขนาด
เล็กแล้วยังค านึงถึงการหาสินค้าในเที่ยว กลับ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่าด้านพลังงาน  
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ภาพท่ี   3.18  การขนส่งแบบ 2 ทิศทาง 

                           การจัดเส้นทางและตารางเวลาพาหนะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนโดยเกิดจาก
หลายสาเหตุคือ ประการแรกมีปัจจัยที่มีผลกระทบหลายอย่างประการที่สองคือมีรายละเอียดหลาย
แง่มุมที่ต้องพิจารณาและข้อสุดท้ายคือมีวิธีและตรรกะหลายแบบที่สามารถน ามาใช้หาผลลัพธ์ได้ 
และวิธีที่ให้ค าตอบที่ดีมักจะต้องอาศัยการค านวนอย่างมากมายซึ่งการจัดเส้นทางและตารางเวลาใน
การขนส่งนั นจะมีหลักการที่เหมือนกันทั งในกรณีที่ที่ขนส่งสินค้าส าเร็จรูปสู่ลูกค้า การขนส่ง
วัตถุดิบเข้าโรงงาน หรือการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนจากจุดส่ง
สินค้าในกรณีของการขนส่งสินค้าส าเร็จรูปสู่ลูกค้าเป็นจุดรับสินค้าในกรณีของการขนส่งวัตถุดิบ
เข้าโรงงานเป็นต้น 

ภาพท่ี   3.19   การประสานงานการขนส่ง 
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                           การประสานงานการขนส่ง  
ในการประสานงานการขนส่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                           1.  เพื่อป้องกันการแข่งขัน 
                           2.  ท าให้เกิดความยุติธรรม 
                           3.  เกิดความร่วมมือกันระหว่างการขนส่งแต่ละประเภท 
                           4.  ท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
                           เมื่อมีการวางแผนและควบคุม (Planning and Controlling) ในการขนส่งเรียบร้อย
แล้วเราก็จ าเป็นจะต้องมีการประสานงานการขนส่ง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี มีการ
ประสานงานกันเป็นอย่างดี เช่น การขนส่งบางอย่างไม่สามารถที่จะไปได้ทุกหนทุกแห่งก็
จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งประเภทอ่ืนมาช่วย เช่นนี แสดงให้เห็นว่า จ าเป็นต้องมีการประสานงาน
การขนส่งในทุกๆประเภท หรือในบางกรณีการขนส่งที่เคยใช้บริการอยู่ ไม่สามารถจะใช้ได้ เพราะ
เหตุจ าเป็นเราต้องหันไปใช้การขนส่งประเภทอื่นเข้ามาแทน เป็นต้น 
                           ในปัจจุบัน การประสานความร่วมมือเป็นกลยุทธ์ที่จ าเป็นเพื่อความอยู่รอดของ
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อม และกลยุทธ์นี ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในบางระดับของความเชื่อถือถูกมองว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการวัด
ความส าเร็จของการประสานความร่วมมือ โดยเร่ิมต้นจากการศึกษาความเสี่ยง จะท าให้สามารถ
พัฒนาความเชื่อมั่นได้อย่างรวดเร็วขึ น 
                           เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างความเชื่อถือต้องมีการสื่อสารระหว่างธุรกิจ การ
สื่อสารเหล่านี ต้องมีความเป็นส่วนตัว, ความสนิทสนม, มีความถี่และความสมบูรณ์ ยังเป็นที่เข้าใจ
ได้ว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่ก่อตั งระหว่างผู้ร่วมธุรกิจจะหลากหลาย เร่ิมจากความสัมพันธ์
แบบช่วงแขน ที่มีราคาเป็นฐาน (Arms-Length Price-Based Relationship) (มีความเชื่อถือกันระดับ
ต่ า) ไปสู่การร่วมมือกันในระดับความสัมพันธ์แบบร่วมกันพัฒนา (มีความเชื่อมั่นในระดับสูง) 
                           ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี  ต้องมีการท างานร่วมกันและสภาวะผู้น ายังคงเป็นเร่ือง
ส าคัญ ในการด าเนินการขององค์กรเสมือนจริงนี ได้ถูกสร้างขึ นจาก “อาสาสมัคร” ยังมีการส ารวจ
ได้ว่าความสามารถขององค์กรประเภทนี อาจมีความจ าเป็นที่ต้องระดม “อาสาสมัคร” ที่เป็นความ
แตกต่างไปจาก “การสั่งการและควบคุม” ที่ยังคงมีการใช้อยู่ในองค์กรอ่ืนๆ โดยหากสิ่งที่กล่าวมา
ทั งหมดสามารถน าไปปฏิบัติได้ทั งหมด มิตรภาพที่ดีและยิ่งใหญ่จะเกิดขึ นในระบบทั งหมด 
                           การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคนี จ าเป็นที่จะต้องหันมาจับมือกับธุรกิจรอบตัว 
ทั งในแนวดิ่งและแนวราบ ความร่วมมือระหว่างธุรกิจในแนวดิ่งจะรวมถึงธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลผลิต
จริงในสายการผลิตของตน ตั งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ, ผู้จัดส่ง, ผู้ผลิต, ผู้กระจายสินค้าและลูกค้า ส่วน
ความร่วมมือในแนวราบนั นจะรวมถึงธุรกิจที่มีลักษณะส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นคู่ค้าที่มี
ประโยชน์ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต หรือยกระดับความสามารถของตนได้ ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่มี



