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บทคัดย่อ 

                           กรณีศึกษา บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาการพัฒนา
ระบบวางแผนขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ขนส่งระบบ Real Time  เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ  และ
เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้มาใช้ในการจัดท าโครงการ 

   โปรเกรม Microsoft word คณะผู้จัดท าได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานและการจัด
หน้าและตัวหนังสือในการท างานและการท าโครงการเล่มนี้ โดยการน าหลักการของโปรเกรม 
Microsoft word มาใช้ในการท างานให้สมบูรณ์แบบ และยังมีโปรเกรม PowerPoint น ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานอีกด้วยในด้านการน ามาท าPowerPoint ในการน าเสนองาน เพื่อให้งานออกมาในรูปแบบการ
น าเสนออย่างสมบูรณ์แบบ 

                           ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์ต่อ
ผู้จัดท าเกี่ยวกับการศึกษาด้านการขนส่งและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการขนส่ง และรู้ถึง
วิธีการแก้ปัญหาและศึกษาเจอปัญหาในการขนส่งสินค้า   และต่อนักศึกษารุ่นน้องให้ศึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาทางด้านการขนส่งและยังศึกษาวิธีปัญหาในการขนส่งและการแก้ไขปัญหาในการขนส่งได้อีก
ด้วย    และต่อบริษัทฯได้เอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาข้อมูลดูงาน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป   

(1) 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ 
อ าไพ อุทัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ 
อีกทั้งยังคอยกระตุ้นและเป็นก าลังใจคอยผลักดันจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท าให้โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี 

 กราบขอบพระคุณ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด และขอขอบพระคุณ คุณสุรชัย วารีทวี
ทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้จัดการบริษัท ทีมงานทุกท่านที่มอบโอกาสให้คณะผู้จัดท าเข้าไปศึกษาดูงานภายใน
บริษัท ตลอดจนให้ความห่วงใยและอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ แก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาดูงานอยู่ภายในบริษัทนี้ 

 สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้
กรุณาอบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อนๆของคณะผู้จัดท า ที่คอยเป็นก าลังใจ
และอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในคร้ังนี้ 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

            การบริหารด้านการจัดการขนส่งเป็นหนึ่งในความส าคัญด้านการจัดการโลจิสติกส์
หรือธุรกิจที่มีด้านการจัดการขนส่ง เนื่องด้วยต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญมากที่ส่งผล
กระทบกับด้านต้นทุนรวมทางด้านธุรกิจของบริษัท และทางด้านของสินค้าและการบริการ จึงท าให้
หน่วยงานต่างๆ เลือกที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวชว่ยในการจัดการเพื่อควบคุมดูแลงานด้านการ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นให้น้อยลง โดยน า
หลักการท างานของโลจิสติกส์ในระบบของการขนส่งมาใช้ประยุกต์เข้าด้วยกัน คือ ไปถึงที่หมาย
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 

  บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด  จึงน าเอาระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์  
(GPS Tracking System)                น ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย   จนตอนนี้ได้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของงานด้านการขนส่งสินค้าของด้านธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและผู้ควบคุมดูแลจะสามารถ
ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจสอบระบบการท างานอย่างเต็มรูปแบบ  
เช่น  การจัดส่งสินค้าเป็นไปตามแผนที่ต้องการหรือไม่  พนักงานขับรถอยู่ในเส้นทางที่ก าหนด
หรือไม่  และตรวจสอบดูพฤติกรรมของพนักงานขับรถ  อย่างไรก็ตาม  ระบบติดตามยานพาหนะ 
จะช่วยสนับสนุนการตรวจสอบติดตามในระหว่างการท างานการขนส่งเป็นหลัก   ดังนั้นจึงต้อง   
น าระบบด้านไอที (IT) เข้ามาช่วยสนับสนุนการท างานทางด้านการขนส่งอย่างครบวงจร 
ผู้ประกอบการควรจะต้องพิจารณาระบบที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบบริหารการจัดการ
ขนส่งตั้งแต่เร่ิมการวางแผนทางด้านการขนส่ง การติดตาม และตรวจสอบระหว่างการขนส่ง และ
การรายงานผลหลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นตามความต้องการของลูกค้า ให้ระบบการขนส่งเป็นอย่าง
เต็มที่และสมบูรณ์แบบ   บริษัท  วารีทวีทรัพย์  จ ากัด  จึงได้น า                              
น ามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทางด้านธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานทางด้านการขนส่งขององค์กรด้านธุรกิจต่างๆและระบบบริหารการขนส่งแบบ เรียลไทม์
(Real Time)   ของบริษัท  วารีทวีทรัพย์  จ ากัด   ได้น าเทคโนโลยีชั้นน าในด้านต่างๆมาปฏิวัติในการ
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ติดตามยานพาหนะให้เป็นระบบบริหารการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ ระบบติดตามยานพาหนะ
โดยทั่วไปจะสามารถติดตามรถขนส่ง  ดูแผนที่   ดูสถานการณ์ท างานของรถ และการท างานช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถบริหารการขนส่งได้ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการขนส่ง การติดตาม
รถยนต์ การสั่งงานในระหว่างทาง การน าทาง การควบคุมดูแล การท ารายงานเร่ืองการบ ารุงรักษา
สภาพรถยนต์ ใ                                        ใ      รายด้วย และยังท าให้ระบบ
การขนส่งแบบ Real Time นี้เป็นระบบที่ช่วยผู้ประกอบการในการบริหารระบบขนส่งได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในคร้ังเดียว ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะเข้าไป
ศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าของบริษัท วารีทวีทรัพย์  จ ากัด  

วัตถุประสงค์ 
                          1. เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการพัฒนาขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า
ของบริษัท วารีทวีทรัพย์  จ ากัด                                                                                                                                                     
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขนส่งระบบ Real Time                                                           
 3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ                                        
 4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้มาใช้ในการจัดท า
โครงการ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     1.ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อลดการเดิน
รถบรรทุกเที่ยวเปล่าบริษัท วารีทวีทรัพย์  จ ากัด 

     2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในการจัดการขนส่งระบบ         
Real Time  

     3.ได้น าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
            4.ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเงื่อนไขความรู้มาใช้ในการจัดท าโครงการ 
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บทที ่2 
ประวัติและการด าเนินธุรกิจ 

 
 การศึกษาการพัฒนาระบบวางแผนขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า 
กรณีศึกษา บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ผู้วิจัยได้น ารายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัท
และการด าเนินธุรกิจ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ที่เกี่ยวข้องมาท าการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานวิชา
โครงการประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ 
 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. แผนที่บริษัท 
4. วิสัยทัศน์/นโยบาย 
5. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
1. ประวัติความเป็นมาของ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
 บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตขนมปังอบกรอบ มีประสบการณ์
ยาวนานกว่าปี 60 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตขึ้นด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจในคุณภาพ ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผูบ้ริโภค ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน อีกครั้งเรายังได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการผลิตต่างๆ อย่างเช่น GMP,HACCP ทั้งนี้เรายังคงมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 
เพราะเราคือ “อันดับหน่ึงเร่ืองขนมปังอบกราบ” 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ป้ายหน้าบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
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3.  แผนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 แผนท่ี บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
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4.ผังองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ผังองค์กรภายในบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
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นโยบายเป้าหมาย 
 บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด จะมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการและด้านคุณภาพของ

ขนมและตัวบรรจุภัณฑ์ของสินค้า โดยค านึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งสนับสนุน
ผลงานการท างานของพนักงานเพื่อเป็นการกระตุ้นของการท างานให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและการพัฒนาของบริษัทอย่างต่อเน่ืองตามเปาหมายที่ก าหนดไว้ 
นโยบายคุณภาพ 

1. 5ส.คือรากฐานส าคัญในการท างาน 
2. มุ่งสู่การพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ 
3. แยกของที่ต้องใช้ และไม่ใช้ออกจากกัน 
4. จัดไว้เป็นสัดส่วน เพื่อหยิบใช้อย่างสะดวก 
5. พื้นที่ต้องเก็บกวาดให้สะอาดทุกเวลา 
6. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก 
7. พร้อมรับมือกับปัญหาของลูกค้า 
8. ส่งมอบสินค้าตามค ามั่นสัญญา 
9. ยอมรบัและสร้างกระบวนการท างานรวมถึงทัศนคติที่ดีร่วมกัน 
10. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลาย 
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3. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4ขนมปังเอส ไส้ครีมสตอเบอร่ี 
S AWBERRY CREAM BISCUITS 

รูปท่ี 2.5ขนมปังเอส ไส้ทุเรียน 
S DURAIN CREAM BISCUITS 

รูปท่ี 2.6ขนมปังเอส ไส้ครีมใบเตย 
S PANDAN CREAM BISCUITS 

รูปท่ี 2.7ขนมปังเอส ไส้ครีมวานิลลา 
S  CREAM VANILLA BISCUITS 

รูปท่ี 2.8ขนมปังหน้าต่าง ไส้ครีมวานิลลา 
WINDOW VANILLA BISCUITS 

รูปท่ี 2.9ขนมปังหน้าต่าง ไส้ครีมใบเตย 
WINDOW PANDAN BISCUITS 
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รูปท่ี 2.10ขนมปังหน้าต่าง ไส้ครีม
ทุเรียนWINDOW DURIAN 

BISCUITS    

รูปท่ี 2.11ขนมปังหน้าต่างไส้ครีมสตอ
WINDOW STRAWBERRY 

รูปท่ี 2.12ขนมปังรวมมิตร ไส้ครีม
ทุเรียนRUAM MIT DURIAN 

CREAM 

รูปท่ี 2.13ขนมปังรวมมิตร ไส้ครีมนม
RUAM MIT MILK CREAM 

รูปท่ี 2.14ขนมปังรวมมิตร โกโก้ครีม 
RUAM MIT COCOA CREAM 

รูปท่ี 2.15ขนมปังดอกไม้ ไส้ครีมนม 
FLOWER MIT CREAM 
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รูปท่ี 2.16ขนมปังดอกไม้โกโก้ ไส้ครีม
COCOA FLOWER MIT CREAM

 CREAMY 

รูปท่ี 2.17ขนมปังชอคโกแลต ไส้ครีม
โกโก้CHOCOLATE BISCUIT 

รูปท่ี 2.18แครกเกอร์ไส้ครีมรสนมฮอก
ไกโดHOKKAIDO  CREAM 

CRACKER 

รูปท่ี 2.19คุ๊กกี๊ ไส้ครีมนม 
MILK CREAM COOKIES 

รูปท่ี 2.20คุ๊กกี๊ ไส้ครีมใบเตย 
PANDAN CREAM COOKIES 

รูปท่ี 2.21คุ๊กกี๊ ไส้ครีมสตอ
STRAEBERRY CREAM 

COOKIES 
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รูปท่ี 2.22คุ๊กกี๊ ไส้ครีมกาแฟ 
COFFEE CREAM COOKIES 

รูปท่ี 2.23คุ๊กกี๊ ไส้ครีมมะม่วง 
MANGO CREAM COOKIES 

รูปท่ี 2.24คุ๊กกี๊ ทูโทน ไส้ครีม 
CREAM TWO TOON COOKIES

  

รูปท่ี 2.25คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมมะพร้าว 
WAREE-O COCONT CREAM 

รูปท่ี 2.26คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมทุเรียน 
WAREE-O DURAIN CREAM 

รูปท่ี 2.27คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมมะม่วง 
WAREE-O MANGOCREAM 
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รูปท่ี 2.28คุ๊กกี๊วารีโอ ไส้ครีมนม 
WAREE-O MILK CREAM 

รูปท่ี 2.29ขนมปังซากุระ ไส้แยมสัปปะ
รดSAKURA PINEAPPLE JAM 

รูปท่ี 2.30ขนมปังเฟือง ไส้แยมสัปปะรด 
STAR PINEAPPLE JAM 

รูปท่ี 2.31แครกเกอร์ ไส้แยมสัปปะรด
PINEAPPLE JAM CRACKER 

รูปท่ี 2.32ขนมปังเฟืองจิ๋ว ไส้แยมสัปปะรด 
MINI STAR PINEAPPLE JAM 

รูปท่ี 2.33ขนมปัง เอ.บี.ซี 
MINI STAR PINEAPPLE JAM 
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รูปท่ี 2.34ขนมปัง ซีฟู๊ด 
SEAFOOD  BISCUITS 

รูปท่ี 2.35ขนมปัง บุหร่ีสั้น 
SHORT STICK BISCUITS 

รูปท่ี 2.36ขนมปังรูปบุหร่ียาว 
LONG STICK BISCUITS 

รูปท่ี 2.37ขนมปังสองสีรูปเจ้าป่า 
TWO-TONE JUNGLE BISCUITS 

รูปท่ี 2.38ขนมปังรูปไพ่ป๊อก รสเค็ม 
BLACK JACK BISCUITS 

รูปท่ี 2.39ขนมปังรูปมะยมจุก 
ICE GEM BISCUITS 
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รูปท่ี 2.40ขนมปัง บัตเตอร์ โดโดนัท 
BUTTER COCONUT BISCUITS

    

รูปท่ี 2.41ขนมปังแครกเกอร์ ขนาดใหญ่ 
BIG CRACKER 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาแนวคิด ค้นคว้า หาข้อมูลในเร่ือง การศึกษา
กระบวนการพัฒนาระบบวางแผนขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า กรณีศึกษ า          
บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด จ ากัดแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. การขนส่งสินค้าทางบก 
2. การก าเนิดและพัฒนาการของการขนส่ง 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืนๆ 
4. การประกันภัยในการขนส่งสินค้า 
5. ระบบ GPS 
6.            