53 
 

ลักษณะใกล้เคียงกัน แนวความคิดการหันมาจับมือกับธุรกิจรอบตัวนี เป็นแนวคิดที่เรียกว่า โซ่
อุปทาน (Supply Chain) 
                           การจัดการโลจิสติกส์มีผลต่อการจัดการขนส่งมีหลายด้าน เราต้องมองงาน เป็น
กระบวนการที่มีกิจกรรมต่อเนื่องต้องจัดการให้ข้อมูล สินค้า และการด าเนินงานอย่างไหลลื่น ใช้
เวลาสั นที่สุด ในการปรับปรุงประสิทธิภาพนั นควรมองทั งระบบทั งเครือข่าย กิจกรรมขนส่งอาศัย
พลังจากเครือข่ายมากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์จากขนาด (Economy of scale) เครือข่ายยิ่งใหญ่
เท่าไรยิ่งลดต้นทุนได้เท่านั น การเป็นเครือข่ายคือพลังส าคัญอย่างหนึ่งถ้ามีแล้วใช้ประโยชน์ได้ก็ลด
ต้นทุน โดยในมุมมองของทาง ดร.สมพงศ์ ศิริโสภณศิลป์ มองว่าการขนส่งที่เป็นเที่ยวหาวิธีลด
ต้นทุนยากมาก แต่ก็เป็นวิธีที่ผู้ประกอบการไทยถนัด แต่พอเป็นเครือข่ายจะท าไม่ได้ ทิศทาง
แนวโน้มผู้ประกอบการขนส่งรายเล็กจะเสียเปรียบรายใหญ่ เนื่องจากรายเล็กวิ่งเป็นเที่ยวๆไม่มี
เครือข่ายบริหารเที่ยวกลับไม่ได้ ในวิชาเรียนการขนส่งเป็นศาสตร์ด้านการจัดการเชิงเครือข่าย 
(Network) ในการจัดการโลจิสติกส์ Integration คือการสามัคคีกัน โดยการเป็นเครือข่ายหลายบริษัท
ร่วมมือกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การด าเนินงาน และทรัพยากร วงการขนส่งไทยมีราย
ย่อยมาก ผู้ประกอบการหลายรายภูมิใจกับการเป็นตัวของตัวเองแต่กลับเป็นข้อเสีย เพราะการน า
การบริหารแบบเครือข่ายมาใช้คือการสร้างความสามั คคีระหว่างภาคส่วนต่างๆในวงการ
อุตสาหกรรมขนส่ง  
                           งานโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของข่าวสารข้อมูลและวัตถุผ่าน
การบริหารจัดการ ซึ่งการขนส่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของระบบโลจิสติกส์ อาจกล่าวได้ว่า
กิจกรรมการขนส่งคือกิจกรรมที่เป็นตัวเชื่อมผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในระบบโลจิสติกส์ เพราะเป็น
กิจกรรมที่ท าให้สินค้าเกิดการเคลื่อนย้ายขึ น นอกจากนี อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการขนส่งคือ
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า (Place Value) เพราะสินค้าไม่มีการเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่มี
ความต้องการของสินค้าเกิดขึ น สินค้านั นก็จะไม่มีคุณค่าขอบเขตของโลจิสติกส์ได้เปลี่ยนไปเมื่อมี
การปรากฏขึ นของเทคโนโลยีใหม่ๆ และกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อที่จะแข่งขันกันในด้าน
ความยืดหยุ่นและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความส าคัญของโลจิสติกส์เพิ่มขึ น บริษัทต่างๆ ได้
พัฒนารูปแบบเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก เพื่อที่จะเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ในช่วงปีที่
ผ่านมา โลจิสติกส์ได้พัฒนาจากการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ด้วยตนเอง (Single-Party 
Logistic) ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบหลายกลุ่ม (SPL or Multiparty) การใช้
เครือข่ายโลจิสติกส์ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระดับโลก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
โดยบุคคลที่ 3 คือ การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบผูกพันด้านสัญญาและให้บริการเฉพาะใน
ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้การให้บริการโลจิสติกส์จากภายนอก คือ 
                           -  เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินการ  
                           -  ลดความผันผวนของอุปสงค์  
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                           -  ลดการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ 
                           การก่อให้เกิดพันธมิตรในโซ่อุปทาน ขั นตอนแรกบริษัทนั นควรจะเลือกคู่
พันธมิตรของตน โดยพิจารณาจากความสามารถและความสนใจที่จะพัฒนาพันธมิตรของอีกบริษัท 
เมื่อเลือกคู่พันธมิตรได้แล้วบริษัทควรจะจัดตั งความสัมพันธ์ที่เรียกว่า พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Alliance) ขึ นมา ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่บริษัททั งคู่ ตกลงที่จะแบ่งสรรข้อมูลลงทุน
ร่วมกัน และปรับปรุงการท างานต่าง ๆ ร่วมกัน  
                           ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งสินค้า 
                           1.  TOD GPS Tracking จะช่วยอะไรให้กับบริษัทได้บ้าง 
                           -  ลดความล่าช้าและลดเวลาที่เกิดขึ นจากการวิ่งนอกเส้นทางโดยการรู้ต าแหน่ง
ของรถตลอดเวลา คุณสามารถติดต่อคนขับรถได้ทันทีเมื่อรถวิ่งออกนอกเส้นทางที่ควรวิ่ง 
                           -  ป้องกันการน ารถไปใช้ส่วนตัว 
                           -  ป้องกันการจอดรถติดเคร่ืองเป็นเวลานานท าให้เปลืองน  ามันและเกิดการสึกหรอ
ของรถ 
                           -  ป้องกันการทุจริตน  ามันเพราะมีการตรวจวัดระดับน  ามันตลอดเวลา 
                           -  เมื่อมีงานใหม่เข้ามาสามารถจัดรถที่อยู่ใกล้ที่สุดเข้าไปได้ทันทีท าให้ประหยัดค่า
น  ามันรถ 
                           -  ตรวจจับความเร็วรถตลอดเวลาเพื่อป้องกันการขับเร็วที่จะท าให้เกิดการเผา
ผลาญน  ามันเชื อเพลิงมากขึ นและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
                           -  ลดเวลาการท างานของพนักงานในการบันทึกการใช้งานรถและป้องกัน                    
การทุจริตจากการบันทึกด้วยคน เพราะเวลาและเส้นทางการว่ิงจะถูกบันทึกเองอัตโนมัติ 
                           -  ท าให้การใช้รถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะรถทุกคันอยู่ในการควบคุม
ตลอดเวลา 
                           -  ท าให้ลูกค้าคุณเกิดความเชื่อมั่นต่อการขนส่งหรือบริการ 
                           -  ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท 
                           2.  จุดเด่นของระบบ ทีโอดีจีพีเอส ติดตามรถยนต์ 
                           -  ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก ในการให้บริการติดตั งระบบจีพีเอส ใน
ประกาศของรถประเภทรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้โดยสาร (ยกเว้นรถสองแถว, รถ
หมวด 4 และหมวด 1 ภูมิภาค), รถลากจูงและรถสิบล้อขึ นไป เลขที่ใบอนุญาต 063/2559 
                           -  ออกแบบโดยนักออกแบบโปรแกรมมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกาที่มีผลงาน 
มาแล้วทั่วโลก ท าให้ได้ระบบโปรแกรม GPS ที่ใช้งานง่ายที่สุดกว่าทุก ระบบที่มีในเมืองไทย 
                           -  โปรแกรมจะ ถูก Customize ให้เหมาะกับแต่ละบริษัทเพื่อให้ได้โปรแกรมที่ ตรง
กับการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท 
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                           -  ติดตามรถหลาย ๆ คันพร้อมกันหรือทีละคันเพื่อดูต าแหน่ง เส้นทางการวิ่ง 
ความเร็ว และ พฤติกรรมการขับขี่ (วิ่งออกนอกเส้นทาง ขับรถเร็ว จอดรถติดเคร่ืองเป็นเวลานาน) 
                           -  ติดตามด้วยโหมด CCTV ที่ท าให้รถทุกคันจะอยู่ในการสายตาของคุณตลอดเวลา
เหมือนดูด้วยกล้องวงจรปิด 
                           -  สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน 
                           -  แสดงด้วยแผนที่ปกติหรือภาพถ่ายดาวเทียมด้วยต าแหน่งความแม่นย า 5 เมตร 
                           -  แถมฟรีระบบบ ารุงรักษา คอยแจ้งเตือนท่านเมื่อรถต้องเข้าท าการซ่อมบ ารุงหรือ
ต่อทะเบียน 
                           -  ใช้งานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเข้ามาดูรถได้ทุกที่               
ทุกเวลาตลอด 24 ชม 
                           3.  ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 
                           ช่วยลดต้นทุนในการเดินทาง โดยการวางแผนการเดินทางที่จะท าให้ประหยัด               
ค่าน  ามัน และพฤติกรรมการขับรถของคนขับ ได้อย่างละเอียดและแม่นย า 
                           4.  ป้องกันรถหาย ติดตามรถ 
                           ด้วยโครงข่ายระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมประเทศไทย และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการหาต าแหน่งของยานพาหนะ จะท าให้ท่านสามารถรู้ต าแหน่งของยานพาหนะ
ได้อย่างแม่นย า 
                           5.  ป้องกันการขโมยน้ ามัน 
                           สามารถตรวจสอบระดับน  ามันได้ โดยดูผ่านทางเว็บไซต์เพื่อดูระดับน  ามันที่
เหลืออยู่ในถังน  ามันได้ 
                           6.  รายงานผลตลอด 24 ชม. 
                           สามารถติดตามต าแหน่งของยานพาหนะได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทาง อินเตอร์เน็ต 
ได้ทุกที่ทุกเวลา 
                           7.  รู้ทันทีว่ารถอยูท่ี่ไหน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   3.20  แผนท่ี ผ่านระบบ GPS 
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                           8.  ดูได้ท้ังในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3.21  การดู GPS ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน 

                           9.  รายงานการแจ้งเตือน 

                           รายงานผลการแจ้งเตือนต่าง ๆ ในระบบ เพื่อให้ท่านสามารถรู้ถึงการท างานของ

ยานพาหนะ เพื่อน าไปปรับปรุงการเดินทางหรือการซ่อมบ ารุงยานพาหนะของท่านได้ 

                           10.  ดูประวัติย้อนหลังและจ าลองการวิ่งได้ถึง 6 เดือน 

ภาพท่ี   3.22  การดู GPS ย้อนหลัง 6 เดือน 
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                           11.  แสดงแผนท่ี 6 รูปแบบเสมือนจริง 

ภาพท่ี  3.23  การดูแผ่นท่ีผ่านระบบ GPS รูปแบบเสมือนจริง 

                           12.  แสดงจุดส าคัญมากกว่า 500,000 จุด 
                           เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ 7-11 Big C Lotus ปั้มน  ามัน ปั้มแก็ส 
วัด หลักกิโล และอีกมากมาย  

ภาพท่ี   3.24  แผ่นท่ีจุดส าคัญมากกว่า 500,000 จุด 
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                           13.  รายงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกเป็น Excel ได้ 

                           รายงานต่าง ๆ ที่เราพัฒนาขึ นมาเพื่อระบบงานของท่านโดยเฉพาะ และจะพัฒนา

เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

                           14.  หนังสือรับรองท่ีได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   3.25  หนังสือรับรองท่ีได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 

                           การด าเนินการของกรมการขนส่งทางบก กระท าผิดเงื่อนไขท่ีได้จากระบบ GPS 
                           ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดท า
โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ใช้บริการ                      
รถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกน าข้อมูลการกระท าผิดเงื่อนไขที่ได้จากระบบ GPS  มาก าหนด
มาตรการลงโทษที่เหมาะสม  ได้แก่ 
                           1. การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าก าหนด ต่อเน่ืองเกิน 2 นาที 
                           -  รถบรรทุก = 80 กม./ชม. 
                           -  รถลากจูง = 60 กม./ชม. 
                           -  รถโดยสาร = 80 กม./ชม. 
                           มีความผิดตามมาตรา 111 (พรบ. การขนส่งทางบก) และ มาตรา 67 (พรบ.                
จราจรทางบกฯ) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท 
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ภาพท่ี  3.26  ข้อมูลการกระท าผิดเงื่อนไขท่ีได้จากระบบ GPS 

                           2.  การขับรถเกินระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 24 ชั่วโมง ขับรถได้ต่อเนื่องกันไม่