1. การขนส่งสินค้าทางบก 
 การขนส่งสินค้าทางบกที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยปกติจะเป็นการ
ขนส่งสินค้าของการค้าผ่านพรมแดนของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน มีทั้งการขนส่งโดยทาง
รถยนต์และทางรถไฟในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ในประเทศได้ทวีความส าคัญมากขึ้น
เปน็ล าดับจากการขยายตัวของการค้าในบริเวณชายแดนของประเทศการขนส่งทางรถยนต์ สามารถ
กระท าได้โดยง่าย โดยที่รถยนต์บรรทุกสามารถไปรับสินค้าที่ส่งออกจากสถานที่จัดเก็บของผู้
ส่งออกได้โดยตรง มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว มีผู้ประกอบการเป็นจ านวนมาก ค่าขนส่ง
เป็นไปตามกลไกของตลาด เอกสารที่ใช้ในการขนส่งทางรถยนต์ คือ ใบส่งสินค้าจ านวนหนึ่ง
ต้นฉบับจะใช้ก ากับสินค้าซึ่งจะติดไปพร้อมกับรถบรรทุกเพื่อแสดงรายการบรรทุกให้ผู้ส่งของ
รถบรรทุกและผู้รับสินค้าที่ปลายทางได้ทราบถึงจ านวนของสินค้าที่น ามาส่งพร้อมกับรถบรรทุกว่า
มีจ านวนสินค้ามากน้อยเพียงใด 
 การขนส่งสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการน าเคร่ืองจักรไอน้ ามา
ใช้ เคร่ืองจักรไอน้ าน ามาใช้เป็นต้นก าลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง
ต่อมามีการพัฒนาเคร่ืองยนต์ สันดาปภายในและน ามาใช้กับรถยนต์ เคร่ืองยนต์สันดาปภายในจะมี
ความสะดวกและสบาย และเคร่ืองยนต์มีขนาดเล็กจึงได้มีการน าไปใช้กับเรือและรถไฟ
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การใช้เคร่ืองจักรไอน้ าขับเคลื่อนยานพาหนะจึงค่อยๆหมดไป วิวัฒนาการใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน
เป็นไปตามความต้องการขนส่ง ผู้ใช้บริการขนส่งมีความต้องการการขนส่งที่มีความรวดเร็วและขนส่ง
คร้ังละปริมาณมากๆ ยานพาหนะขนส่งจึงต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
 ปัจจุบันเคร่ืองบินมีขนาดใหญ่สามารถขนผู้โดยสารได้ 500-600 คน เรือบรรทุกสินค้า
ได้กว่า 300,000 ตันรถไฟบรรทุกสินค้าได้หลายพันตัน และรถยนต์ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารขน
ผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยานพาหนะจะมีขนาดใหญ่บรรทุกคนและสินค้าได้มากแล้ว 
ยังมีความรวดเร็วและเชื่อถือได้อีกด้วย อุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ (motor carrier ) มีความส าคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ได้ดีกว่า
รูปแบบการขนส่งอ่ืน ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท าให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจใน
การให้บริการระยะทางสั้น ขณะที่เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื่อขนส่งในระยะทางไกล
และขนปริมาณมาก ข้อจ ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นย าหรือชายฝั่งทะเล และต้องมี
ความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นย าที่สามารถเดินเรือได้จ ากัด ดังนั้น พื้นที่ที่ไม่
มีน้ าเรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถให้บริการ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง เครือข่ายรถไฟมีจ ากัด รถไฟจึง
ให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้น 
 การขนส่งด้วยรถยนต์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รถยนต์มี
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเน่ือง เคร่ืองยนต์มีก าลังมากขึ้นท้าให้บรรทุกได้มาก และมี
ความเร็วขึ้น รวมทั้งเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์มีความเชื่อถือได้อีกด้วย 
 ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถยนต์ คือเครือข่ายถนนประเทศต่าง ๆ ลงทุน
สร้างเครือข่ายถนนมากขึ้นและมีการปรับปรุงถนนตลอดเวลาการลงทุนสร้างถนนของรัฐ  ท าให้รถยนต์
เข้าถึงพื้นที่ได้กว้างขวาง การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยรถยนต์จึงมีอัตราเติบโตสูง  ในทศวรรษ 
1950 รถไฟในสหรัฐอเมริกามีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าโดยในปี 1950 รถไฟ ขนส่งสินค้า
ระหว่างเมือง 1,400 ล้านตัน ขณะที่รถบรรทุกขนเพียง 800 ล้านตันเท่านั้น ต่อมาในปี 1980 รถไฟขน
1,600 ล้านตัน แต่รถบรรทุกขนเพิ่มเป็น 2,000 ล้านตัน และในปี 2000 รถไฟขน 2,100 ล้านตัน ขณะที่
รถบรรทุกขน 4,250 ล้านตัน (ตามตาราง 4-1) ปริมาณการขนสินค้าระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในปี 
1990กับ 2,600 ล้านตัน หรือเท่ากับ750 พันล้านตัน-ไมล์ หรือสินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 288.46 
ไมล์ และปี 2000 เท่ากับ 4,250 ล้านตัน หรือ1,200 พันล้านตัน-ไมล์ หรือสินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทาง
ขนส่ง 282.35 ไมล์ 
  
  



17 

 

 

 

 

 ข้อได้เปรียบของการขนส่งทางรถบรรทุก : Advantages of Carriers 
 1. รวดเร็ว : (Speed) รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่
ยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มาก  ดังนั้น จึงใช้เวลาน้อยใน
การรวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถ ( full truck load : FTL) รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าทางรถยนต์และออก
จากรถใช้เวลาน้อยความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Oder cycle time) ท าให้ลดสินค้าคง
คลังและลดความสูญเสียที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย                         
                      2. บริการขนส่งจากที่ถึงที่ : (Door-to–Door Service) รถบรรทุกสามารถเดินทางไป
ตามถนนใหญ่ เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจนเกินขีด
ความสามารถของรถบรรทุก ดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เพื่อบรรทุกและขน
ถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืน บริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ หมายถึง การใช้ยานพาหนะคัน
เดียวกันบรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ รถบรรทุก
เมื่อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยังปลายทาง โดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ 
เช่น บรรทุกสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ได้โดยตรงการขนส่งรูปแบบอ่ืน
จะต้องมีการการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯไปยังร้านค้าที่
เชียงใหม่ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วยรถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็
จะต้องขนถ่าย สินค้าออกจากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุกเพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการ  ข้อได้เปรียบ
รถบรรทุกที่ให้บริการแบบจากที่ถึงที่ท าให้ส่งมอบสินค้าได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายขนถ่ายซ้ าซ้อน ลด
ความเสียหายและสูญหายสินค้าระหว่างขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะอีกด้วย 
 3. เครือข่ายครอบคลุม : (Extensive Road Network) รัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยง
ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้ทุก
แห่ง ขณะที่รูปแบบการขนส่งอ่ืนมีเครือข่ายจ ากัดจึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที่  
 4. การแข่งขันสูง : (High Competition) ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมากราย และอนุญาตให้มี
รถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันจะมีมาก ประเทศที่มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และหรือไม่
อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคลการแข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่มีนโยบายผ่อนคลาย
กฎระเบียบ (deregulation) การขนส่งท าให้มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันมีผลต่ออัตราค่าขนส่งและ
คุณภาพบริการ  
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 5. ความเสียหายน้อย : (Low Damage) การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความรวดเร็ว 
สินค้าอยู่บนยานพาหนะระยะเวลาสั้นประกอบกับถนนได้มาตรฐานและยานพาหนะมีระบบกัน
สะเทือนดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วยลดสินค้าคงคลัง  
 6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก : (Small Carrying) รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืนท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้ารวมทั้งขนถ่าย
ใช้เวลาน้อย สินค้าจึง ถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้าและเพิ่มระดับการบริการลูกค้าให้
มากยิ่งขึ้น 
 7. สามารถสนองความต้องการของลูกค้า : (Meeting Customer Requirements) 
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมากและส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้
สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคงและผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการที่จะให้การตอบสนองความ
ต้องการดียิ่งขึ้น 
 8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ : (Complete Transportation) การขนส่งรูปแบบอ่ืนไม่
สามารถให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานีหรือเรือให้บริการขนส่งแบบ
จากท่าเรือถึงท่าเรือ รถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืนและท าให้การขนส่งสมบูรณ์ จึง
กล่าวได้ว่า รถบรรทุกเป็นตัวประสานงานสากล (universal coordinators) 
 ข้อเสียเปรียบของการขนส่งทางรถบรรทุก : Disadvantage of Motor Carrier 
 1. ค่าขนส่งแพง : High Cost รถบรรทุกมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันหล่อลื่น และค่าบ ารุงรักษา ดังนั้น ค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน ยกเว้น ทาง
อากาศ แต่รถบรรทุกสามารถให้บริการแบบจากที่ถึงที่ จึงลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายซ้ าซ้อน และลดเวลา
เดินทางของสินค้า ท าให้ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาจุดแลกระหว่างได้กับเสีย 
(trade-offs) คือระหว่างค่าระวางสูงกับค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังที่ลดลงเพื่อใช้ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบ
การขนส่ง  
 2. บรรทุกสินค้าได้น้อย : Low Capacity ระวางรถบรรทุกจ ากัดด้วยความยาวความสูง
และน้ าหนัก บรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วย
รถไฟหรือเรืออย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการพัฒนารถบรรทุกให้มีความสามารถในการบรรทุกได้มากขึ้น 
เช่น รถพ่วง  
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 3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ : Weather Sensitive ภูมิภาคที่มีหิมะตกปกคลุมถนน อาจ
ท าให้รถบรรทุกผ่านไม่ได้หรือต้องใช้ความรวดเร็วต่ าหรือในภาวะมีภัยธรรมชาติท าให้ถนนถูกตัดขาด
รถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ได้มีผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าได้ 
 