เกิน 4 ชั่วโมง และต้องหยุดพักอย่างน้อย 30 นาที จึงจะสามารถขับได้ อีก 4 ชั่วโมง การหยุดที่ไม่             

ถึง 30 นาที ไม่ถือว่าเป็นการหยุดพัก 

                           มีความผิดตามมาตรา 127 (พรบ. การขนส่งทางบก) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 

บาท หรืออาจสั่งพักใบอนุญาตได้ไม่เกิน 180 วัน          

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   3.27  การขับรถระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 24 ชั่วโมง 
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                           3.  การขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับรถ หรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภท ฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความผิดตามมาตรา 109 
                            พนักงานขับรถ 
                           -  กรณีไม่แสดงตัวตน ผู้ตรวจการมีอ านาจสั่งให้มารายงานตัว หรือสั่งพัก
ใบอนุญาตได้ไม่เกิน 180 วัน 
                           -  กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน  40,000  บาท หรือ
ทั งจ าทั งปรับผู้ประกอบการขนส่ง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการขนส่ง มีโทษปรับสูงสุด 
50,000  บาท  

ภาพท่ี   3.28  การขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับรถ หรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภท 

4.  การปลดหรือถอดเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
ถือเป็นเคร่ืองอุปกรณ์ของรถที่ต้องมีและใช้หากตรวจพบ 
                           -  ขณะตรวจสภาพรถประจ าปี จะไม่ให้ผ่านการตรวจสภาพ 
                           -  ขณะใช้งานบนถนน มีความผิดตามมาตรา 148 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน               
50,000  บาท 
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ภาพท่ี  3.29  การปลดหรือถอดเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 

                           เลือกติดจีพีเอสที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกชัวร์ เลือก

ติดที่ D.T.C. พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร มั่นใจ เชื่อถือได้ด้วยคุณภาพยาวนานกว่า  20  ปี 

โทรเลย สายด่วน  1176  ตลอด  24  ชั่วโมง  www.dtc.co.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   3.30  การเลือก GPS มาตรฐานกรมขนสง่ 
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5.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง 