2. การก าเนิดและการพัฒนาของการขนส่ง 
 การขนส่งทางบก (Land Transportation) การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟ 
และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟปลอดภัย และสะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง
หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพักตามเส้นทางที่ต้องการ
ได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภทบริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจ าทาง รถยนต์ รับจ้าง(TAXI) 
รถเช่า การมีรถยนต์หลายประเภท ท าให้การเดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการใน
การเดินทางมากขึ้นการคมนาคมทางบกได้เร่ิมต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ พาหนะที่ส าคัญได้แก่ ม้า อูฐ 
เกวียนและรถม้า ชาวโรมันในสมัยโบราณได้เ ร่ิมสร้างถนนเชื่อมระหว่าง กรุงโรมกับเมืองต่างๆ ใน
อาณาจักรโรมัน ตั้งแต่ 315 ปี ก่อนคริสตศักราช  เช่น สร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับอังกฤษ กรุง
โรมกับซีเรีย ตลอดจนเมืองท่าส าคัญอ่ืนๆ ของโรมัน จนมีค ากล่าวว่า”ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” (All 
roads lead to Rome) (Lundbeng,1985 :62) การขนส่งทางบกด้วยเกวียน  รถม้า  อูฐ  ช้างและม้า หรือ
ยานพาหนะโดยใช้แรงงานสัตว์ชนิดอ่ืนๆยังคงมีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ตลอดเวลา การขนส่งทางรถไฟ โทมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen,ค.ศ.1663-1779) ชาวอังกฤษได้
ปรับปรุงเคร่ืองจักรไอน้ าโดยใช้ลูกสูบได้เป็นผลส าเร็จ หลังจากนั้น เจมส์ วัตต์ (James Watt,ค.ศ.1736-
1817) ก็ได้น าเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและเรือกลไฟ ต่อมา
จอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson,ค.ศ.1781-1848) ได้ปรับปรุงปละสร้างหัวรถจักรได้ส าเร็จ ในปี 
ค.ศ.1814 หลังจากนั้นได้น าหัวรถจักรมาลากจูงรถไฟ และรถไฟก็มีบทบาทในการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารมากขึ้น หลังจากรถไฟ  มีบทบาทในการขนส่งผู้โดยสารแทนยานพาหนะแบบเก่าไม่นาน  
โทมัส คุก ก็ได้จัดรายการน าเที่ยวทางรถไฟขึ้นเป็นคร้ังแรก ในประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1841 การ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์    ท าให้ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolf Diesel,ค.ศ.1858-1913) ชาวเยอรมัน ได้
ประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ดีเซล แล้วน ามาใช้ในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟได้ส าเร็จในปี ค.ศ.1892 การสร้าง
ทางรถไฟในยุโรป ซึ่งเร่ิมต้นระหว่าง ค.ศ.1830-1850 ได้ขยายกว้างขวางออกไป สอดคล้องกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรถไฟ ได้มีการสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆ ในยุโรป 
และการรถไฟก็ขยายไปยังทวีปอเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา ในยุโรปมีทางรถไฟจากอิตาลี        
สู่ ฝร่ังเศส จากปารีสในฝั่งเศส ทางรถไฟแยกไปสู่สเปนและอีกสายหนึ่งแยกขึ้นไปสู่เบลเยี่ยม เยอรมนี 
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โปแลนด์ จากโปแลนด์ขึ้นไปสู่ เมืองเลนินกราด(Laningrsd) แล้วอีกสายหนึ่งแยกไปออสเตรีย 
ยูโกสลาเวีย บัลแกเรียและตุรกี  ทางรถไฟสายสแกนดิเนเวียน ได้เชื่อมกลุ่มประเทศ นอร์เวย์ สวีเดน 
ฟินแลนด์และเดนมาร์ก นอกจากนั้นทางรถไฟสายทรานส์ -ไซบีเรียน (Trans-Siberian Express) ยาว 
9,298.81 กิโลเมตร จากเมืองเลนินกราด ผ่านมอสโก(Moscow) ไปยังเมืองวลาดิวอสต๊อก (Vladivostok) 
ส าหรับทวีปอ่ืนๆ ก็ได้พัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน หลังสงครามโลกคร้ังที่2 
(ค.ศ.1939-1945) ประเทศต่างๆ ได้พัฒนาการขนส่งทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ในปี
ค.ศ.1964 ได้เปิดการเดินรถๆฟ ชินกันเซน (Shinkansen) ขึ้นเป็นคร้ังแรก ระหว่างกรุงโตเกียวและโอ
ซาก้า เนื่องในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกรถไฟชินกันเซนแล่นระหว่างเมืองทั้งสองระยะทาง 885 กิโลเมตร 
ในเวลา 3 ชั่วโมง 10 นาที ในขณะที่รถไฟแบบเก่าของญ่ีปุ่นแล่นในระยะทางดังกล่าวแล้วใช้เวลา 18 
ชั่วโมง ในฝร่ังเศสได้สร้างรถไฟ เต.เช.เว. (Train A Grande Vitesse) แล่นระหว่างปารีส กับ เลียง และ
ปารีส กับ มาร์กเซยในอัตราเร็วเฉลี่ย 282 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถไฟดังกล่าวแล่นได้ราบเรียบมาก “ขณะ
ถือแก้วน้ าในมือน้ ายังไม่กระฉอกออกจากปากแก้ว “ (Lundberg,1985:54) ในสหรัฐอเมริกา ได้สร้าง
ทางรถไฟสายแอมแทรก (Amtrak) ขึ้นในปี ค.ศ.1971 เพื่อเชื่อมเมืองต่างๆ ระหว่างชายฝั่งทะเล
ตะวันออกกับตะวันตก ทางรถไฟสายแอมแทรกที่ส าคัญ เช่น จากเมืองชิคาโกไปสู่เมืองซานดิเอโก้และ
ลอสแองเจลลิส ฝั่งทะเลด้านตะวันออกมีทางรถไฟสายแอมแทรกเชื่อมระหว่างเมืองไมอามี่กับนิวยอร์ก 
และจากนิวยอร์กสายหนึ่งแยกไปฝั่งวอชิงตัน ดี.ซี อีกสายหนึ่งแยกขึ้นไปฝั่ง มอนทรีออล ในประเทศ
แคนนาดา ในปัจจุบันนอกจากรถไฟที่มีอัตราความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้ว ความสะดวกสบายก็       มี
เพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะในรถไฟมีห้องนอนปรับอากาศ ห้องอาหาร และรายการบันเทองต่างๆดังนั้น
ผู้โดยสารที่ชื่นชอบกับธรรมชาติสองข้างทางรถไฟ ก็ยังนิยมการเดินทางประเภทดังกล่าวแล้วพร้อมกับ
การพัฒนาเส้นทางรถไฟที่ป่านเข้าไปยังพื้นที่สูงเช่น ประเทศจีนพัฒนาเส้นทางรถไฟไป  สู่ทิเบต 
เรียกว่าเส้นทางสายชิงไห่-ทิเบต ทั้งนี้เพราะการเดินทางโดยรถไฟ สะดวกสบาย เพลิดเพลินค่าโดยสาร
ถูกกว่าเคร่ืองบิน และสามารถเดินทางเข้าถึงย่านใจกลางเมืองได้ เพราะสถานีรถไฟตั้งอยู่ในจุดใจกลาง
ของแต่ละเมือง  
  การขนส่งทางรถไฟ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้โดยสารที่ต้องการราคาประหยัดการ
เดินทางในระยะสั้นและไม่มีความเร่งรีบในเร่ืองของเวลา ทางรถยนต์ ถึงแม้ว่าการขนส่งทางบกได้มีมา
แต่โบราณ แต่ยานพาหนะทางบกถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานสัตว์ จนกระทั่งได้มีการผลิตเคร่ืองจักรไอน้ า
ขึน้  โจเซฟ 
  คูเยต์ (Joseph Cugnot,ค.ศ.1825-1904) วิศวกรชาวฝร่ังเศส เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ยาน
ยนต์สามล้อ โดยใช้พลังงานจากไอน้ า ใน ค.ศ. 1770 ต่อมา คาร์ล เบนซ์ (Carl Benz,ค.ศ.1844-1929) 
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ชาวออสเตรียและกอตต์เลียบ เดมเลอร์(Gottlieb Daimler,ค.ศ.1834-1900) ชาวเยอรมัน ได้สร้างรถยนต์
โดยใช้หลังงานน้ ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จในค.ศ.1885 นับเป็นรถยนต์คันแรกของโลก 
ต่อมาเฮนรี  ฟอร์ด (Henry Ford,ค.ศ.1863-1947) ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นเป็นผลส าเร็จในปี
ค.ศ.1896 หลังจากนั้นการผลิตรถยนต์เพื่อการค้าก็เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 ต่อมาในปี ค.ศ.1908 ก็
ได้มีการสร้างถนนรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในยุโรปก็ได้ปรับปรุงเส้นทางรถม้าหรือ
เส้นทางเดิมเป็นถนนรถยนต์  ในปี  ค.ศ.1912 ประเทศต่างๆ ได้สร้างถนนรถยนต์มากยิ่งขึ้น 
(Lundberg,1985:62) ก่อนคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 รถไฟมีบทบาทในการขนส่งมากที่สุด แต่
หลังจากทศวรรษที่ 1950 รถยนต์ได้มีบทบาทในการขนส่งแทนรถไฟ ทั้งนี้เพราะการเดินทางที่
สะดวกสบาย สามารถแวะพักได้อย่างอิสระ และมีความอิสระในการเดินทางมากกว่ารถไฟ รถยนต์จึงมี
บทบาทส าคัญในทางด้านการท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกามีการเดินทางโดยรถยนต์ในวันหยุดร้อยละ 80 
(Davidson,1994:43) การขนส่งโดยพาหนะรถยนต์มีข้อเสียในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง การส่ง
เสียงดังและอากาศเป็นพิษ 

 รถยนต์ได้มีบทบาทส าคัญในด้านการท่องเที่ยว เพราะว่ารถยนต์สามารถให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวได้หลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Car) รถเช่า (Car Hire) รถรับจ้าง(Taxi) 
รถโดยสาร(Coach) และรถประจ าทาง (Bus) ยานพาหนะดังกล่าวจัดบริการผู้โดยสารระหว่างสนามบิน
กับที่พัก การเดินทางภายในเมือง การเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ การบรรจุผู้โดยสาร
ของรถยนต์แต่ละประเภทสามารถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น ถ้าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวกลุ่มเล็กประมาณ 3-4 คน ก็ สามารถเลือกรถเช่าขนาดเล็ก ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 30-40 คน 
ก็สามารถเลือกรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 42 คน นอกจากสามารถ
เลือกยานพาหนะให้เหมาะสมกับผู้โดยสารแล้ว ภายในรถยนต์ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศห้องสุขภัณฑ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือรายการบันเทิงอ่ืนๆ รวมทั้งจัดอาหารแล
เคร่ืองดื่มไว้บริการถึงแม้ว่ารถยนต์จะมีความสะดวกสบายดังกล่าวแล้ว แต่การเดินทางท่องเที่ยวโดย
รถยนต์ก็ต้องตระหนักว่าผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวไม่ต้องการนั่งรถยนต์ในระยะเวลานานติดต่อกัน
หลายวันเพราะท าให้เกิดการเหนื่อยอ่อน ถ้าเป็นรถโดยสารประเภทเช่าเหมาก็ควรจัดให้มีการสับเปลี่ยน
ที่นั่ง(Seat  Rotation) ในการเดินทางแต่ละวัน เพื่อให้บุคคลที่นั่งแถวหลัง ได้มีโอกาสหมุนเวียนขึ้นมา
นั่งแถวหน้าบ้าง เพื่อได้ชื่นชมกับธรรมชาติและสถานที่สองข้างทางชัดเจนขึ้น(Mancini,1990:60-61) 
เนื่องจากรถยนต์มีความสะดวกสบายและสามารถจัดบริการได้สอดคล้องกับจ านวนและวัตถุประสงค์
ของผู้เดินทางจึงท าให้การเดินทางโดยทางรถยนต์เป็นที่นิยมมากขึ้นและมีบทบาทในการขนส่ง
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ผู้โดยสารทางบกมากกว่ารถไฟซึ่งมีข้อจ ากัดในการหยุดพักและการเสรีภาพส่วนบุคคลหรือการจัด
กิจกรรมของหมู่คณะ 
 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ 
  กลยุทธ์การด าเนินการปรับปรุงคุณภาพโลจิสติกส์ 

 การปรับปรุงคุณภาพของบริการด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement 
Strategy) ในปัจจุบันนั้น การด าเนินการทางธุรกิจใน  ME’s แต่ละบริษัทส่วนมากต่างฝ่ายก็ท างานของ
ตน ประโยชน์ในเชิงบูรณาการขององค์กรต่ า เพราะแต่ละฝ่ายไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้น จึง
ต้องเปลี่ยนการด าเนินงานให้มีกระบวนการรวมตัวเพื่อให้สามารถใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งหมดแบบมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้ ตามทฤษฎีของไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) มีกลยุทธ์ที่ใช้ 3 ลักษณะ คือ  

 - ความเป็นผู้น าทางต้นทุน (Cost Leadership)  
 - การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)  
 - การมุ่งเฉพาะ (Focus) ส าหรับ  ME’s แต่ละรายถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกันก็สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ขนาดธุรกิจ สินค้า และวัฒนธรรม
องค์กร โดยไม่ควรจะใช้พร้อมกันทั้ง 3 ลักษณะ เพราะจะท าให้ประสบปัญหาความขัดแย้งรุนแรงใน
บริษัท ผู้ประกอบการ  ME’s จะประสบปัญหาในการแข่งขันในหลายๆด้านทั้งที่อยู่ในรูปหน้าที่ของแต่
ละฝ่ายและในการใช้ประโยชน์ในสินค้า และบริการ ราคา คุณภาพ การรักษาเวลา และการให้บริการแก่
ลูกค้า ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้“โลจิสติกส์” และการจัดการซัพพลายเชนเข้ามาสนับสนุนทั้งสิ้น ฉะนั้น 
คุณภาพ “โลจิสติกส์” จึงเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และใช้ในการรักษาเวลา
ในการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันองค์กรชั้นน าขนาดใหญ่ได้ก่อตั้งฝ่ายดูแลระบบคุณภาพขึ้นเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร และในการเพิ่มขีดความสามารถจะต้องพิจารณาในรูปแบบ
ของเวลาที่ใช้ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การให้ความส าคัญระหว่างผู้ขายสินค้ากับ
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความสมดุล เพื่อลดความบกพร่องของงาน รวมถึงการปฏิบัติงานภายใต้ความ
ต้องการของลูกค้าแบบไม่มีข้อจ ากัด การท างานแบบต่อเน่ือง  

 ทั้งนี้ เมื่อย้อนกลับมามอง  ME’s มีจ านวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาในการแข่งขันขาด
การพัฒนา ระบบคุณภาพเพื่อลดการสูญเสีย นอกจากนั้น การด าเนินงานขาดคุณภาพไม่สามารถเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้าในเร่ืองเวลา ฉะนั้น เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ จึงมีความ
จ าเป็นต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวอย่างบริษัทหลายบริษัทที่อยู่ในกลุ่มยานยนต์ ได้สร้างกล
ยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงผู้ขายสินค้า ลูกค้า ลูกค้าของลูกค้า การจัดการด าเนินงานด้านคุณภาพ เป็นการจัดการที่
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ต้องผสมผสานเทคนิคเข้าช่วย ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบพันธมิตรสามฝ่าย (Three Way Partnership) มีฝ่ายที่
เกี่ยวข้องคือผู้ขาย ปัจจัยการผลิต (Supplier)  

 ซึ่งในองค์กรจะมีฝ่ายที่รับผิดชอบคือฝ่ายจัดซื้อ งานผลิต และบริการ รับผิดชอบโดย
ฝ่ายด าเนินงานลูกค้าและลูกค้าของลูกค้า (Customer and Customer of customer ) มีฝ่ายขายและ
การตลาดเป็นผู้ดูแล โดยมีฝ่ายที่สนับสนุนคือฝ่ายบัญชีการเงินและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัจจุบันทุก
อุตสาหกรรม เร่ิมน ามาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความแข็งแกร่งในการแข่งขันที่ปัจจุบันเรียกว่า 
การจัดการซัพพลายเชน โดยการด า เนินงานด้านคุณภาพ จะรวมเอาข้อมูลจากทุกกิจกรรมมา
ประกอบการพิจารณาร่วม เพื่อสร้างและออกแบบระบบคุณภาพให้เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม
และบริการ 

 การจัดการคุณภาพมีความส าคัญต่อบริษัทใน 2 แนวทาง คือเพิ่มรายได้ในรูปของ
ยอดขาย และลดต้นทุนในการผลิตหรือบริการโดยการลดต้นทุนเกิดจากการจัดการแบบมีประสิทธิภาพ
ในการลดของเสีย (Zero Defect) ต้องด าเนินงานโดยมีการวางแผน มีการจัดการที่เหมาะสมหรือเรียกว่า
การจัดการที่มีประสิทธิผล การจัดการให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร จะมีการปรับปรุงต่อเมื่อการ
ท างานทุกฝ่ายมีประสิทธิภาพ ขนาดทรัพยากรบุคคลเล็กลงแต่ขนาดธุรกิจขยายออกประหยัดและลด
ค่าใช้จ่าย การท างานสามารถย่นเวลาให้สั้นลงหรือมีการทุบก าแพงระหว่างฝ่ายจะส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจเพราะคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้องค์การธุรกิจมีผลก าไรมากขึ้นส าหรับกล
ยุทธ์การด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ “โลจิสติกส์” เพื่อให้การลงมือด าเนินงานในกระบวนการคุณภาพ
ประสบความส าเร็จ มีการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนเป็น6 ล าดับ เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล
มีดังนี ้ 

 1. การตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Audit) การเข้าสู่การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อ
ก าหนดโอกาสปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ “โลจิสติกส์” จะต้องมีการทดสอบรูปแบบของกระบวนการ “โล
จิสติกส์” ที่ใช้ใน  ME’s และขยายไปยังช่องว่างที่มีอยู่ระหว่างผู้ขาย ปัจจัยการผลิต และความคาดหวัง
ของลูกค้า เพื่อคุณภาพที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับกระบวนการโลจิสติกส์และธุรกิจ 
 ME’s ใ        

 2. การให้การศึกษาแก่ผู้บริหาร (Executive Education) ต้องจัดหลักสูตรอบรมระยะ
สั้น 2-3 วัน ส าหรับผู้บริหารและผู้จัดการด้านคุณภาพขององค์กร เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าคุณภาพ “โลจิสติกส์” ที่บางคร้ัง “โลจิสติกส์” อาจจะลงมือด าเนินการเองหรือบางคร้ังอาจจะใช้
บริการจากภายนอก เพื่อให้เป็นหลักการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ “โลจิสติกส์”  
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 3. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Plan)การวางแผนต้องอธิบายถึง
องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพ ความรู้ที่ต้องจัดเตรียม   