                           การด าเนินงานด้านการพัฒนากฎระเบียบ 

                           กิจกรรมด้านการพัฒนากฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย สมาพันธ์โลจิ
สติกส์ไทยได้ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อจัดท าข้อ เสนอด้านการพัฒนากฎระเบียบ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยได้รวบรวมประเด็นปัญหาในการด าเนินงานของภาคเอกชน และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยมีประเด็นน าเสนอที่ส าคัญประกอบไปด้วย 
                           1.  การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งในระบบคอนเทนเนอร์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาระบบการขนส่งสินค้าในระบบคอนเทนเนอร์ทั งการขนส่งสินค้าขา เข้าและการขนส่งสินค้า
ขาออก โดยได้รวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั งในส่วนที่สามารถด าเนิน 
การได้ในทันที และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการน าเสนอร่างกฎหมาย
ต่อ สภานิติบัญญัต ิ
                           ตัวอย่างของประเด็นปัญหาส าคัญที่น าเสนอต่อคณะ อนุกรรมการได้แก่ ปัญหาการ
ควบคุมการขนส่งสินค้าอันตราย ซึ่งควรมีการควบคุมเส้นทางการเดินรถให้อยู่ในบริเวณที่ไกลจาก
เขตชุมชน และควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเส้นทางที่ก าหนด ปัญหาเร่ืองน  าหนักของเคร่ืองท าความ
เย็นให้กับตู้คอนเทนเนอร์ Generator Set ซึ่งควรมีการก าหนดแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน ปัญหา
เร่ืองเวลาห้ามเดินรถซึ่งมีความแตกต่างและไม่ชัดเจน ท าให้เกิดเวลาในการรอคอยและไม่สามารถ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือได้ทัน ภายใน 24 ชั่วโมงและเกิดการตกเรือในที่สุด ซึ่งควรมีการ
พิจารณาเส้นทางในการเดินรถบรรทุกให้เหมาะสมกับความเป็นจริงของ อุตสาหกรรม เป็นต้น 
                           ส าหรับกฎหมายที่เสนอให้มีการแก้ไขประกอบไปด้วย พรบ.การเดินเรือในน่านน  า
ไทย 2456, พรบ. วัตถุอันตราย 2535, พรบ. ศุลกากร 2469, พรบ. ส่งเสริมพาณิชยนาวี 2521, ปว. 58 
(ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)ข้อ3(9), ปว. 68 
(ควบคุมการจอดเรือในแม่น  าล าคลอง), พรบ. การรับขนสินค้าทางทะเล 2534, พรบ. ภาษีโรงเรือน, 
พรบ. โรงงาน 2534, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พรบ. ยาเสพติด 2522, พรบ. จราจร 2524, 
พรบ. ทางหลวง 2535, พรบ. การทางพิเศษ, พรบ. จราจรทางบก 2522 และประมวลรัษฎากร โดย
การน าเสนอได้มีการระบุมาตราและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไป
ด าเนินการต่อได้ในทันที 
                           2.  การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งทางบก ซึ่งผู้แทนสมาพันธ์ได้
น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขของแนวความคิดกรอบการก ากับดูแลการขนส่งทางถนน 
ดังต่อไปนี  
                                2.1  ปัญหาด้านองค์กรก ากับดูแล ซึ่งคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่เป็นผู้แทน
ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางแก้ไข 
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                                -  คณะกรรมการที่จัดตั งขึ นควรมีจ านวนที่เหมาะสมและประกอบด้วย
หน่วยงาน ที่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั น แต่ควรมีผู้แทนภาคเอกชนอยู่ในคณะกรรมการ ทั ง
จากผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้บริการ  
                                -  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควรมุ่งเน้นการก าหนดนโยบายและ
มาตรการเฉพาะในส่วนของการขนส่งทางถนน  
                                2.2  ปัญหาด้านการแบ่งประเภทของการประกอบการ เนื่อง จากความซับซ้อน 
ของการประกอบธุรกิจการขนส่งในปัจจุบันทั งด้านการขนส่งผู้ โดยสารและการขนส่งสินค้า ซึ่งมี  
ลักษณะการประกอบการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การก าหนดนโยบายส าหรับการขนส่งแต่ละ 
ประเภทจ าเป็นต้องมีการระบุเฉพาะ เจาะจงเพื่อให้สามารถก าหนดนโยบายให้เหมาะสมซึ่งเห็นว่า  
ควรแบ่งประเภทของการ ประกอบการขนส่งทางถนนเป็น  
                                -  การประกอบการขนส่งผู้โดยสารประจ าทาง 
                                -  การประกอบการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจ าทาง 
                                -  การประกอบการขนส่งผู้โดยสารรถแท็กซี่ 
                                -  การประกอบการขนส่งสินค้าส่วนบุคคล 
                                -  การประกอบการขนส่งสินค้าทั่วไป 
                                -  การประกอบการขนส่งสินค้าอันตราย 
                                2.3  ปัญหาด้านการเข้าสู่ตลาด เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่
ไม่มีความสามารถในการ บริหารจัดการอย่างเพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาจากการขนส่งทั งคุณภาพของ
พนักงานขับรถ ความสามารถในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของสินค้า และประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ อันมีสาเหตุมาจากการไม่มีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ 
ประกอบการที่ดีเพียงพอ ซึ่งได้เสนอแนวทางแก้ไขคือ 
                                -  ต้องแสดงฐานะทางการเงินและแผนธุรกิจ 
                                -  ต้องมีประกันภัยด้วยจ านวนเงินที่เหมาะสม 
                                -  ต้องมีประวัติการประกอบการที่ดี 
                                -  ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทักษะและความช านาญในการประกอบการ 
                                -  ต้องแสดงให้เห็นว่ามีที่จอดเก็บ และอู่ซ่อมและบ ารุงรักษา 
                                -  ต้องน าส่งรายงานทางการเงินประจ าปีในรูปแบบที่ก าหนด 
                                -  ต้องน าส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
                                2.4  ปัญหาด้านการก ากับดูแลด้านบริการ ปัจจุบัน กรอบการก ากับดูแลของไทย
ยังไม่มีระบบก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดเพียงมาตรฐาน
การให้บริการไว้ในใบอนุญาตเท่านั น ในขณะที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีแนวทางในการก ากับ
ดูแลคุณภาพการให้ บริการไว้ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์การเข้าสู่กิจการขนส่งทาง
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ถนน ซึ่งท าให้อุตสาหกรรมการขนส่งของไทยเกิดการตัดราคาเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าของ ผู้ให้บริการ
รายใหญ่ ซึ่งอาจน าไปสู่การถอนตัวออกจากตลาดของรายย่อย และเกิดลักษณะของตลาดผูกขาดใน
ท้ายที่สุด ซึ่งได้เสนอแนวทางแก้ไขประกอบไปด้วย 
                                -  ก าหนดค่าบริการขั นต่ าในกรณีที่ เชื่อได้ว่ามีการแข่งขันด้านราคาที่ไม่
ยุติธรรมเกิดขึ น 
                                -  ก าหนดข้อห้ามมิให้ผู้ประกอบการขนส่งกระท าการที่ขัดต่อประโยชน์
สาธารณะ 
                                2.5  ปัญหาด้านการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนที่เกิดขึ นในปัจจุบันที่มีเป็นจ านวนมาก และความเสียหายที่เกิดจากรถขนส่งสินค้ามักมีมูลค่า
สูง และมักส่งผลต่อผู้ใช้เส้นทางทั่วไปอย่างรุนแรง อันอาจมีสาเหตุมาจากความละเลยในการก ากับ
ดูแลยานพาหนะ และคุณภาพของพนักงานขับรถ จึงเห็นว่าควรก าหนดแนวทางแก้ไขคือ 
                                -  เพิ่มเงื่อนไขการออกใบอนุญาตขับขี่ให้กับพนักงานขับรถ 
                                -  จัดตั งให้มีพนักงานตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งมีอ านาจในการสุ่มตรวจ
ยวดยานในสถานประกอบการ เพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติตามระเบียบของการขนส่ง 
                                2.6  ปัญหาด้านการก าหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการสืบเนื่องจาก 
ปัญหา ในการรับผิดชอบความเสียหายต่อสินค้าระหว่างการขนส่ง ปัญหาของการขนส่งสินค้าผิด
กฎหมาย และความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 ซึ่งมักเกิดการถกเถียงกันระหว่างผู้ขนส่งและเจ้าของสินค้า 
หรือผู้รับขนส่งสินค้า โดยมักเกิดการปฏิเสธความรับผิดชอบ ท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้สูญเสีย 
หรือบุคคลที่  3  ในมีแนวทางแก้ไขคือการสร้างกรอบกฎหมายด้านเอกชน เพื่อส่ง เสริม
ผู้ประกอบการและสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ประกอบการขนส่ง ผู้ส่งของ และ
ผู้รับใบตราส่ง 
                                2.7  ปัญหาด้านการก ากับดูแลสถานีขนส่ง เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันไม่
สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกรณีของศูนย์กระจายสินค้ากับสถานีขนส่ง
สินค้าซึ่งมีความใกล้เคียง กันในแง่ของกฎหมาย ท าให้ภาคเอกชนเกิดปัญหาจากความไม่ชัดเจนใน
การก ากับดูแลของภาครัฐ จึงได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขประกอบไปด้วย 
                                -  แบ่งประเภทของสถานีออกเป็น 
                                1.  สถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนบุคคล 
                                2.  สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 
                                3.  สถานีขนส่งสินค้าส่วนบุคคล 
                                4.  สถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ 
                                - ก ากับดูแลเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม 
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                                2.8  ปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย เกิดจากขีดความสามารถของภาครัฐ 
เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้อธิบดีหรือนายทะเบียนมีอ านาจควบคุมดูแลบรรดากิจการ ที่เกี่ยวกับ
การขนส่ง ซึ่งแม้ว่าอธิบดีจะมีอ านาจมอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพท าการแทน 
ได้ แต่ในทางปฏิบัติพบว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีจ านวนมาก ซึ่งมีแนวทางแก้ไขประกอบด้วย 
                                -  ให้ผู้แทนของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการก ากับ
ดูแลการขนส่ง  
                                -  น าหลักการของห่วงโซ่ของความรับผิดมาใช้พัฒนาช่องทางให้ผู้ใช้บริการ
และประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ นได้ 
                           3.  การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาพิธีการศุลกากร ผู้แทนสมาพันธ์ได้น าเสนอ
ประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี  
                                3.1  โครงสร้างพิกัดศุลกากรที่ยุ่งยาก ขึ นอยู่กับดุลยพินิจส่วนบุคคลมากเกินไป 
ท าให้ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน และท าให้เกิดความเหลื่อมล  า และจะเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกร้อง
เงินนอกระบบซึ่งได้น าเสนอแนวทางแก้ไข ประกอบไปด้วย 
                                -  ควรให้ท าใบขนสินค้าก่อนมีการประเมิน 
                                -  ควรผลักดันให้มีการประเมินราคาตาม GATT Valuation ของ WTO อย่าง
จริงจังเร่งด่วน เพื่อให้การประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
                                -  ควรงดเว้นภาษีน าเข้าสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้าที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการศึกษา
วิจัย 
                                -  ควรพิจารณาก าหนดระเบียบปฏิบัติ และให้ค านิยามของสินค้าตัวอย่างให้
ครอบคลุมถึงกรณีของสินค้าตัวอย่างที่ต้อง ตรวจวิเคราะห์และไม่สามารถส่งคืนในสภาพเดิมได้ 
                                3.2  การจัดท ามาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร อาทิ
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระบบการท างาน การตรวจสอบย้อนหลัง และระบบ
เอกสารในการด าเนินพิธีการ เป็นต้น โดยได้น าเสนอแนวทางแก้ไขประกอบไปด้วย 
                                -  เปลี่ยนระบบการท างานให้เป็นกะ และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
                                -  แก้ไขกฎหมายมาตรา 118 ให้การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
                                -  สินค้า FCL ควรใช้เบอร์ตู้แทน Shipping Mark  
                                -  การจัดท า Post Review ควรอยู่ในช่วงเวลา 3 เดือน 
                                -  ควรเร่งเคลียร์สินค้าออกจากท่าเรือให้เร็วเพื่อลดภาระพื นที่หน้าท่าและ
คลังสินค้า หรือช าระค่าฝากสินค้าให้กับท่าเรือ  
                                -  ควรลดเอกสารที่ใช้ในการ Transshipment โดยการใช้ Single Document 
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                                - พัฒนารูปแบบรองรับการใช้เอกสารชุดเดียวกันส าหรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลาย 
รูปแบบ และพัฒนาระบบ Paperless เพื่อสนับสนุน 
                                -  เร่งรัดให้มีการใช้ระบบ EDI ที่สมบูรณ์มากขึ น และจัดท ากฎหมายรองรับ
ธุรกรรมที่ผ่านระบบดังกล่าว 
                                -  เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายบางรายการให้เข้าระบบอย่างถูกกฎหมาย 
                                3.3  การบูรณาการพิธีการศุลกากรไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมความ
สะดวกรวดเร็วในการค้าชายแดน เนื่องจากปัจจุบันการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศก่อนการส่งออก
จะต้องมีการตรวจ สอบสินค้า ณ ประเทศต้นทาง โดยต้องด าเนินพิธีการศุลกากร เพื่อตรวจสอบ
สินค้า ณ ประเทศต้นทาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และเมื่อสินค้าไปถึงยังประเทศ
ปลายทางจะ ต้องมีการผ่านพิธีการศุลกากรอีกครั ง ซึ่งการผ่านพิธีการศุลกากรทั งในประเทศผู้
ส่งออก และประเทศผู้น าเข้านั น ถือว่าเป็นการด าเนินงานที่ซ  าซ้อน และท าให้เกิดความไม่สะดวก
ในการส่งออก และท าให้เสียเวลา โดยได้น าเสนอแนวทางแก้ไขประกอบไปด้วย 
                                -  การด า เนินการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนให้
ด าเนินการเพียงครั งเดียว ณ ประเทศต้นทาง หรือตรวจสอบร่วมกัน 
                                -  ก าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบสินค้าให้เหมือนกัน 
                           4.  การเสนอแนะแนวทางยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้แทนสมาพันธ์ได้
น าเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ดังต่อไป 
                                 4.1  ปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายภาษีอากร โดย การด าเนินงานใน
ปัจจุบันสมาพันธ์พบว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีสภาพปัญหา เกี่ยวกับหลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไข โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี  
                                 -  ควรให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เกี่ยวกับการส่งออกเสียภาษีอัตรา 0 % 
เช่นเดียวกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาทิ สายเรือ เป็นต้น 
                                 -  ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรพิจารณา ให้
สามารถเลือกเข้าระบบได้โดยมีฐานภาษีเป็น 0 % เพื่อลดปัญหาการขอคืนภาษีล่าช้า 
                                 -  ปัจจุบันผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการ
ขนส่ง เช่น การรับจัดการคลังสินค้า, การรวบรวมสินค้า เป็นต้น ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% 
จึงควรปรับให้เท่ากับอัตราของภาษีซึ่งผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าต้องจ่าย 
                                 4.2  มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการโลจิสติกส์
ของไทย  
                                  -  เพื่อสนับสนุนการขยายเครือข่ายการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส็
ไทย ขอให้พิจารณามาตรการทางภาษี โดยหักค่าใช้การด าเนินการเพื่อเครือข่ายหรือจัดตั งสาขาใน
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ต่างประเทศได้เป็น จ านวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ขยายการการลงทุนไปต่างประเทศ 
                                 -  ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานในกรณีต้อง
เดินทางไปท า งานในสาขาต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ 
ประกอบการ  
                                 -  ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ต่างๆ ที่รัฐสามารถจะให้ได้ ภายใต้กรอบของคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน รวมทั งผู้ที่ร่วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้าง
เครือข่ายให้ผู้ประกอบการไทย 
                                 4.3  ปัญหาการไม่มีสถานภาพทางศุลกากรของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ เน่ือง จากผู้รับจัดการขนส่งสินค้าเป็นผู้ให้บริการที่เกิดขึ นภายหลัง พรบ.ศุลกากร ท าให้ไม่
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหา
คือ 
                                 -  ผู้รับจัดการขนส่งไม่มีสถานภาพทางศุลกากร ไม่สามารถด าเนินการด้วย
ตนเองได้ต้องด าเนินการผ่านตัวแทน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและเกิด
ความล่าช้าในกระบวนการ  
                                 -  ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติความรับผิดในกรณีที่สินค้าเสียหายกรณีที่มีปัญหาจะ 
ต้องใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการรับขนของและกฎหมายว่าด้วยการรับขนของ ทางทะเล 
มาอนุโลมใช้ 
                           แนวทางแก้ไขคือ ขอให้มีการพิจารณาสถานภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ และก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการก ากับดูแล รวมถึงความรับผิดในกรณีเกิดความ
เสียหายจากการขนส่ง 
                           การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2556 
                           ระบบการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง อีกทั งยังเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนในการ
ด าเนินการไม่สูงมากและมีความเสี่ยงต่ า เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ขนส่งทางอากาศหรือการขนส่งทางทะเล จึงท าให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่นิยมใช้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ส าหรับการค้า
ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ สปป. ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่ง
การขนส่งระหว่างประเทศดังกล่าวจะยิ่งทวีบทบาทความส าคัญในอนาคตอันใกล้ เมื่อเปิดประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยตั งเป้าหมายให้มีการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนผ่าน
แดนเป็น 2 เท่าตัว หรือมูลค่า 2 ล้านล้านบาท และจะท าให้ปริมาณการขนส่งทางถนนเพิ่มมากขึ น 
โดยสิ่งที่ควรต้องค านึงถึงคือคือ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ที่ควรมีกฎหมายรองรับอย่างเหมาะสมและเป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีกรอบปฏิบัติที่ชัดเจน                      
                           ส าหรับแนวความคิดด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะที่ เกี่ยวกับ
การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศของประเทศไทย ได้น าหลักการมาจากอนุสัญญาว่าด้วย
สัญญาเพื่อการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 (Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road, 1956) หรืออนุสัญญา CMR ซึ่งสหภาพยุโรปได้
พัฒนาขึ นเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่าง
กันในประเทศสมาชิก ซึ่งในประเทศในแถบลุ่มแม่น  าโขงก็ได้มีการจัดท าความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง (Greater Mekong Sub-region Cross-Border 
Transport Agreement: CBTA) ในภาคผนวก 10 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับ
ขนของทางถนนระหว่างประเทศไว้ ทั งในส่วนของเอกสารที่ใช้ส าหรับการขนส่ง สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดของผู้ส่ง ผู้ขนส่ง และผู้รับตราส่ง ท านองเดียวกับอนุสัญญา CMR แต่ได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้มีความเหมาะสมในภูมิภาคมากยิ่งขึ น 
                           แต่เดิมประเทศไทยไม่มีกฎหมายส าหรับใช้บังคับแก่สิทธิ หน้าที่และความ
รับผิดชอบทางแพ่งของผู้ให้บริการ และบุคคลอ่ืนที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการรับขนของทาง
ถนนระหว่างประเทศโดยเฉพาะ กฎหมายที่ใช้มี เพียงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 8 (รับขน) ซึ่งใช้บังคับกับทั งการขนส่งทั งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้เพียงกว้างๆ เช่น รายละเอียดในใบตราส่ง สิทธิ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผู้ส่งของ ผู้ขนส่งและผู้รับตราส่ง กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จึงมีแนวคิดในการแก้ไขกฎหมาย เพื่อที่จะพัฒนาระบบการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศให้
ดียิ่งขึ น และแก้ปัญหาทั งในทางปฏิบัติที่เกิดขึ นเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามกฎหมายที่จะเกิดขึ น
ดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกันกับเนื อหาในความตกลง CBTA และอนุสัญญา CMR เพื่อให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตามข้อผูกพันการลงนามของประเทศไทย 
                           สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี  ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกับสัญญารับ
ขนของทางถนนด้วยรถ ทั งการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนประเทศไทย โดยใช้บังคับแก่รถที่
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย วาง
หลักเกณฑ์ในเร่ืองใบตราส่ง อันจะถือเป็นพยานหลักฐานเบื องต้นของการท าสัญญารับขน ก าหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ส่งของ ผู้ขนส่ง และผู้รับใบตราส่ง นอกจากนี ยังก าหนดบทบัญญัติ
ข้อยกเว้นที่ผู้ขนส่งมิต้องรับผิด และการจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งอีกด้วย 
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                           ประโยชน์ของการตราพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ 
แยกออกจากกฎหมายการขนส่งทางถนนภายในประเทศ เนื่องจากการขนส่งทางถนนระหว่าง
ประเทศมีระยะทาง ความเสี่ยงภัย และภาวะการแข่งขัน อีกทั งรายละเอียดในทางปฏิบัติที่แตกต่าง
กับการขนส่งทางถนนภายในประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการขนส่งระหว่างประเทศของไทย อีกทั งช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนของไทย
สามารถแข่งขันในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้มากขึ นอีกด้วย 
                           อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องติดตามในรายละเอียดของการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับ
นี คือ การออกกฎหมายลูกเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวจริงในทางปฏิบัติของภาครัฐ และ
การออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันของประเทศเพื่อนบ้านของไทย รวมทั งเนื อหากับกฎหมายของ
ของแต่ละประเทศมีความสอดคล้องกันในเนื อหาหรือไม่ อย่างไร หากกฎหมายที่ออกโดยประเทศ
เพื่อนบ้านไม่มีความสอดคล้องหรือไม่มีการบังคับใช้จริง จะก่อให้เกิดผลความไม่มีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ 
                           นอกจากนี  พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 มี
การจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าในลักษณะเดียวกับ พระราชบัญญัติการรับของทางทะเล 
พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลให้ผู้ ใช้บริการ
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงส่วนต่างของมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการขนส่งสินค้าและความ
รับผิดชอบของผู้ขนส่งตามกฎหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องมีการจัดท าประกันภัยการขนส่งสินค้า
เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
                           ความรู้เกี่ยวกับความเร็วตามกฎหมายก าหนด   

                           การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทาง  

ถนนในประเทศไทย การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็มีการก าหนดความเร็วต่างกัน   

วันนี  DTC มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด   

                           กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ประกอบกับ ฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.จราจร  

ทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดไว้ว่า  

                           1.  ในกรณีปกติ ให้ก าหนดความเร็วส าหรับรถ ดังต่อไปนี  

                                1.1  ส าหรับรถบรรทุกที่มีน  าหนักรถรวมทั งน  าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม 

หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน  

ชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร 

                                1.2  ส าหรับรถยนต์อ่ืนนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ขณะที่ลากจูงรถพ่วง รถยนต์

บรรทุกที่มีน  าหนักรวมทั งน  าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับในเขต
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กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขต

ดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร 

                                1.3  ส าหรับรถยนต์อ่ืนที่นอกจากระบุไว้ใน (1) หรือ (2) หรือรถจักรยานยนต์

ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร หรือ

นอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร 

                           2.  ในเขตทางที่มีเคร่ืองหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขับ            

รถช้า ๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ นตามสมควร 

                           3.  ในกรณีที่มีเคร่ืองหมายจราจรก าหนดอัตราความเร็วต่ ากว่าที่ก าหนดในข้อ 1 ให้

ขับไม่เกินอัตราความเร็วที่ก าหนดไว้นั น 

                           ส าหรับกฎหมายเกี่ยวกับความเร็วบนทางหลวงนั น มีกฎหมายก าหนดไว้ใน 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  

                           อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบทมีดังต่อไปนี้ 

                           1.  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร 

                           2.  รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง หรือรถสามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ            

60 กิโลเมตร 

                           3.  รถบรรทุกที่มีน  าหนักรวมทั งน  าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลาก

จูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 

กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  3.31  อัตราความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด 
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                           กฎกระทรวง ฉบับที่  3 ก าหนดไว้ว่า  ข้อ 2 ให้ก าหนดอัตราความเร็วของ
ยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสาย กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนภิเษก) ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี  
                           1.  รถบรรทุกที่มีน  าหนักรถรวมทั งน  าหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือ
รถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร 
                           2.  รถบรรทุกอ่ืนนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) รวมทั งรถบรรทุกหรือรถยนต์ขณะที่
ลากจูงรถพ่วง ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร 
                           3.  รถยนต์อ่ืนนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 
120 กิโลเมตร 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การขนส่ง 