 เวลาที่ใช้ตั้งแต่เร่ิมต้นจนโครงการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ และความรับผิดชอบของแต่
ละคน การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานต้องให้ความ
เอาใจใส่ในการบริหารคุณภาพ 

 4. โครงการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Projects) เกี่ยวกับการจัดการ
โครงการปรับปรุงคุณภาพ “โลจิสติกส์” ให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ต้อง
พิสูจน์เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมคุณภาพ “โลจิสติกส์” ทีมงานปรับปรุงคุณภาพต้องก าหนด
รูปแบบงานในหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพที่มีอยู่ในองค์กร และสื่อสารไปยังฝ่ายอ่ืนๆ หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับ “โลจิสติกส์” 

 5. การให้ความรู้แก่พนักงาน (Employee Education) เมื่อผู้บริหารและผู้จัดการได้รับ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ “โลจิสติกส์” แล้ว และมีโครงการพัฒนาคุณภาพ “โลจิสติกส์”บางส่วน
แล้วเสร็จจะช่วยให้การอบรม และการศึกษางานของระดับหัวหน้างานและพนักงานง่ายขึ้น การให้
ความรู้จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จของกระบวนการ “โลจิสติกส์” ทั้งระบบและ
ต้องออกแบบเพื่อให้ทุกคนจ าให้ขึ้นใจตลอดเวลา  

 6. การด าเนินงานที่มีคุณภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Implementation and 
Continuous Improvement) ผลของการพัฒนากระบวนการคุณภาพ “โลจิสติกส์” จะเป็นเคร่ืองมือที่
พิสูจน์ว่าสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์แก่  ME’s และสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าจากการเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานและการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ หลังจาก
นั้น ควรด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในกระบวนการคุณภาพเพื่อให้  ME’s และลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด 

การจัดจ้างด้านโลจิสติกส์ 
พัฒนาการที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งทางด้าน “โลจิสติกส์” คือ การใช้บริการของผู้

ให้บริการ “โลจิสติกส์” (Logistics Service Provider) ที่มีเพิ่มมากขึ้นหรือที่เรียกกันว่า “การจัดจ้างโลจิ
สติกส์” (Logistics Outsourcing) โดยแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการจัดจ้างด้านโลจิสติกส์มีตั้งแต่การลด
ต้นทุน การให้บริการของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และรวมถึงความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้
ให้บริการ “โลจิสติกส์” เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดจ้าง การให้บริการ และการใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ 
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1. การจัดจ้าง 
1.1 ความหมายของการจัดจ้าง Institute for Supply Management สถาบันทางด้านการ

จัดการอุปทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าจัดจ้างไว้ว่าการจัดจ้างคือรูปแบบหนึ่ง
ของการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือท าเอง ซึ่งองค์กรเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนั้นเคยผลิตเองหรือการ
บริการที่องค์กรนั้นเคยท าเอง การจัดจ้างจะเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้ผู้ให้บริการที่รับจ้างในการ
ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ส าเร็จแล้วแทนที่จะจัดหาวัตถุดิบแล้วน ามาผลิตหรือท าให้ส าเร็จเอง ฉะนั้น
การจัดจ้างโลจิสติกส์ก็คือการที่องค์กรเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโลจิ
สติกส์แทนที่องค์กรนั้นจะท าเอง 
 1.2 แรงผลักดันที่ท าให้เกิดการริเร่ิมการจัดจ้าง การริเร่ิมการจัดจ้างนั้นอาจจะเกิด
จากหลายเหตุผล ซึ่งมักจะเกิดจากแรงผลักดันต่างๆข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้ 

- เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากผู้บริหารไม่ว่าแรงกดดันนั้นจะมาจากบอร์ด
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้บริหาร การขู่เข็ญเป็นตัวผลักดันการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลต่ าที่สุด 

- เพื่อเป็นการลดปัญหาการปฏิบัติการที่มีอยู่ ปัญหาการปฏิบัติการที่มีอยู่
สามารถที่จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีและหากปัญหานั้นมีความท้าทายในการปฏิบัติการ มันอาจจะเป็นสิ่งขับ
ดันที่เหมาะสมส าหรับการจัดจ้าง 

- เพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการ เมื่อคุณได้เล็งเห็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณ
เป็นอยู่ในขณะนี้กับสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นหรือสิ่งที่เป็นไปได้ 

 1.3 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดจ้าง 
- เป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น การจัดจ้างท าให้บริษัทต่างๆ สามารถมุ่ง

ความสนใจไปยังทักษะและธุรกิจหลักของตน รวมทั้งประเด็นทางธุรกิจอ่ืนๆอันได้แก่ การสร้างแบ
รนด์ กลยุทธ์ และการวางแผนในขณะที่ เร่ืองรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการเฉพาะเร่ืองได้ถูก
มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก รับไปดูแลจัดการแทนการจัดจ้างยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของเร่ืองต่างๆ ได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและเมื่อเวลาและความสนใจ ไม่ถูกแบ่ง
ทอน พวกเขาก็จะสามารถปฏิบัติการในส่วนของธุรกิจหลักให้สัมฤทธิ์ผลได้ดีขึ้น 

  - ต้นทุนในการปฏิบัติการที่ลดลงหรือควบคุมได้ เหตุผลทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ที่สุดประการหนึ่งในการจัดจ้าง อาจจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองของการลด  และควบคุมต้นทุนใน           
การปฏิบัติการ การที่ผู้ให้บริการจัดจ้างมีโครงสร้างต้นทุนที่ต่ ากว่า เป็นหนึ่งในประโยชน์ระยะสั้น  ที่
ดึงดูดมากที่สุดในการท าจัดจ้างโครงสร้างต้นทุนที่ต่ ากว่าของผู้ให้บริการจัดจ้างของคุณอาจจะเป็นผล
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มาจากการประหยัด จากปริมาณงานที่มากขึ้น (Economies of Scale) นอกจากนี้การจัดจ้าง ยังท าให้
สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ตายตัวให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันได้  

- ความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นในการเข้าถึงขีดความสามารถที่ผู้ให้บริการมี ด้วย
ธรรมชาติของความช านาญเฉพาะด้านนั้น ในส่วนของผู้ให้บริการจัดจ้างจะน ามาซึ่งเทคโนโลยี เคร่ือง
ไม้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งบริษัทจะยังไม่มีอันจะท าให้เพิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขันโดยอาศัย
ทักษะต่างๆ ที่เพิ่มพูนขึ้นดังกล่าว และยังช่วยให้ลูกค้าเหล่านั้นหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการไล่ตาม
เทคโนโลยีและการจัดฝึกอบรมได้อีกด้วย 

- ช่วยให้บริษัทขนาดกลางและเล็กสามารถแข่งขันได้ บริษัทเล็กๆส่วนมากไม่
สามารถที่จะมีบริการสนับสนุนภายในเหมือนอย่างที่บริษัทใหญ่ๆมีได้ การจัดจ้างสามารถช่วยบริษัท
เล็กๆเหล่านี้ให้กระท าการ “ใหญ่ๆ” ได้โดยการที่ผู้ให้บริการจัดจ้างนั้นให้ช่องทางพวกเขาเข้าสู่การ
ได้รับการประหยัดจากปริมาณงานที่ใหญ่ (Economies of Scale) ความมีประสิทธิภาพและความ
เชี่ยวชาญเหมือนอย่างที่บริษัทใหญ่ๆได้รับ 

- ทรัพยากรต่างๆจะถูกน าไปใช้ในกิจกรรมที่มีความส าคัญทางกลยุทธ์มากขึ้น 
องค์กรทุกองค์กรมีทรัพยากรที่ใช้ได้อยู่จ ากัด การจัดจ้างจะท าให้ทรัพยากรเหล่านั้นถูกดึงจาก กิจกรรม
ที่ไม่ใช่งานหลัก เพื่อไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้มากกว่า  

- เงินทุนที่ได้กลับเข้ามาในการจัดจ้างอาจมีเร่ืองของการโอนทรัพย์สินจาก
องค์กรไปยังผู้ให้บริการจัดจ้าง อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะ และใบอนุญาตต่างๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการ ล้วนมีราคาและถูก ขายให้กับผู้ให้บริการจัดจ้าง ซึ่งผู้ให้บริการจัด
จ้างก็จะใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการให้บริการแก่องค์กรเหล่านั้น  การขายทรัพย์สินดังกล่าว อาจท าให้
องค์กรได้รับเงินสดจ านวนมากในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

- การลดการลงทุนในองค์กรส่วนใหญ่จะมีการแข่งขันกันอย่างมโหฬาร 
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุน การตัดสินใจว่าจะน าเงินเหล่านั้นไปลงทุนในเร่ืองใด เป็นการตัดสินใจที่ส าคัญ
มากเร่ืองหนึ่งส าหรับบริษัท การจัดจ้างช่วยลดความจ าเป็นในการน าเงินไปลงทุนในงานที่ไม่ใช่งาน
หลักของธุรกิจ ทั้งนี้การจัดจ้างงานออกไปท าให้หมดความจ าเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นผลตอบแทนจาก
การลงทุนในเร่ืองที่ไม่ใช่งานหลักขององค์กร 

- การลดความเสี่ยงจากการรวมความเสี่ยงเข้าด้วยกัน (Risk Pooling) การลด
ความเสี่ยงจากการรวมความเสี่ยงเข้าด้วยกันสามารถที่จะถูกอธิบายได้จากตัวอย่างของการจัดจ้าง         
การขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ให้บริการขนส่งกับหลายๆบริษัท เมื่อเรารวมความต้องการในการ
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ใช้รถขนส่งของหลายบริษัทเข้าด้วยกัน จ านวนรถที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้รถด้วย
ระดับการบริการหนึ่งจะลดลงและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้นทุนลดลงได้โดยการใช้ผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์  

 1.4 ความเสี่ยงจากการจัดจ้าง  
- ความเสี่ยงจากการจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ หาก

เราจะจัดจ้างงานที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้า เราต้องมีการควบคุมทุกกระบวนการท างานและการ
ให้บริการลูกค้าที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าได้สัมผัส ได้เห็น และได้ให้ความร่วมมือระหว่าง
ลูกค้ากับผู้ให้บริการด้านกระบวนการโลจิสติกส์ อาจจะมีทั้งผลกระทบในด้านบวกและผลกระทบ
ทางด้านลบก็เป็นได้ 

   - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับในการจัดจ้างนั้น เราจะต้องแน่ใจว่า
ผู้ให้บริการมีการด าเนินการด้านการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทเหมาะสมความเสี่ยงต่อการเกิดกรณี
ละเมิดมาตรการรักษาข้อมูลความลับ หรือกรณีการสูญเสียทรัพย์สินทางมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น 
มาตรการต่างๆ ต้องถูกบันทึก ตรวจสอบและรายงานอย่างสม่ าเสมอ 
 การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับ SMEs 
 ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ควรทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ดังนี้  
 1. ต้นทุนการขายสินค้า (Cost of Goods Sold) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ขาย การบริหารจัดการส านักงาน และการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นตัวแปรโดยตรงกับต้นทุนการขายสินค้า  
 2. ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การจัดการ เพื่อให้มีสินค้าวางขายในตลาดโดยไม่ขาดตลาด และมีอยู่ในปริมาณไม่มากเกินความจ าเป็น  
3. ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehousing Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดทิศทาง
ของการเคลื่อนไหวของสินค้าการก าหนดสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ , ท าเลที่ตั้งของคลังสินค้า  
 4. ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมกระบวนการสั่งซื้อ โดยเร่ิมต้นต้ังแต่การได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การจัดการข้อมูลค าสั่ง ฯลฯ  
 5. ต้นทุนปริมาณ (Lot Quantity Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการสั่งซื้อ
และการผลิต โดยผันแปรกับปริมาณสินค้าที่จัดหาและการผลิตหรือความถี่ในการสั่งซื้อ  
 6. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Costs) ควรค านึงถึงวิธีในการขนส่ง การรวบรวม
สินค้าก่อนท าการขนส่ง การก าหนดเส้นทางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลา รวมถึงเร่ืองเคร่ืองมือหรือ
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อุปกรณ์ผู้ประกอบการ SMEs ควรระมัดระวังและพิจารณาเลือกกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะผลที่ได้รับมีความส าคัญต่อองค์กรทั้งการเพิ่มรายได้ การลดต้นทุนในการผลิตหรือ
บริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าระดับการบริการ และการใช้ทรัพยากร 
 ความส าคัญของต้นทุนโลจิสติกส์กับผลก าไรของธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ควร
เร่ิมต้นการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์จากหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 1. เร่ิมต้นด้วยการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์มหภาค โดยค านึงถึงต้นทุนสินค้าคงคลัง 
ต้นทุนการขนส่งและที่ส าคัญคือ ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างๆ  
 2. การหาทางเลือกต่างๆในการขนส่งหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับงบประมาณค่า
ขนส่ง ระยะเวลาในการส่งมอบ และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยค านึงถึงระดับคุณภาพ
บริการ  
 3. การวิเคราะห์จ านวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปและจ านวน
วันที่สินค้าอยู่ในสายการผลิตเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการบริหารแบบ Just in 
Time (JIT)  
 4. การบริหารความเสี่ยงที่ เกิดจากความไม่แน่นอนด้านการขนส่งทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเลือกผู้ ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการ (Integrated Services / Door to Door) เหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ  
 5. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ (3rd Party Logistics Provider: 3PL) เพื่อมา
บริหารงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและช่วยควบคุมและประเมินต้นทุนโลจิสติกส์อ
ย่างเป็นระบบ 
 การวิเคราะห์ต้นทุน  
 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ท าให้ได้ทราบถึงต้นทุนเกิดขึ้นจริงในระบบโลจิสติกส์
ขององค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ควรค านึงถึงการควบคุมและติดตามประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางดังนี้  
 1. การควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) เป็นการหาค่า
ต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรมส าหรับน าไปเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปัจจุบัน
รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน  
 2. การก าหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity 
Indicators) เป็นการวัดแต่ละกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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 3. การควบคุมกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Statistical Process 
Control Chart) เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามผลผลิต
ของกระบวนการผลิตว่ายังคงอยู่ในสภาวะควบคุมได้ทางสถิติ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อก าหนดราคาขาย 
การน าระบบโลจิสติกส์ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ต้นทุนเกิดขึ้นทั้งระบบ โดย
เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ควรมีข้อมูลการบัญชีอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อช่วยวิเคราะห์ต้นทุนในการก าหนดราคาขายเพื่อให้ได้ผลก าไรดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ต้นทุนตามลักษณะแหล่งก า เนิด โดยแบ่งต้นทุนออกเป็นค่าวัสดุ 
ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า  
 2. การวิเคราะห์ต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน โดยแยกความสัมพันธ์ของต้นทุนกับ
ปริมาณการผลิตแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนผันแปร (Variable Cost)  
 3. การวิเคราะห์ต้นทุนตามลักษณะของค่าใช้จ่าย โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct 
Cost) และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)  
 4. การวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) เป็นวิธีการ
ค านวณต้นทุนแบบใหม่โดยค านวณตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลต้นทุนให้
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง ทั้งนี้การบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ให้มี
ประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนได้ โดยเร่ิมต้นที่การวิเคราะห์ต้นทุนในแต่ละกิจกรรม เพื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ได้แก่ การให้บริการ การบริหารสินค้าคงคลัง จัดซื้อ การ
จัดการวัสดุ การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างไรก็ตาม การลดต้นทุนย่อมต้องมีอุปสรรคและเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ดังนั้น  
ผู้ประกอบการ SMEs ควรก าหนดนโยบายการลดต้นทุน โดยพิจารณาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยมี
การทบทวนความสามารถขององค์กรและการทบทวนความต้องการของลูกค้า โดยการลดต้นทุน        
โลจิสติกส์ ทั้งระบบควรเกิดจากการร่วมมือในทุกกิจกรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คือ การบริหารสินค้าซึ่งอาจจะเป็น
วัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างผลิต สินค้าที่เป็นส่วนประกอบ วัสดุสิ้นเปลือง  ให้มีต้นทุน และมี
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่เหมาะสมและให้มีความสมดุลกันระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน  
 ท าไมการจัดการสินค้าคงคลังจึงมีความส าคัญ ?  
 กรอบการท างานเชิงการแข่งขัน (Competitive Framework)  
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 - เพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยมากแล้วการติดตั้งเคร่ืองจักรเป็นกระบวนการที่มี
ต้นทุนสูง ดังนั้น การผลิตจะต้องผลิตเป็นระยะยาวที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าลง แต่
ทั้งนี้เราก็ต้องเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยนี้กับต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลังด้วย  
 - เพื่อรองรับความแปรปรวนของอุปสงค์ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เท่าเทียมกัน
ตลอดไปเสมอ แต่จะมีเปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้นๆตามฤดูกาล ฯลฯ ดังนั้น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการขาด
สินค้าคงคลัง เราจึงต้องรักษาสินค้าคงคลังส ารองไว้ระดับหนึ่ง  
 - เพื่อรองรบัเวลาในการอุปทาน (เวลาน า) ช่วงต่างๆสินค้าคงคลังส ารองส่วนอ่ืน จะถือ
ครองไว้เพื่อใช้รองรับช่วงความล่าช้าในการจัดส่งจากซัพพลายเออร์  
 - ต้นทุนในการจัดซื้อ มีต้นทุนในการบริหารส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ และ
เพื่อที่จะลดต้นทุนส่วนนี้เราจะต้องถือครองสินค้าคงคลังเพิ่มเติมและเรายังจ าเป็นที่จะต้องเทียบต้นทุน
ในการบริหารส่วนนี้กับต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลัง  ดังนั้น เราจึงต้องใช้การค านวณปริมาณ
สั่งซื้อที่คุ้มค่าที่สุด (EOQ)  
 - เพื่อฉวยโอกาสส่วนลดจากปริมาณการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์บางชิ้นจะมีราคาต่อหน่วย
ถูกลงถ้าซื้อในปริมาณมากๆ  
 - เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีสาเหตุจากอุป
สงค์ที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมในบางช่วงเวลาเท่านั้น การจะรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และรักษา
ระดับการผลิตที่คงที่ไปพร้อมๆกัน จะต้องมีการผลิตทั้งปีเพื่อเก็บสินค้าคงคลังส ารองส าหรับช่วงนั้น 
การเปลี่ยนแปลงของอุปทานยังอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นแค่บางช่วงเวลาในหนึ่งปี 
ซึ่งมักจะเป็นการผลิตอาหารที่มีสินค้าคงคลังสูงในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  
 - เพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเก็บราคา ราคาของผลิตภัณฑ์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากหลายๆสาเหตุ ดังนั้น บริษัทบางบริษัทจึงซื้อในปริมาณมากๆ เพื่อรองรอบการ
เปลี่ยนแปลงราคาเหล่านี้  
 - เพื่อช่วยให้การผลิตและปฏิบัติการกระจายสินค้าราบร่ืนมากขึ้น คือการเก็บสินค้าคง
คลังไว้เพื่อ ‘‘แยก’’ กิจกรรมทั้งสองออกจากกัน  
 - เพื่อให้การบริการลูกค้าได้ในทันที ในบางตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 
บริษัทต่างๆ จะต้องจัดหาสินค้าให้ลูกค้าได้ทันทีที่ต้องการ (คือจากสินค้าคงคลัง)  
 - เพื่อลดความล่าช้าในการผลิตที่เกิดจากการขาดชิ้นส่วนอะไหล่  ประเด็นนี้มี
ความส าคัญนอกเหนือจากการบ ารุงรักษาทั่วๆไปด้วย คือส าหรับโรงงานและเคร่ืองจักรราคาแพงที่
เสียหาย การมีอะไหล่ส ารองจะช่วยลดการหยุดงานในโรงงานได้  
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 - งานระหว่างผลิต งานในส่วนนี้จะช่วยเหลือกระบวนการผลิตโดยการเก็บสินค้าคง
คลังของงานระหว่างผลิตไว้ส าหรับช่วงระหว่างกระบวนการสองกระบวนการ ผลกระทบเชิงการเงิน 
สินค้าคงคลังและความสามารถในการท าก าไร การประเมินความสามารถในการท าก าไรของกิจการจะ
พิจารณาจากตัวเลขในงบการเงินถึงผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย
อัตราส่วนที่ส าคัญ 3 อัตราส่วน คือ  
 1) ก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)  
 2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets)  
 3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (Return on Net Worth) ทั้งนี้ การที่สินค้าคง
คลังมากเกินไปจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรลดลงด้วยเหตุผลที่ส าคัญ 2 ประการคือ 
 1. ก าไรสุทธิลดลงจากการที่มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ค่าประกันภัย ค่าภาษี ต้นทุนสินค้าเสื่อมสภาพ และสินค้า
เสียหาย  
 2. การที่มีสินค้าคงคลังมากท าให้ยอดรวมของสินทรัพย์สูง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) ลดลง และท าให้โอกาสของการลงทุนในสินทรัพย์อ่ืนลดลง 
นอกจากนี้ยังท าให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของลดลงไปด้วย 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 ภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  การพัฒนาขีดความสามารถด้าน          
โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน ส าหรับ  ME’s จะสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการพัฒนา
บุคลากร กระบวนการโลจิสติกส์ที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถได้ ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
ในโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า นอกจากจะพิจารณาเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยังต้องมองเทคโนโลยี
อนาคตโดยในโลจิสติกส์มีกิจกรรมหลักที่ต้นทุนรวมเกินร้อยละ 80 คือการขนส่งและ คลังสินค้า ซึ่งใน
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์จะต้องครอบคลุมไปด้วย  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีในการขนส่ง  
 - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บ  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลื่อนย้าย  
 - การพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ  
 ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ช่วยท าให้ระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการขนส่งหลายประการ ซึ่งในการขนส่งมีปัจจัยส า คัญในการ
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พิจารณาเลือกวิธีการขนส่ง คือ ความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และต้นทุน ที่ต้องมีการทบทวนก่อนตัดสินใจ 
ซึ่งปัจจุบันมีการขนส่งหลายวิธีคือ  
 1. ทางถนน (Road)  
 2. ทางรถไฟ (Rail)  
 3. ทางแม่น้ า (Inland Water Way) 
 4. ทางทะเล (Sea)  
 5. ทางอากาศ (Air )  
 6. ทางเส้นท่อ (Pipe Line)  
 อนึ่ง การพิจารณาในการเลือกวิธีการขนส่งแบบใดขึ้นกับปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
โดยในประเทศไทยนิยมการขนส่งทางถนน ซึ่งมีอัตราส่วนสูงเกินร้อยละ 90 ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ช่วยให้
การบรรทุก และยกสินค้าขึ้นรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ดีและส่งผลต่อการลดเวลาใน
การขึ้นและลงสินค้า ลดภาระด้านแรงงาน โดยเฉพาะความล้ าหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์ยกสินค้า
ที่เป็นเคร่ืองจักรกล โดยอุปกรณ์ในปัจจุบันมีดังนี้ 
 อุปกรณ์ยกสินค้าที่เป็นพาเลท (Pallet Handling Equipments) คือการใช้รถฟอร์คลิฟท์
ซึ่งมีหลายประเภทในการยกและมีประเภทที่ใช้แรงงานคน (Pallet Hand Jack) หรือบ้านเราเรียกว่า ตะเข้
ลากสินค้า ใช้ลากสินค้าบริเวณท่าขึ้นลงสินค้า เป็นอุปกรณ์ลากด้วยมือโดยใช้ไฮดรอลิคในการควบคุม 
ซึ่งใช้แรงคนยก เหมาะส าหรับการลากของหรือถ่ายของในที่รถเข้าไม่ถึงหรือที่แคบ และส าหรับสินค้าที่
ไม่บรรจุบนพาเลท น้ าหนักสูงสุดที่ยกได้ 1,000-3,000 km. 
 สะพานพาด (Dock Plate/Ramp/Board) ในปัจจุบันระบบสะพานพาดจะผลิตโดยใช้
อลูมินียม หรือ เหล็ก หรือ ไฟเบอร์กลาส ซึ่งอลูมิเนียมจะมีน้ าหนักเบา โดยสามารถควบคุมร่วมกับ
ระบบไฮดรอลิค หรือยกด้วยคนได้  
 - อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้า และลิฟท์ (Lift and Dock Leveler Devices) การยกพาเลท
กล่องที่รวดเร็วจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วย โดยช่วยยกในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการโดยมี
อุปกรณ์ดังนี ้ 
 - อุปกรณ์ลิฟท์กรรไกร (Lift Devices) การยกสินค้าสามารถยกโดยโต๊ะลิฟท์ ซึ่งมี
หลายรูปแบบ คือ แบบแรงส่งจากสปริง ถุงลมนิวมาติก แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า และแบบนิวมาติกไฟฟ้า  
 - อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้า (Dock Leveler Devices) เปน็ระบบที่สามารถให้ผลงานดีกว่า
การยกด้วยมือ สามารถยกระดับมาอยู่ในระดับเดียวกับระดับพื้นรถยนต์ได้ โดยควบคุมได้ในต าแหน่งที่
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แม่นย า สามารถใช้งานได้ทุกด้าน ซึ่งมีหลายลักษณะ ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า มีราคาตั้งแต่ 0.20-0.50 ล้าน
บาท 
 - อุปกรณ์ยกสินค้าที่เป็นพาเลทอัตโนมัติ(Pallet Loading Automated Equipment) เป็น
ระบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อจัดระเบียบพาเลท หมุนทิศพาเลท และส่งพาเลท
เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า  
 นอกจากนี้ ยังมีระบบโต๊ะหมุนพาเลท (Pallet Disc Turntable) เพื่อหมุนพาเลทใน
ขณะที่ยกสินค้าขึ้นและลงท าให้สามารถปรับทิศทางได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดส่ง และในปัจจุบัน
ยังนิยมใช้ชั้นวางสินค้าแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Live Storage Rack) มาประกอบในการขนส่ง  
 ประตูและม่านช่องขึ้นลงสินค้า (Dock Seals and Shelters) พัฒนาเพื่อความปลอดภัย 
และประหยัดพลังงานสูงสุด ป้องกันการแตกหักเสียหายของสินค้าในทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่ม
พื้นที่จัดเก็บสินค้า มีความปลอดภัยในการท างาน และคนภายนอกเข้าไม่ได้ท าให้มีความปลอดภัย  
 - ม่านช่องขึ้นลงสินค้า (Dock Seals) จะท าด้วยไวนิลเสริมด้วยไนลอน ทนต่อการฉีก
ขาด ส่วนประตูช่องขึ้นลงสินค้าแบบผสม (Dock Combination Shelters) จะสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มความสามารถในการกันอุณหภูมิออกจากห้อง ซึ่งท าด้วยผนังหนาบุภายในด้วยโฟมความ
หนาแน่นสูง (Wolmanized lumber) ผสมกับไวนิลเสริมด้วยไนลอนในบางส่วน  
 - ส่วนประตูช่องขึ้นลงสินค้าแบบผสม (Dock Shelters) จะเป็นผนังไฟเบอร์กลาสหนา
บุภายในด้วยโฟม ความหนาแน่นสูง 100 % และแบบสุดท้ายคือ แบบที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ หลังจาก
รถยนต์เทียบท่าผนังประตู เป็นแบบใช้กลไกแบบกรรไกร เมื่อได้รับสัญญาณอุปกรณ์จะสั่งให้เลื่อนปิด
เปิด 