 

Transportation การขนส่งสินค้าจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่

หนึ่ง 

2 การขนส่งทางท่อ Piprline 

Translation 

ก า ร ข นส่ ง ท า ง ท่ อ เ ป็ น ร ะ บ บที่ มี

ลักษณะเฉพาะสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ใน

รูปแบบของเหลว 

3 การขนส่งทาง

อากาศ 

Air ransportation การขนส่งทางอากาศมีบทบาทที่ส าคัญ

มากที่สุดต่อการท่องเที่ยวเพราะการ

ขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

4 การขนส่งทางน  า Water 

transportation 

เป็นการขนส่งที่ใช้ทะเลหรือแม่น  าใน

การเดินทาง 

5 การขนส่งทางบก Land 

Transportation 

การขนส่งสินค้าทางบกทางรถไฟทาง

รถยนต์ 

6 การแข่งขันสูง High competition การแข่งขันมากขึ นหรือน้อยลงอยู่กับ

นโยบายของแต่ละประเทศ 

7 การแข่งขัน

สมบูรณ์ 

Complete 

transportation 

ก า ร ข นส่ ง รู ป แ บบ อ่ื น ที่ ส า ม า ร ถ

ให้บริการสมบูรณ์เช่นรถไฟให้บริการ

ขนส่งแบบสถานีถึงสถานี 

8 การขนถ่ายและ

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ 

Material Headling 

and Storage 

เทคโนโลยีได้ เข้ามามีบทบาทในทุก

กระบวนการย่อย 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

9 การขนส่งแบบถึง

ประตูบ้าน 

Dood To Dood 

Service 

การส่งสินค้าหรือเอกสารแบบถึงประตู

บ้าน  จะต้องมีการผ่านพิธีการน าเข้า

ศุลกากรปลายทาง ซึ่งอาจมีค่าภาษีน าเข้า

โดยอัตราค่าภาษีน าเข้าขึ นอยู่กับประเภท

ของสินค้าซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละ

ประเทศ 

10 การคลังสินค้า inventory locations 

and Warehousing 

สถานที่เก็บรักษาสินค้า 

11 การจัดการวัสดุ material handing การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

12 การจัดการใบสั่ง

สินค้า 

Delivery Order 

Management 

การจัดการใบสั่งของ 

13 การชั่งน  าหนัก

ขณะรถวิ่ง 

weight in Motion ด่ านชั่ งน  าหนั กที่ ติ ดตั ง อุปกรณ์ชั่ ง

น  าหนักไว้บนพื นถนนที่สามารถชั่ ง

น  าหนักขณะที่รถเคลื่อนที่ได้ 

14 การแบ่งพื นที่

บริการ 

Service zoning เป็นการก าหนดพื นที่ให้บริการ 

15 การบริหาร

คนขับรถ 

Driver 

Management 

การจัดบริหารคนขับรถให้มีความพร้อม 

16 การแบ่งพื นที่

บริการ 

Service zoning เป็นการก าหนดพื นที่ให้บริการ 

17 การบริหาร

เส้นทางการขนส่ง 

Route & Mapping การวางแผนในการบริหารเส้นทางการ

ขนส่ง 

18 การบริการ

รถบรรทุกสินค้า    

ขึ นรถ 

Truck loading การดูแลรถบรรทุกสินค้าขึ นรถบรรทุก 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

19 การประสานงาน Ordination การประสานความร่วมมือเป็นกลยุทธ์

ของ ธุรกิจ 

20 การวางแผนการ

ขนส่ง 

Planning มีการวางแผนในกระบวนการท างาน 

21 การสับเปลี่ยนที่

นั่ง 

Seat rotation เพื่อให้บุคคลที่นั่งแถวหลังได้มีโอกาส 

หมุนเวียนขึ นมานั่งแถวด้านหน้าจะได้

ชื่น ชมกับธรรมชาติและสถานที่ส าคัญ 

22 การบรรจุ Packing List การบรรจุภัณฑ์หรือพัสดุลงกล่องหีบห่อ 

23 การโหลดสินค้า

เต็มรถบรรทุก 

Full Struck load การรวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถ 

24 ค่าขนส่งสูง High Cost รถบรรทุกมีต้นทุนสูงโดยเฉพาะต้นทุน

น  ามันเชื อเพลิงน  ามันหล่อลื่นและค่า

บ ารุงรักษา 

25 เครือข่าย

ครอบคลุม 

Extensive Road 

Network 

เครือข่ายถนนที่ เชื่อมโยงการท าให้

รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้ 

26 ด้านสถานที่ Place utility ตั งสถานที่ในการขนส่ง 

27 ด้านเวลา Time Utility ได้เวลาในการท างานตามวัตถุประสงค์ 

28 ด าเนินงานเกี่ยวกับ

ค าสั่งซื อ 

Order processing การจัดการตามใบสั่งซื อสินค้าของลูกค้า 

29 ตารางการเดินรถ Scheduling สามารถดูรายการสินค้าจะต่างในรายการ

เดินรถ 

30 ธุรกิจขนส่ง Logistics Business การเคลื่อนย้ายหรือการขนย้าย 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

31 บรรทุกสินค้าได้

น้อย 

low Capacity การบรรทุกจ ากัดและความยาวความสูง

น  าหนักบรรทุกตามกฎหมายจึงบรรทุก

สินค้าได้น้อย 

32 บริการขนส่งที่ถึง

ที่ 

Door-to-Door 

Service 

บริการขนส่งจากที่ถึงที่ 

33 ใบเสร็จรับเงิน receipt เอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื อ 

34 บรรทุกสินค้า

ปริมาณไม่มาก 

Small Carying ขนส่งสินค้าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ

รูปแบบการขนส่งฯ 

35 ใบส่งสินค้า Delivery Note เอกสารจากผู้ส่งสินค้าที่ถูกต้องตาม

กฎหมายซึ่งแสดงสินค้าที่จัดส่งถึงผู้รับ

เป็นหลักฐาน 

36 ผู้ส่งสินค้า Shipping or 

Exporter 

ส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ

ให้แก่ผู้น าเข้าหรือส่งสินค้าออกนอก

ราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศ

ให้แก่ผู้ส่งออก 

37 ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิตสินค้าหรือบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

38 ผู้รับสินค้า Nofity Party ผู้ที่ได้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า 

39 ผู้รับประโยชน์ The Beneficiary เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มีสิทธิ์ รับ

ประโยชนใ์นค่าสินไหมทดแทนซึ่งเมื่อมี

ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้วผู้เอา

ประกันภัยจะไม่มีสิทธิ์ รับค่าสินไหม

ทดแทนอีกต่อไป 

40 มิลค์รัน Milk run ผู้ที่รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า 

41 ยานพาหะนะ

ส่วนตัว 

private car ธุรกิจที่มียางพาราส่งออกเป็นของตัวเอง 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

42 ระบบการขนส่ง transportation 

management 

System 

ระบบบริการจัดการขนส่ง 

43 รถรับจ้าง Taxi รถที่รับจ้างขนส่งของ 

44 รถประจ าทาง Bus รถประจ าท า งที่ วิ่ ง ใน เส้ นทางนั น

สม่ าเสมอ 

45 รถบรรทุก Truck รถที่ใช้บริการบรรทุกขนส่งสินค้า 

46 ยานพาหะนะที่ท า

สัญญา 

contact carrier การให้บริการขนส่งส าหรับลูกค้าเฉพาะ

กลุ่ม 

48 รถยกตู้สินค้า Special Forklift รถยกขึ นของตู้สินค้า 

49 รวดเร็ว speed การบรรทุกส่งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

47 รถไฟ Railroads รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยมีหัวรถ

จักรลากให้ 

50 เรือขนาดใหญ่ Cruise ship ใช้ เรือเดินทะเลเพื่อส่งของไปยังเรือ

ขนาดเล็กและรับส่งสินค้าไป 

51 ลูกค้าก าหนด

กรอบเวลาส่งของ 

Time Window ในการก าหนดรอบเวลาช่วงส่งของ 

52 ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Center ศูนย์ที่ด าเนินการรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่

ประกอบส าเร็จมาแยกประเภทและบรรจุ

รวมใหม่เพื่อส่งให้แก่ลูกค้า 

53 ศูนย์สินค้าส่งออก Export Center การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่

ปลายทาง 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของการขนส่งอะไหล่รถยนต ์

                           การศึกษากระบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์แบบ DOOR TO DOOR SERVICE 
กรณีศึกษา บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด มีผลการศึกษา  ตามวัตถุประสงค์ ดังนี  

1.  กระบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์แบบ DOOR TO DOOR SERVICE 
                           จากการที่ได้ศึกษากระบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์แบบ DOOR TO DOOR ของ
ทางบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด จะเหน็ได้ว่า การขนส่งประเภทนี เป็นการขนส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าถึงหน้าบ้าน หรือหน้าร้านของตัวแทนจ าหน่าย มีกระบวนการดังนี  
                           1.  ลูกค้าท าการสั่งซื ออะไหล่รถยนต์กับทางบริษัท 
                           2.  เตรียมเอกสารสนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการจัดส่งอะไหล่รถยนต์ 
                           3.  ทางบริษัทจะท าการจดัส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า ณ สถานทีท่ี่ลูกค้าก าหนด 

 

ภาพท่ี   4.1   การขนส่งสินค้าของทางบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ภาพท่ี  4.2   เตรียมเอกสาร 

 

2.  ขั้นตอนการขนส่งสินค้า ท่ีรวดเร็วและประหยัดเวลาในการขนส่ง 

                           ขั นตอนการขนส่งอะไหล่รถยนต์ที่รวดเร็วที่สุดของาทาง บริษัท ซุ่นหลี คือ การ
ขนส่งของทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือส่งทาง KERRY จะเป็นการส่งอะไหล่รถยนต์ที่รวดเร็ว
ส าหรับลูกค้าที่อยู่ไกล และประหยัด ต้นทุนการขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ ได้ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี  4.3  การขนส่งของทางไปรษณีย์แบบ EMS 
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3.  ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งอะไหล่รถยนต์  

                           3.1  ลูกค้าไม่สะดวกในการที่จะมารับของด้วยตนเอง อาจจะมีการให้บุคคลอ่ืนที่

ลูกค้าไว้วางใจมารับสินค้าแทน ท าให้ลูกค้าไม่เห็นสินค้าที่น าส่ง  

                           3.2  สั่งสินค้าผิดพลาด ท าให้ลูกค้าต้องเสียเวลากลับมาเปลี่ยนกับทางบริษัท 

                           3.3  เส้นทางการขนส่งมีถนนที่คับแคบไม่เหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก

ขนาดใหญ่  

                           3.4  การขนส่งสินค้าล่าช้าจากเส้นทางที่ไม่เหมาะสม   

                           3.5  ปัญหาด้านสภาพอากาศท าให้การจราจรติดขัดท าให้รถที่ส่งสินค้าไม่สามารถ

เข้าถึงบ้านของลูกค้าได้หรือส่งสินค้าได้ล่าช้ากว่าก าหนด 

 

ภาพท่ี   4.4   เส้นทางการขนส่งมีถนนท่ีคับแคบ 

 

                           3.6  เมื่อน าส่งสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้ว กลับไม่มีผู้รับสินค้า ของจะถูกตีกลับมา

ทางบริษัท ท าให้ทางบริษัทเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการน าส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า 
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ภาพท่ี   4.5   การจราจรติดขัด ท าให้การขนส่งสินค้าเกิดการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 

 

4.  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการลดต้นทุนการจัดท าโครงการ  

                           4.1  ในการจัดท าโครงการที่ก าลังศึกษา คณะผู้จัดท าจะค านวณค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย

แต่ละครั งเพื่อให้เกิดการประหยัดที่สุด 

                           4.2  ทางคณะผู้จัดท าวางแผนประหยัดต้นทุนในการจัดท า โดยการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดของรูปเล่ม ก่อนท าการปริ นเอกสารเพื่อน าส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี   4.6   ตรวจสอบความถูกต้องก่อนท าการปร้ินเอกสาร 
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                           4.3  ทางคณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า

โมเดล โดยการใช้กระดาษชานอ้อยซึ่งมีราคาถูกมาจัดท าโมเดลเรือ โมเดลตึกส านักงาน เพราะ

สามารถช่วยลดต้นทุนของการจัดท าโมเดลเป็นอย่างมาก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   4.7   การน ากระดาษชานอ้อยมาท าโมเดล 
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5.  น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต   
                           5.1  สามารถน าระบบ DOOR TO DOOR เข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ ด้าน
ต้นทุนต่าง ๆที่ใช้ในการศึกษา หรือ การท างาน ให้มีการใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุด    
                           5.2  สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาสร้างเป็นสื่อการเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษา              
ได้มีความรู้เพิ่มเติมด้านการขนส่ง   
                           5.3  น ามาประยุกต์ใช้ในเร่ืองของวิธีการควบคุมการวางแผน เส้นทางที่จะไปถึง
จุดหมายปลายทางในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี   4.8   การศึกษาดูงานท่ีบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
                           การขนส่งสินค้าแบบ DOOR TO DOOR SERVICE เป็นวิธีการขนส่งที่นิยมมาก
ที่สุดและมีบทบาทส าคัญต่อการค้าและบริการ อ านวยความสะดวกในการขนส่งได้ดีโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนยานพาหนะมีความยืดหยุ่นในด้านเวลาสูงสามารถขนถ่ายได้จ านวนปริมาณน้อยไปจนถึง
ปริมาณมาก สามารถครอบคลุมพื นที่ได้มาก แต่ก็มีข้อเสียถ้าหากมีการก าหนดการขนส่งสินค้าที่มี
ปริมาณมากเกินไปหรือ ระยะไกลเกินไปจะท าให้มีต้นทุนในการขนส่ง 
                           บริการ Door to Door เป็นบริการรับส่งสินค้าที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ทั งผู้
ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า โดยมีการจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า และจัดการเอกสาร
ให้ทุกอย่าง ตลอดจนการเดินพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือ (กรณีส่งสินค้าต่างประเทศ) จนสินค้าขึ นเรือ 
เอเย่นต์รับสินค้าที่ปลายทาง จะด าเนินการผ่านพิธีการขาเข้า และน าสินค้าไปส่งยังสถานที่ปลายทาง
ที่ได้ก าหนดไว้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  
1.  เพื่อการศึกษากระบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์แบบ DOOR TO DOOR 
                           จากที่ได้ศึกษากระบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์แบบ Door to door service 
กรณีศึกษา บริษัท  ซุ่นหลี  สมุทรปราการ  จ ากัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการขนส่ง
อะไหล่รถยนต์แบบ Door to door service ท าให้เข้าใจถึงขบวนการขนส่งอะไหล่รถยนต์ให้กับ
ลูกค้ามากขึ น 
2.  เพื่อศึกษาขั้นตอนการขนส่งสินค้า ท่ีรวดเร็วและประหยัดเวลาในการขนส่ง  
 จากที่ได้ศึกษากระบวนการขั นตอนในการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและประหยัดเวลา
ในการขนส่ง อะไหล่รถยนต์จนถึงมือลูกค้าSERVICE เป็นวิธีการขนส่งที่นิยมมากที่สุดและมี
บทบาทส าคัญต่อการค้าและบริการ อ านวยความสะดวกในการขนส่งได้ดี 
3.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งอะไหล่รถยนต์  
 จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างขั นตอนในการขนส่ง
อะไหล่รถยนต์ลูกค้าไม่สะดวกในการที่จะมารับของด้วยตนเอง เส้นทางการขนส่งมีถนนที่คับแคบ
ไม่เหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ การขนส่งสินค้าล่าช้าจากเส้นทางที่ไม่
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เหมาะสม ปัญหาด้านสภาพอากาศท าให้การจราจรติดขัด 
4.  เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
   จากการศึกษาในครั งนี  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในเร่ืองของวิธีการควบคุมการ
วางแผนเส้นทางในการขนส่ง ภายในระบบ Door to Door service และสามารถคาดเดาปัญหาที่จะ
เกิดขึ นระหว่างการขนส่งจึงท าให้แก้ไขปัญหาได้ทันที 
5.  เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการจัดท าโครงการ 
   สามารถน าระบบ DOOR TO DOOR เข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์ ด้านต้นทุน
ต่าง ๆที่ใช้ในการศึกษา หรือ การท างาน น าข้อมูลที่ได้รับมาสร้างเป็นสื่อการเรียน ได้มีความรู้
เพิ่มเติมด้านการขนส่ง  น ามาประยุกต์ใช้ในเร่ืองของวิธีการควบคุมการวางแผน เส้นทางที่จะไปถึง
จุดหมายปลายทางในเวลาที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ 

                           เนื่องจากประเทศไทยในตอนนี เกิดบริษัทขนส่งต่าง ๆ ขึ นมากมายจึงท าให้บริษัท
อ่ืนมีความต้องการสินค้ามากขึ น อาจมีอยู่ทั่วทั งประเทศจึงควรจะเพิ่มรูปแบบการขนส่งให้
หลากหลายมากขึ นกว่าเดิม เช่น  
                           1.  บริษัทควรมีการใช้รถที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถขนส่งต่อเที่ยวได้มากขึ น
และท าให้ประหยัดต้นทุน 
                           2.  ถ้าบริษัทต้องขนส่งสินค้าใน ระยะทางไกลมาก ควรใช้ระบบ EMS ของ
ไปรษณีย์เข้ามาเพิ่มในการขนส่ง ก็สามารถประหยัดได้มากกว่าการใช้รถยนต์ในการขนส่งเพราะ
ขนส่งทางไปรษณีย์ก็มีความรวดเร็วและราคาถูก แต่ต้องมีการบรรจุสินค้าให้ดี จะท าให้สินค้าไม่
เสียหาย  
                           3.  บริษัทควรมีการแบ่งเส้นทางที่จะท าการจัดส่งสินค้า โดยการแยกจากระยะทาง