 สายพานล าเลียงแบบยื่นเข้าไปในตู้(Powered Extendible Conveyor) ระบบนี้เป็น
ระบบที่ใช้ส าหรับยื่นเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ โดยคนหรือรถฟอร์คลิฟท์ไม่จ า เป็นต้องเดินทางหลาย
เที่ยว 
 นอกจากอุปกรณ์ข้างต้นแล้ว ยังมี อุปกรณ์ยกพาเลทที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Powered 
Handling Device) , เครนที่ยึดติดตั้งในที่ (Built in Crane) , เครนที่ว่ิงบนราง (Gantry Crane) , อุปกรณ์
ยกสินค้าด้านหลังรถ (Tail Lifts) , รถยกตู้สินค้า (Special Forklift) , อุปกรณ์เคลื่อนย้ายบนพื้น (Moving 
Floors) , ขาตั้งแบบประหยัด (Economy Stabilizing Jack) , อุปกรณ์กันล้อเลื่อน (Wheel Chocks) , 
เหล็กกันสินค้าเสียหายในตู้คอนเทนเนอร์(Cargo Bars) และ อุปกรณ์ยกสินค้าบริเวณท่าขึ้นสินค้า (Dock 
Hoists) เป็นต้น 
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 นโยบายภาครัฐและการเปิดเสรีโลจิสติกส์อาเซียน มุมมองต่อ SMEs ท่ีต้องเตรียม
รับมือ 
 สาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาบริการหนึ่งที่มีแผนจะเปิดเสรีเพื่อช่วยสนับสนุนการค้าและ
การลงทุนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ท าความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการในหลายกรอบ 
เช่น อาเซียน ไทยญ่ีปุ่น อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และอาเซียน-CER (Australia-New Zealand) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน (AFAS 
: ASEAN Framework Agreement on Services) ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบในปี 2556 
น่าจะเป็นกรอบที่มีระดับการเปิดเสรีที่คืบหน้าและอาจส่งผลต่อธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยได้
มากกว่ากรอบอื่นๆ โดยเฉพาะในส่วนที่มีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นในประเทศสมาชิก
อาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสาขาโลจิสติกส์มีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 49 ในปี 2551 เพิ่มเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ในปี 2553 และร้อยละ 70 ในปี 2556  
 จากการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2552 เป็นประมาณ 2.0 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2558 และในช่วง
ปี 2553-2558 เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนน่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5-6 ต่อปี ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 4-5 ต่อปีโดยลาว
และเวียดนามเป็นประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่มอาเซียนในระดับร้อยละ 7.6 และ
ร้อยละ 7.1 ตามล าดับ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวน่าจะส่งผลให้ตลาดโลจิสติกส์ในอาเซียนมีโอกาสขยายตัว
ได้อีกมาก 
 ส าหรับตลาดความต้องการบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย อาจมีการเติบโตตาม
เศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะมีมากขึ้นโดยการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยดึงดูดนัก
ลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
พอที่จะเป็นฐานการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมหลายอย่าง เนื่องจากมีความพร้อมด้านโครงการสร้าง
พื้นฐาน แรงงานฝีมือและการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการในธุรกิจโลจิสติกส์
มากขึ้นตามมา 
 โอกาสในการเป็นพันธมิตรหรือส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานกับผู้ประกอบการต่างชาติ
รายใหญ่ การเปิดเสรีท าให้มีโอกาสมากขึ้นในการหาพันธมิตร หรือรวมกิจการ หรือส่วนหนึ่งในห่วงโซ่
อุปทาน เช่น รับจ้าง ช่วงกับผู้ประกอบการต่างชาติที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ หรือผู้ผลิตรายใหญ่ใน
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อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซึ่งผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะขยายกิจการมากขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการใน
ภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพใช้
โอกาสนี้เติบโต    
 อย่างไรก็ตาม หลังการเปิดเสรีในระยะสั้นการแข่งขันในตลาดไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากช่วงก่อนเปิดเสรีทันที เนื่องจากปัจจุบันได้มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ เพื่อด า เนิน
ธุรกิจโลจิสติกส์ในรูปแบบของ Nominee ขณะที่สภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันก็สูงอยู่แล้ว โดยการ
ให้บริการมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนไปทั้งในส่วนของความหลากหลายครบวงจร และเป็นแบบ Door 
to Door ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีแนวโน้มการลงทุนในสินทรัพย์ทุนมากขึ้น เช่น รถบรรทุก เป็นต้น รวมทั้ง
อาจแข่งขันด้านอ่ืนๆเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นภาระทางการเงินแก่ธุรกิจตามมา เช่น การให้ credit term แก่
ลูกค้าในเวลานานขึ้น เป็นต้น 
 นอกจากนี้  ธุรกิจโลจิสติกส์ของคนไทยยังได้ รับการคุ้มครอ งจากกฎหมาย
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแต่ละรูปแบบเพราะแม้จะมีการเปิดเสรีการค้าบริการแต่ก็ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายเฉพาะภายในประเทศของแต่ละธุรกิจโลจิสติกส์  
 อย่างไรก็ตามในระยะยาวหลังจากการเปิดเสรีภาคโลจิสติกส์ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นคง
ยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยผู้ให้บริการต่างชาติและผู้ให้บริการขนาดใหญ่จะมีการขยายขอบเขตบริการให้
ครอบคลุมเครือข่ายและพื้นที่การให้บริการที่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบและสร้างแรงกดดันหลายด้าน
มาถึงผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs และมีศักยภาพในการแข่งขันน้อยกว่า 
 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนาดเล็กควรมีการปรับตัวเพื่อรับมือการเปิดเสรีโลจิสติกส์
อาเซียน อาทิ  
 - ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง  
 - การปรับปรุงศักยภาพของธุรกิจ เข้าใจธุรกิจของตนเองทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง  
 - ขยายการให้บริการที่ครบวงจร และหาพันธมิตรทางธุรกิจ  
 - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการออกไปให้บริการในต่างประเทศ  
 - ติดตามข่าวสาร และมาตรการของรัฐที่จะมีออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาด
เล็ก  
 - สาขาโลจิสติกส์ที่ได้รับการคุ้มครองอาจต้องมีกฎหมายที่ระบุ เป็นการเฉพาะ หาก
สาขาที่ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้จะต้องท าการเปิดเสรีตามข้อตกลง และอาจได้รับผลกระทบ  
 - การออกไปลงทุนยังต่างประเทศจะต้องศึกษาถึงรายละเอียดก่อนอย่างรอบด้าน  
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 - หลายประเทศยังมีกฎหมายที่ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติเช่นเดียวกับ
ไทย การออกไปลงทุนหรือให้บริการยังต่างประเทศอาจต้องค านึงถึงกฎหมายเกี่ยวข้องด้วย  
 - มีแนวโน้มการใช้มาตรฐานเพื่อปกป้องผู้ประกอบการในประเทศมากขึ้น เนื่องจาก
หลังการเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนอาจมีมาตรการอ่ืนๆ เพื่อปกป้อง
ผู้ประกอบการในประเทศของตน  
 ทั้งนี้ การเปิดเสรีภาคโลจิสติกส์ อาจน าไปสู่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ค่อนข้างมาก เน่ืองจากศักยภาพในการรองรับการแข่งขันมีไม่มาก การเข้ามาช่วยเหลือของภาครัฐจึงอาจ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ควรตระหนัก และ
ไม่ควรน่ิงนอนใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ก าลังจะเข้ามา ซึ่งจะน ามาทั้งโอกาสส าหรับผู้ที่มองเห็น
และกล้าที่จะหยิบฉวย ขณะที่การแข่งขันก็คงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน 
 การวิจัยการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน 
 การวิจัยการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน (Supply chain champion) ของประเทศไทยเป็นการศึกษาเพื่อบ่งชี้ถึง Product Champion ของ
ไทยในบริบททั้งจุลภาคและมหภาค และอาศัยเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาทั้งระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรม เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถใน    การแข่งขันของประเทศ  
 ทั้งนี้ จากผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม Product Champion ของประเทศไทย จากการ
พิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง(Potential Industries) ในแผนภาพ Thailand 
Competitiveness Matrix ปี 2005 ที่ได้รับการจัดแบ่งกลุ่มโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับการพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม 3 ปัจจัย คือ ข้อมูลการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรม นโยบายการ
ส่งเสริมของภาครัฐ และสินค้าที่มีการเพิ่มมูลค่า ผลจากการพิจารณา พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยางพารามี
ความเหมาะสม ซึ่งผลจาก AHP ที่ได้รับการประเมินโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ผลิตภัณฑ์ Product Champion ของกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา คือ ผลิตภัณฑ์ยางนอกรถยนต์นั่ง  
 ผลการศึกษากรณีศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของ Product Champion : ยางนอก
รถยนต์อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ยางนอกรถยนต์
เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งใน Product Champion ของประเทศไทย เนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางด้าน
วัตถุดิบที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ และแนวโน้มปริมาณวัตถุดิบมีเพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์ถึง
อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ยางนอกรถยนต์พบว่า ปริมาณความต้องการยางนอกรถยนต์ของตลาดโลกมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน ท าให้ประเทศไทยยังมีโอกาสที่สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้อีก 
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แต่ประเทศไทยในปัจจุบันยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบยางธรรมชาติคือ ยางแท่ง ยางแผ่น
รมควัน และน้ ายางข้น ซึ่งการส่งออกในรูปแบบดังกล่าวนี้ ไม่ได้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
ไทยได้เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้การขยายอุตสาหกรรมปลายน้ า เพิ่มการแปรรูปในประเทศ จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งส าหรับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยางนอกรถยนต์ของประเทศไทย และยัง
เป็นการขยายตัวเพื่อการรองรับต่ออุปทานที่ เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการปลูกยางพาราของรัฐบาล       
อีกด้วย  
 “โซ่อุปทาน” ของอุตสาหกรรมยางนอกรถยนต์ของประเทศไทย เร่ิมต้นจากการแปร
รูปผลผลิตยางต้นน้ าเพื่อไปแปรรูปเป็นยางแท่งหรือยางแผ่นรมควัน แล้วส่งต่อเข้าอุตสาหกรรมปลาย
น้ าคือผู้ประกอบการผลิตยางนอกรถยนต์ ผลผลิตยางธรรมชาติจากพื้นที่ต่างๆนี้ จะถูกส่งต่อไปแปรรูป
ยังโรงงานแปรรูปกลางน้ าที่มีที่ตั้งในบริเวณใกล้เคียงกันกับพื้นที่ปลูกยางพารา  
 ส าหรับพื้นที่ปลูกใหม่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตจาก
พื้นที่นี้ต้องส่งไปแปรรูปที่โรงงานกลางน้ านอกพื้นที่อยู่ในปริมาณมากและจากการสัมภาษณ์กับทาง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางนอกรถยนต์ ในเร่ืองแหล่งพื้นที่ของวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการผลิตยาง
นอกรถยนต์รวมถึงสัดส่วนการใช้ปริมาณยางธรรมชาติในการผลิตยางนอกรถยนต์ 1 เส้น ประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับ
ทางผู้ประกอบการทั้งในส่วนอุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ า ท าให้สามารถทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบันของ “โซ่อุปทาน” ยางนอกรถยนต์ของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 หน่วยงานท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมและขอบข่ายการด า เนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
 หน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและขอบข่ายการด า เนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง
และโลจิสติกส์ มีดังนี้คือ  
 “ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หรือ “สศช.” 962 
ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-
2281-3938 www.nesdb.go.th  
 “ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หรือ “สศช.” หรือ 
"สภาพัฒน์" สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 โดยระยะแรกใช้ชื่อว่า 
"สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" กระทั่งปี 2502 ได้มีการปรับโครงสร้างการท างานและเปลี่ยนชื่อเป็น 
"ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ" และในปี 2515 มีการน ากระบวนการวางแผนพัฒนา
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สังคมมาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ซึ่งได้ใช้มาจวบจนปัจจุบัน  
 ส าหรับแนวทางการด าเนินงาน ของ “สศช.” ตามพรบ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2521 ได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและระดับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 “การท่าเรือแห่งประเทศไทย”  
 ที่อยู่ : 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทร : 0-2269-3000 
โทรสาร : 0-2672-7156 E-mail : info@port.co.th  
 “การท่าเรือแห่งประเทศไทย” มี “วิสัยทัศน์” คือ การมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลัก
ของประเทศที่ให้บริการเป็นเลิศและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากลค่านิยม 
 PROUD to be PAT  
 P-Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ การปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการองค์กร  
 R-Responsibility ความส านึก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม 
และประเทศ  
 O-Ownership ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ความภาคภูมิใจและภักดีในองค์กร  ท าให้
ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
 U-Unity ความมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรและส่วนรวม การอยู่และท างานร่วมกันด้วยความสามัคคีเอ้ืออาทรมีความเคารพ
นับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
 D-Devotion การอุทิศเวลา การท างานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และโปร่งใสใน การ
ให้บริการ  
 ทั้งนี้  โดยมี “ภารกิจ” คือ บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ที่ส าคัญให้มีบริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสากล เพื่อส่งเสริมระบบการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)  

mailto:info@port.co.th
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 พัฒนาระบบการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าให้มีโครงข่ายเชื่อมโยง (Logistics Chain) 
การให้บริการระหว่างท่าเรือ (Port Service Networks) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
สินทรัพย์อย่างสมดุลในเชิงธุรกิจเอกชนกับเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน 
 และมี “นโยบาย” คือ พัฒนากิจการการท่าเรือฯให้เสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยค านึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลที่สามารถควบคุมตรวจสอบได้ 
 “ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม” 
 38 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์ : 0-2283-3000 โทรสาร : 0-2281-3959 http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOT/  
 “ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม” มี “วิสัยทัศน์” คือ "มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน" และมี 
“พันธกิจ” คือ พัฒนาระบบกลไกและบุคลากรรวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนาก ากับดูแล และบูรณา
การการขนส่งและการจราจรให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม  
 “กรมทางหลวง”  
 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400   โทร. 0-
2354-6668 E-mail : webmaster@doh.go.th http://www.doh.go.th/  
 “กรมทางหลวง” มี “วิสัยทัศน์” คือ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นน าด้านงานทาง เชื่อมโยง
การขนส่งอย่างยั่งยืนและมี “พันธกิจ” คือ 1.พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระบบขนส่ง 
เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง 2.พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ก ากับ ดูแล ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวง เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 4.ก ากับ ดูแล 
และปรับปรุงทางหลวงให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการเปลี่ ยนแปลงในเชิงบูรณาการทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยี การบริการ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 “กรมทางหลวง” มี “ยุทธศาสตร์” คือ  
 - การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง  
 - การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 - การดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้กระจายทั่ว
ทุกภูมิภาค  
 - การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตราฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