ในการส่งหรือข้อจ ากัดของเส้นทาง เช่น ขนาดของถนน สภาพของถนนที่จะต้องท าการส่งว่า

เส้นทางใดควรใช้รถประเภทใดจะเหมาะสมที่สุด 

                            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   5.1   การเตรียมสินค้าเพื่อท าการจัดส่งให้กับลูกค้า 
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                           4.  บริษัทควรมีการโทรศัพท์แจ้งทางลูกค้าและนัดแนะวันและเวลาก่อนท าการ
จัดส่งสินค้า จะท าให้ปัญหาด้านการส่งแล้วไม่มีคนรับ ด้านการจัดส่งแล้วไม่พอใจกับสินค้าจนท า
ให้ต้องน าสินค้ากลับมาเปลี่ยนทางบริษัทภายหลังลดลง และจะท าให้ลูกค้าได้ตรวจเช็คสินค้าก่อน
ท าการเซ็นรับสินค้าได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี   5.2  ลูกค้าท าการตรวจเช็คสินค้าก่อนท าการเซ็นรับ 

                           ทั งนี ก็เพื่อพัฒนาให้ระบบการขนส่งมีความหลากหลายและมีทางเลือกในการ
ยืดหยุ่นสินค้าได้มากขึ นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายแบบตามความพึงพอใจของ
ลูกค้า 
                           5.  การน าไปประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                5.1  ค านวณค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายแต่ละครั งเพื่อให้เกิดการประหยัดที่สุด 
                                5.2  การตรวจสอบข้อผิดพลาดของต าแหน่ง และส ารวจเส้นทาง ก่อนจะท าการ
ส่งอะไหล่รถยนต์เพื่อที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดในการส่ง 
                                5.3  การจัดท าโมเดล โดยการใช้กระดาษชานอ้อยซึ่งมีราคาถูกมาจัดท าโมเดล
เรือ โมเดลตึกส านักงาน เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนของการจัดท าโมเดลเป็นอย่างมาก     
ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 
                           1. รูปเล่ม เนื อหา ถูกต้องสวยงามมีความพร้อมในการน าเสนอ ตอบปัญหาได้
ถูกต้อง ชัดเจน มีความรู้ในข้อข้อที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  2.  โมเดล มีความตรงตามเนื อหา ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง น าเสนอได้ถูกต้องตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 



86 
 

บรรณานุกรม 
จิรารัตน์ รัตนคุป.  (2556).  พระราชบัญญัติการรับขนสินค้า.  ค้นหาข้อมูล 14 ตุลาคม 2561,  
 จาก http://www.tnsc.com/knowledge/intershipping/view5. 
ณัฐพงษ์ ภิญโญ.  (2560).  การขนส่งของทางบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด.  ในการอบรม 

พนักงานใหม่.  สมุทรปราการ : บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด. 
ธนิต โสรัตน์.  (2550).  การขนส่งแบบ door to door service.  ค้นหาข้อมูล 7 ตุลาคม 2561,  
 จาก http://www.tanitsorat.com/view.php?id=95. 
บริษัทขนส่งสินค้า IT Transport.  (2557).  ประเภทและลักษณะสินค้าท่ีท าการจัดส่ง. 
 ค้นหาข้อมูล 12 ตุลาคม 2561, จาก http://www.it-transport.com. 
บริษัท ซินเนอร์ยี่ โฮลดิ ง กรุ๊ป จ ากัด.  (2554).  ประเภทของการขนส่ง.  ค้นหาข้อมูล 5 ตุลาคม 
 2561, จาก http://www.synergyholding.co.th/15076613/ประเภทการขนส่ง. 
บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน).  (2560).  การด าเนินการของกรมการขนส่งทางบก กระท าผิด
 เงื่อนไขท่ีได้จากระบบ GPS.  ค้นหาข้อมูล 14 ตุลาคม 2561, จาก http://www.dtc.co.th/
 ความรู้โลจิสติกส์/การด าเนินการกรมการขนส่งทางบก - กระท าผิดเงื่อนไขที่ได้จาก                      
              ระบบ - gps/. 
แพรวพรรณ ทองสุข.  (2561).  การขนส่งแบบ DOOR TO DOOR SERVICE.  ค้นหาข้อมูล   
              8 ตลุาคม 2561, จาก https://www.admissionpremium.com/logis/news/3762. 
เรืองรุชด์ิ ชีระโรจน์.  (2557).  ความส าคัญของการขนส่ง.  ค้นหาข้อมูล 7 ตุลาคม 2561, จาก
 http://sungkomonline.com/file/Webboard_ans.php?webID=11&pageID=10&question.  
เรืองรุชด์ิ ชีระโรจน์.  (2559).  การควบคุมการขนส่งภายในองค์กร.  ค้นหาข้อมูล 13 ตุลาคม 2561,       
             จาก http://www.tunjai.com/sumfile/index.php?uid=1&pid=58&menutype=rboard_2&qid 
              =35&qid2=1&swidth. 
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ.  (2550).  ความหมายของการขนส่ง.  ค้นหา
 ข้อมูล 5 ตุลาคม 2561, จาก http://www.itbsthai.com/knowledge_detail.php?LID=I&ID=I. 
มนสิช ชุนดี,ร้อยต ารวจเอก.  (2557).  พฤติกรรมการละเมิดกฎหมายควบคุมความเร็วของผู้ใช้ทาง
 พิเศษ : กรณีศึกษาทางพิเศษขั้นท่ี 2.  วิทยานิพนธ์สังคมวิทยามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์, 
 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 
วราภรณ์ ธุรธรรม.  (2554).  สภาพปัญหาและแนวทางของการบริหารคลังสินค้าของตัวแทน
 จ าหน่ายรถจักยานยนต์ยี่ห้อ ซูซูกิ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.  วิทยานิพนธ์
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 พระนคร. 

http://sungkomonline.com/file/Webboard_ans.php?webID=11&pageID=10&question
http://www.tunjai.com/sumfile/index.php?uid=1&pid=58&menutype=rboard_2&qid


87 
 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2561).  ขนส่ง (บริษัท).  ค้นหาข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2561, จาก  
              https://www.th.wikipedia.org/wiki. 
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย.  (2561).  การด าเนินงานด้านการพัฒนากฎระเบียบ.  ค้นหาข้อมูล   
 14 ตุลาคม 2561, จาก http://www.thailog.org/index.php?option=com_content&view=  
 article&id=1145:2010-01-08-09-11-17&catid=25&Itemid=475. 
สมบัติ ปทุมุต์ตรังสี.  (2557).  ความพึงพอใจของพนักงานเขตการเดินรถที่ 7 องค์การขนส่งมวลขน
 กรุงเทพ ที่มีต่อการให้บริการของส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท จ ากัด
 (มหาชน).  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
 คณะวิยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Transit Oriented Development.  (2554).  ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งสินค้า.  ค้นหาข้อมูล  
 13 ตุลาคม 2561, จาก http://www.tod.co.th/รถขนส่ง. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.th.wikipedia.org/wiki
http://www.thailog.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1145:2010-01-08-09-11-17&catid=25&Itemid=475


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ตารางการท างาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผังโมเดลและขั้นตอนการท าโมเดล 



91 
 

ผังโมเดล 

พื้นที่ชั้น  2  ของบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 
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ขั้นตอนการท าโมเดล

ขั้นตอนท่ี  1  น าแผ่นโฟม ความกว้าง 80 ยาว 80 ซม. แล้วตัด เพื่อท าเป็นฐานของโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี  2  น ากระดาษหลังรูป และกระดาษชานอ้อยมาตัดท าเป็นโมเดลต่าง ๆ เพื่อน าไปวาง                

บนฐานท่ีเตรียมไว้ 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี  3  เมื่อตัดกระดาษเสร็จแร้วก็ติดด้วยกาว UHU ให้เป็นรูปทรงตามท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี   4   น าโมเดลท่ีท าไว้ มาวางบนฐานเผื่อก าหนดจุดวางของโมเดล 
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ขั้นตอนท่ี   5   โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ศึกษาดูงานที่บริษทั ซุน่หลี สมทุรปราการ จ ากัด 
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การศึกษาดูงานของทางบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด
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การศึกษาดูงานของทางบริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ ากัด 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

ภาคผนวก  ง 

งบประมาณการท าโครงการ 
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งบประมาณการท าโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่ากระดาษ A4 118 

2 ค่ารถ 200 

3 ค่าสีปริ นเตอร์ 350 

4 ค่าท าโมเดล  1230 

 รวม            1898  (บาท) 



100 

 

ประวัติคณะผู้จัดท า 
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