http://www.doh.go.th/
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 - การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 “กรมศุลกากร”  
 เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 02-667-6000, 02-667-7000 
http://www.customs.go.th/  
 “กรมศุลกากร” มี “วิสัยทัศน”์ คือ ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม มี “พันธกิจ” คือ 1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก 2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทาง
ศุลกากร 3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม 4.จัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  
 “กรมศุลกากร” มี “ยุทธศาสตร์” คือ  
 1. พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก  
 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ  
 3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล  
 4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีอากรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4. การประกันภัยในการขนส่งสินค้า 
 การประกันภัยในการขนส่งสินค้านั้น มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการป้องกันความรับ
ผิดของผู้ขนส่ง หรือความเสี่ยงภัยอันอาจมีขึ้นแก่ตัวสินค้าโดยผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้า ซึ่งจากขึ้นอยู่ว่า
กรรมสิทธิและความเสี่ยงในตัวสินค้าตกอยู่แก่ฝ่ายใด อันจะต้องพิจารณาจากสัญญาการซื้อขาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งจะมี   INCOTERMS (International Commercial 
Terms) ซึ่งร่างโดย International Chamber of Commence ซึ่งคู่สัญญาเลือกใช้ในสัญญาโดย เงื่อนไข
ดังกล่าวนั้นเป็นที่เข้าใจต้องตรงกันในระดับสากลถึงหน้าที่และความรับผิดต่างๆของคู่สัญญา ตัวอย่าง
เงื่อนไขซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูง เช่น 
 1. การซื้อขายแบบ FOB (Free on Board) ในการซื้อขายตามเงื่อนไขแบบนี้ราคาสินค้า
จะรวมค่าขนส่งสินค้าจนสินค้าพ้นกาบเรือ จากนั้นความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิจะโอนจากผู้ขายไปยังผู้
ซื้อทันทีที่สินค้าพ้นกาบเรือ ผู้ซื้อจึงมีหน้าที่ในการจัดหาเรือเพื่อขนสินค้าและท าประกันภัยสินค้าในการ
ซื้อขายแบบนี้ แม้ว่าจะไม่สะดวกสบายเท่าแบบ CIF แต่มีข้อดีที่ผู้ซื้อสามารถจัดหาผู้รับขนซึ่งเชื่อถือได้
ด้วยตนเอง และการที่ผู้ซื้อได้ท าประกันภัยด้วยตนเองกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศท าให้สามารถ

http://www.customs.go.th/
http://www.marinerthai.com/articles/inco2k.htm
http://www.marinerthai.com/articles/inco2k.htm
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เลือกบริษัทซึ่งน่าเชื่อถือ สะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สินค้าซึ่งเอาประกันภัยไว้
เกิดความเสียหาย ทั้งยังไม่เสียเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้  แก่ต่างชาติด้วย จึงได้มีประเทศก าลังพัฒนา
จ านวนหนึ่งซึ่งรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นวางนโยบายห้ามน าเข้าสินค้าด้วยเงื่อนไข CIF โดยอนุญาต
ให้น าเข้าในเงื่อนไข FOB เท่านั้น 
  2. การซื้อขายแบบ CIF (Cost, Insurance, Freight) ในการซื้อขายตามเงื่อนไข   แบบนี้
ราคาสินค้าจะรวมค่าขนส่งสินค้าจนสินค้าถึงเมืองท่าปลายทาง รวมทั้งผู้ขายมีหน้าที่ท าประกันภัยสินค้า
นั้นด้วย แต่ทั้งนี้การประกันภัยดังกล่าวผู้ขายนั้นเพียงแต่ท าการแทนผู้ซื้อเท่านั้น ความเสี่ยงภั ยในตัว
สินค้านั้นโอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่สินค้าพ้นกาบเรือเช่นเดียวกัน กรรมสิทธิ์ ในตัวสินค้าจะโอนไปยังผู้ซื้อ
เมื่อผู้ซื้อได้รับใบตราส่ง(Bill of Lading) และเอกสารประกอบอ่ืนๆ(Invoice, Insurance policy) หลังจาก
ที่ได้มีการช าระราคาสินค้าแล้ว ซึ่งโดยปกติจะเป็นการช าระผ่านธนาคารตามLetter of Credit การซื้อ
ขายแบบนี้จึงเป็นการซื้อขายที่เรียกว่า Payment against Document โดยช าระเงินค่าสินค้าเมื่อได้รับ
เอกสารครบถ้วนโดยไม่ค านึงว่าจะยังมีสินค้าอยู่หรือไม่ เช่น หลังจากได้ส่งสินค้าลงเรือแล้ว แม้ระหว่าง
ทางเรือดังกล่าวเกิดอับปาง หากผู้ขายได้ส่งเอกสารตามที่ตกลงไว้ให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่ได้ ผู้ซื้อจะต้องรับเอกสารดังกล่าวแล้วไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยอีก
ชั้นหนึ่ง 
 การประกันภัยในการขนส่งสินค้าก็มีหลักเช่นเดียวกับการประกันภัยอ่ืนๆ คือ  ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย (Insurable Interest) ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมาตรา 863 ป.พ.พ. 
โดยผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั้น หมายถึง ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินนั้น
คงมีสภาพเป็นทรัพย์สินนั้นอยู่หรือจะได้รับความเสียหายจากการที่ทรัพย์สินนั้นได้ถูกท าลายหรือบุบ
สลายไปในระหว่างการขนส่ง และประโยชน์ที่ได้หรือเสียไปนั้นสามารถตีราคาเป็นเงินได้ แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องมีส่วนได้เสียในขณะเอาประกันภัยเท่านั้นจึงจะสามารถท า
ประกันภัยได้เพียงแต่มีความคาดหวังตามสมควรว่าจะเข้ามีส่วนได้เสียก็เพียงพอ แต่การที่จะได้รับ
ชดใช้ค่าสินไหมนั้น จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในขณะที่เกิดภัย ดังจะเห็นได้จาก Marine Insurance Act 
1906 ของประเทศอังกฤษ  ection 6(1) “The assured must be interested in the subject matter insured at 
the time of the loss though he need not be interested when the insurance is effected” ยกตัวอย่างเช่น ผู้
ซื้อตามสัญญา FOB ได้ท าประกันภัยสินค้า ซึ่งตนเองสั่งซื้อไว้ แม้ว่าในขณะท าสัญญาสินค้านั้นยังไม่ได้
มีอยู่สัญญาประกันภัยดังกล่าวก็มิได้  เสียไป แต่มาหากได้มีการน าสินค้าดังกล่าวลงเรือเรียบร้อยแล้ว
เกิดความเสียหายขึ้นกับสินค้า ผู้ซื้อ  ก็สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยได้เพราะ
ในขณะเกิดความเสียหายความเสี่ยงภัยในตัวสินค้าได้โอนมายังผู้ซื้อแล้ว ในทางกลับกันหากผู้ขายได้ท า



42 

 

 

 

 

การประกันภัยสินค้าดังกล่าวไว้เช่นกัน แต่ในเมื่อสินค้าดังกล่าวเกิดความเสียหายเมื่อลงเรือเรียบร้อย 
ผู้ขายก็ไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะผู้ใช้ผู้มีส่วนได้เสียในสินค้า
ดังกล่าวนับตั้งแต่สินค้าพ้นกาบเรือ 

 การประกันภัยในการขนส่งสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยในลักษณะต่อเนื่อง
จากการประกันภัยทางทะเล Transit Clauses หรือเป็นการประกันภัยขนส่งภายในประเทศ โดย
หลักการพื้นฐานแล้วจะคล้ายคลึงในเร่ืองการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยนั้นโดยปกติที่ท ากันคือ
มักจะท ากันโดยเอาประกันที่ 110% ของราคา CIF แต่โดยหลักการแล้วผู้เอาประกันอาจเอาประกันถึง 
130% หรือ 150% เพราะผู้เอาประกันสามารถบวกเอาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และก าไรซึ่งคาดหวังว่าจะ
ได้รับจากสินค้าดังกล่าวเมื่อถึงที่หมายปลายทางก็ได้ แต่ทั้งนี้ควรแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อนเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

 ในส่วนเร่ืองของความคุ้มครองนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย
เลือกซื้อ โดยจะมีแบบหลัก ดังนี้คือ 
 (1) การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล  หรือในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่ง
รูปแบบและมีการขนส่งสินค้าทางทะเลรวมอยู่ด้วย โดยลักษณะของการประกันภัยการขนส่งจะเป็น
ลักษณะ Warehouse to Warehouse คือการประกันภัยสินค้าตั้งแต่ต้นทาง นับแต่สิ้นค้าออกโกดังสิ้นค้า
ต้นทางจนถึงผู้รับ ณ โกดังสิ้นค้าปลายทาง หากเป็นการต่อเนื่องจากประกันภัยทางทะเลกรมธรรม์จะ
คุ้มครองตัวสินค้าตั้งแต่สิ้นค้าออกโกดังสิ้นค้าต้นทาง จนถึงผู้รับ ณ โกดังสินค้าปลายทาง ไม่ว่าสินค้าจะ
ถูกขนถ่ายต่อโดยทางรถยนต์หรือรถไฟก็ตามการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจะมีแบบหลักๆ 
อยู่ 3 แบบ คือ Institute Cargo Clauses A, B, C โดยจะเรียกกันโดยย่อว่า ICC (A), ICC (B) และ ICC 
(C) ซึ่งจะเรียงตามล าดับจาก ICC (A) ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุด จนไปถึง ICC (C) ซึ่งให้ความคุ้มครอง
ต่ าที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 1. Institute Cargo Clauses A จะเป็นการประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงภัย
ทั้งหมดทุกประเภทที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายให้กับวัตถุที่เอาประกัน เว้นแต่ จะเข้า
ข้อยกเว้นเงื่อนไขความคุ้มครองตามแบบนี้ถือเป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ซึ่งจะคุ้มครองแม้ใน
กรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระท าโดยทุจริตของนายเรือ ลูกเรือ หรือแม้แต่เจ้าของเรือ หากผู้เอา
ประกันไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยในการทุจริตนั้นให้ความคุ้มครองแม้ในกรณีที่เรือซึ่งใช้ขนสินค้าไม่มี
ความพร้อมในการเดินทะเล (Unseaworthiness) หากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าไม่ทราบถึง
ความไม่พร้อมของเรือดังกล่าว อย่างไรก็ตามอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ A จะสูงกว่าแบบ B และ C 
ประมาณหนึ่งเท่าตัว 
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 2. Institute Cargo Clauses B จะเป็นการประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงภัย
เฉพาะเจาะจง (Named Perils) ตามที่ได้ระบุไว้ตามกรมธรรม์เท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ความเสียหายจาก
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าถูกน้ าซัดตกเรือไป(washing overboard) น้ าจากแม่น้ า 
ทะเลสาบ หรือน้ าร่ัวไหลเข้ามาในเรือ ยานพาหนะหรือสถานที่เก็บสินค้า กรณีที่สินค้าทั้งหีบห่อเสียหาย
โดยสิ้นเชิงเพราะตกจากเรือ หรือเกิดจากการขนขึ้นลงจากเรือหรือยานพาหนะ และความคุ้มครอง
ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน ICC (C) 

 3. Institute Cargo Clauses C จะเป็นการประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงภัย
เฉพาะเจาะจงตามที่ได้ระบุไว้ตามกรมธรรม์เท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ความเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้ 
ระเบิด เรือเกยตื้น จมหรือล่ม ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหรือตกจากราง เรือหรือยานพาหนะขนหรือ
โดนกับวัตถุอ่ืนใด การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม (General 
Average Sacrifice) ความเสียหายจากการที่สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล(Jettison) โดยความเสียหายดังกล่าว
จะเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนก็ได้ ข้อยกเว้นความคุ้มครองของ Institute Cargo Clauses 
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อยกเว้นทั่วไป ในเงื่อนไขข้อ 4 ของ Institute Cargo Clause  
  - ความเสียหายอันเกิดจากการกระท าโดยมิชอบของผู้ เอาประกัน(Willful 
Misconduct of the Assured) 
  - ความเสียหายจากการร่ัวซึม การขาดหายไปของน้ าหนัก และการสึกหรอตามปกติ
ของวัตถุที่เอาประกันภัย เช่นกรณีน้ าหนักของเมล็ดพืชขาดไปเพราะความชื้นในเมล็ดลดลง 
  -  ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เพียงพอหรือไม่
เหมาะสม (Insufficient Packing) เช่นในกรณีที่สินค้าในกล่องกระทบกันเองจนเกิดความเสียหาย หรือ
ถุงบรรจุสินค้าเกิดการแตกระหว่างทางเพราะใช้ถุงที่ไม่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบรรจุใส่ถุงใหม่ผู้เอา
ประกันไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับประกันโดยอ้างว่าเป็นการบรรเทาความเสียหายอัน  จะเกิดขึ้น 
 - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากข้อเสียซึ่งมีอยู่ในตัววัตถุที่เอาประกันภัยเอง หรือสิ่งซึ่ง
เป็นลักษณะตามธรรมชาติของวัตถุดังกล่าว (Inherent Vice) โดยมากจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร 
หรือสารเคมี 

- ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้า แม้ว่าจะเกิดจากภัยที่คุ้มครอง (Delay) 
 - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการล้มละลายของผู้รับขน ซึ่งอาจเป็นเจ้าของเรือ 
(Ship owner) หรือผู้เช่าเหมาเรือ (Charterer) 
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 - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุโดยเจตนา หรือท าลายวัตถุที่เอาประกันโดยเจตนาของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัย ดังนั้นจึงอาจหมายความรวมถึงการกระท าของนายเรือ 
ลูกเรือหรือเจ้าของเรือได้ด้วย แต่ทั้งนี้เงื่อนไขข้อยกเว้นในข้อนี้ใช้เฉพาะกับ ICC (B) และ (C) เท่านั้น 
แต่จะได้รับความคุ้มครองตาม ICC (A) 
 - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากอาวุธสงครามที่เกี่ยวข้องกับการแตกประจุของอะตอม
นิวเคลียร์ หรือกัมมันตรังสี 
 2. ข้อยกเว้นความไม่สมบูรณ์และความไม่พร้อมออกเดินทะเล (Unseaworthiness or 
Unfitness) บริษัทชดใช้ความเสียหายเมื่อในเรือซึ่งไม่พร้อมออกทะเลไปบรรทุกสินค้าในกรณีที่พิสูจน์
ได้ว่าผู้เอาประกันมีส่วนรู้เห็นดว้ย 
 3. ข้อยกเว้นภัยสงคราม ครอบคลุมถึง สงคราม สงครามกลางเมือง กบฏ ปฏิวัติ การก่อ
ความวุ่นวายของฝูงชน การกระท าที่เป็นปฏิปักษ์ของชาติศัตรู การยึด จับกุม หน่วงเหนี่ยว กักกันภัยจาก
ทุ่นระเบิด อาวุธสงครามซึ่งถูกทอดทิ้งเอาไว้ 

 4. ข้อยกเว้นการนัดหยุดงาน ครอบคลุมถึง ความเสียหายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน 
จลาจลและการก่อการร้าย หรือการกระท าที่มีจุดมุ่งหมายทางการเมือง  อย่างไรก็ดี เงื่อนไขข้อยกเว้น
ความคุ้มครองตาม ข้อ3และข้อ4 ในเร่ืองสงครามและการนัดหยุดงานนั้น การเป็นไปได้ที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ตาม Institute War Clauses (Cargo) และ 
Institute Strikes Clauses (Cargo) แต่เงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองตามข้อ 1 และ 2 นั้นไม่อาจซื้อ
เพิ่มเติมได้ 

 (2) การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ความคุ้มครองนั้นจะเร่ิมตั้งแต่เวลา
ที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ท าการขนถ่ายขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ณ คลังสินค้า หรือ
สถานที่เก็บทรัพย์สินนั้นตามที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและจะคุ้มครองตลอดระยะเวลา
ในระหว่างการขนส่งตามเส้นทางและวิธีการขนส่งตามปกตินิยมความคุ้ มครองจะสิ้นสุดลงเมื่อ
ทรัพย์สินที่เอาประกันได้ถูกขนออกไปจากยานพาหนะนั้นหมดสิ้นแล้ว  ณ จุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ 
หรือเมื่อก าหนดระยะเวลาประกันภัยสิ้นสุดแล้วแต่ว่าเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน การประกันภัยนั้นอาจ
ท าเป็นรายเที่ยวหรือเป็นรายปีโดยการประเมินปริมาณสินค้าที่จะมีการขนส่งทั้งปีก็ได้ โดยจะมีแบบ
ประกันที่พบกันอยู่เสมอ 2 แบบ คือ 
 1. กรมธรรม์คุ้มครองภัยทุกประเภท (All Risk Cover) กรมธรรม์ประเภทนั้น จะให้
ความคุ้มครองทุกประเภท เว้นแต่ภัยที่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าความเสียหาย
ทุกประเภทที่เกิดกับสินค้าจะได้รับความคุ้มครอง ความเสียหายที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นภัย 
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หรือความเสี่ยง (Peril or Risk) คือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่ได้คาดหมาย 
(Fortuitous or Unexpected) หากเป็นความเสียหายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สามารถคาดหมายได้
และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เช่นในกรณีที่ข้าวซึ่งมีความชื้นสูงใน
ระดับซึ่งไม่สามารถที่จะทนต่อสภาวะการขนส่งได้ซึ่งจะต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงอย่างแน่นอนก่อนที่จะ
ถูกขนส่งจนถึงที่หมาย แม้ข้าวนั้นจะได้เอาประกันภัยไว้และข้าวได้รับความเสียหายก็จะไม่ได้รับความ
คุ้มครองเพราะความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากภัยใดๆ ถือเป็น Inherent Vice 
 2. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งแบบเลือกข้อ โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดนี้จะเป็นการ
รวมเอาเงื่อนไขกรมธรรม์แบบคุ้มครองภัยเฉพาะอย่างและแบบคุ้มครองภัยทุกประเภทไว้ด้วยกันโดยจะ
เป็นการให้ผู้เอาประกันภัยเลือกประเภทของความคุ้มครองตามที่ตนเองต้องการ แบบประกันภัยการ
ขนส่งประเภทนี้ปัจจุบันได้ใช้กันแพร่หลาย โดยเงื่อนไขความคุ้มครองนั้นจะมีทั้งหมด 6 ข้อ โดยเบี้ย
ประกันจะแตกต่างกันไปตามระดับความคุ้มครอง โดยเรียงล าดับจากความคุ้มครองต่ าที่สุดในข้อ 1 จน
ไปถึงระดับความคุ้มครองสูงที่สุดในข้อ 6 
 1. ความเสียหายหรือการสูญเสียโดยสิ้นเชิงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมีสาเหตุ
ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งได้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียโดยสิ้นเ ชิงจาก 
อัคคีภัย การระเบิด ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด หรือชนกับสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น 
(ซึ่งมิใช่ถนน ทางเท้า หลุมบนถนน อากาศ น้ า) เรือจม เรือเกยตื้น เคร่ืองบินตก รถหรือรถไฟคว่ า ตก
สะพาน ตกราง หรือสะพานขาดความเสียหายซึ่งจะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องเป็นกรณีที่สินค้า
เสียหายโดยสิ้นเชิงและยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าดังกล่าวได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงด้วยเท่านั้น
หากยานพาหนะนั้นไม่ได้เสียหายโดยสิ้นเชิง แม้ว่าสินค้าจะได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง 

  2. ความเสียหายหรือการสูญเสียโดยสิ้นเชิงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมี
สาเหตุที่ เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นประสบภัยโดยตรงจากอัคคีภัยการระเบิด 
ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด หรือชนกับสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่ถนนทางเท้า 
หลุมบนถนน อากาศ น้ า) เรือจม เรือเกยตื้น เคร่ืองบินตก รถหรือรถไฟคว่ า ตกสะพาน ตกราง หรือ
สะพานขาดในกรณีนี้ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งไม่จ าเป็นต้องเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ในการพิจารณา
จะไม่พิจารณาในส่วนนี้ แต่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงเท่านั้น หากเสียเพียง
บางส่วนจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

  3. ความเสียหายหรือการสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของทรัพย์สินที่ เอา
ประกันภัยโดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นประสบภัยโดยตรงจากอัคคีภัย 
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การระเบิด ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด หรือชนกับสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่
ถนน ทางเท้า หลุมบนถนน อากาศ น้ า) เรือจม เรือเกยตื้น เคร่ืองบินตก รถหรือรถไฟคว่ า ตกสะพาน ตก
ราง หรือสะพานขาด ในกรณีนี้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่จ าเป็นที่จะต้องเสียหายโดยสิ้นเชิง หากเกิด
การเสียหายบางส่วนจากภัยที่ระบุก็จะได้รับความคุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริง 
 4. ก. ความคุ้มครองตามข้อ 3 และ ข. ความเสียหายหรือสูญเสียโดยสิ้นเชิงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหีบห่อใดหีบห่อหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงในระหว่างการขนขึ้นหรือขนลงจาก
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น ความคุ้มครองตามข้อนี้จะมีผลบังคับในกรณีที่สินค้ามีการบรรจุไว้
เป็นหีบห่อและในระหว่างการขนขึ้นหรือขนลงจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น หีบห่อใดหีบห่อ
หนึ่งเกิดความสูญเสียโดยสิ้นเชิงเท่านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น ไข่ไก่1ลังมีไข่ไก่ 100 
ฟอง หากลังดังกล่าวตกหล่นจากรถในระหว่างขนลงจากรถแล้ว ไข่ไก่แตกไปจ านวน 80 ฟองก็จะไม่ได้
รับความคุ้มครอง ไข่ไก่จะต้องแตกทั้งหมดจึงจะได้รับความคุ้มครอง 
 5. ก. ความคุ้มครองตามข้อ 3 และ 4 และ ข. ความเสียหายหรือการสูญเสียโดยสิ้นเชิง
หรือบางส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยตรงจากภัยแผ่นดินไหว ฟ้าผ่า น้ า
ทะเล น้ าแม่น้ า น้ าฝน น้ าจืด น้ าทะเลสาบ ความคุ้มครองตามข้อน้ียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งจะได้รับ
ความเสียหายหรือไม่ก็ได้และทรัพย์สินจะเสียหายบางส่วนหรือสิ้นเชิงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในระหว่าง
ทางฝนตกลงมาท าให้สินค้าเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครอง 
 6. ความเสียหายหรือการสูญเสียโดยสิ้นเชิงนั้น หรือบางส่วนของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยจากการเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากเหตุภายนอกของทรัพย์สินนั้นความคุ้มครองตามข้อนี้จะ
เป็นความคุ้มครองที่สูงที่สุดในการประกันภัย 
 การพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 1. กรมธรรม์คุ้มครองภัยทุกประเภท (All Risk Cover) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 
กรมธรรม์ประเภทนั้นจะให้ความคุ้มครองทุกประเภท เว้นแต่ภัยที่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ ดังนั้นใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เพียงพิสูจน์ว่าภัยดังกล่าวไม่ใช่ภัยอย่างหนึ่ง
อย่างใดในข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทุกกรณีซึ่ง
ไม่เข้าข้อยกเว้น 
 2. กรมธรรม์คุ้มครองภัยเฉพาะอย่าง (Named Perils) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 
กรมธรรม์ประเภทนั้นจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภัยประเภทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น กรมธรรม์
ดังนั้นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการพิสูจน์ต่างจากกรมธรรม์
ประเภทแรกคือจะต้องพิสูจน์ว่าภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยที่ได้อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
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 ปัญหาการใช้การตีความในทางปฏิบัติ 
 1. กฎหมายที่ใช้ในสัญญาประกันภัยจะสามารถพบเห็นกันได้ในกรมธรรม์ Institute 
Cargo Clause A, B และ C หากสังเกตกรมธรรม์ทั้ง 3 แบบที่ใช้ในประเทศไทยในขณะนี้จะพบค าว่า 
“subject to English Law” ซึ่งหมายความว่าให้ตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษจึงอาจท าให้เกิด
ความสงสัยว่าท าไมจึงเป็นเช่นนี้ ซึ่งก็มีเหตุผลเนื่องมาจากกรมธรรม์ทั้งหมดนี้ได้น ามาจากของอังกฤษ
ยังมีข้อสงสัยต่อไปว่าแล้วศาลไทยจะใช้และตีความตามกฎหมายอังกฤษหรือไม่ เพราะโดยหลักแล้ว
ศาลจะต้องใช้กฎหมายไทยในการตัดสินคดีในเร่ืองนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเร่ือง Choice of Law โดย
การที่คู่สัญญาแสดงเจตนาที่จะเลือกกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับกับสัญญา 

 การประกันภัยนั้น เป็นนิติกรรมสัญญาประเภทหน่ึงซึ่งคู่สัญญาสามารถตกลงกันได้ใน
เร่ืองต่างๆ ตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา คู่สัญญาสามารถตกลงกันในเร่ืองต่างๆ  ได้เช่น การ
เลือกใช้อนุญาโตตุลาการแทนการฟ้องคดีในศาลหรือการเลือกใช้เงื่อนไขการซื้อขายตามINCOTERMS 
ซึ่งอาจมีผลหลักในเร่ืองการโอนกรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยต่างไปจากเดิม เว้นแต่ในกรณีที่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี 
 2. ปัญหาเร่ืองความสับสนของผู้เอาประกันในแบบประกันภัยขนส่งภายในประเทศ
ชนิดเลือกข้อในเร่ืองนี้ได้เกิดมีปัญหาอยู่เสมอๆ เนื่องจากกรมธรรม์ดังกล่าวค่อนข้างจะเข้าใจยาก
ส าหรับบุคคลทั่วไป เน่ืองจากมีการน าเอาเงื่อนไขความคุ้มครองหลายชนิดมารวมอยู่ด้วยกัน โดยมักเกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างภัยซึ่งผู้เอาประกันเข้าใจว่าตนได้รับความคุ้มครองกับภัยซึ่งได้มีการระบุ
ไว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ ซึ่งบนหน้าตารางกรมธรรม์จะมีช่องเล็กๆเพียงช่องเดียวเพื่อระบุตัวเลขของ
เงื่อนไขความคุ้มครองซึ่งจะต้องไปอ่านในเงื่อนไขความคุ้มครองในตัวกรมธรรม์อีกชั้นหน่ึง 
 3. การตีความเงื่อนไขความคุ้มครองตามข้อ 3 ซึ่งระบุว่าความเสียหายนั้นต้องเกิด
ขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดนมีสาเหตุจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอก
ยานพาหนะนั้น ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งประสบอัคคีภัยหรือการระเบิด 
 -  กรณีแรก การตีความเงื่อนไขความคุ้มครองตามข้อ 3 ว่าความเสียหายอันเกิด  จาก
อัคคีภัย หรือภัยระเบิดอันเกิดแก่สินค้าจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
ประสบอัคคีภัยหรือการระเบิดเท่านั้น หากเกิดอัคคีภัยหรือการระเบิดขึ้นกับตัวสินค้า โดยไม่ได้เกิดจาก
ยานพาหนะจะไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นการใช้การตีความที่ผิดวัตถุประสงค์ ของกรมธรรม์ประกันภัย
สินค้า Cargo policy อย่างยิ่ง เพราะกรมธรรม์มิได้มุ่งคุ้มครองยานพาหนะ โดยจะเห็นได้ชัดหาก
เปรียบเทียบกับ Institute Cargo Clauses B “cl.1.1.1 fire or explosion” ซึ่งหมายถึงกรณีที่เกิดอัคคีภัย
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หรือภัยระเบิดอันเป็นเหตุให้สินค้าได้รับความเสียหายโดยไม่ค านึงว่ายานพาหนะที่ใช้ขนส่งจากเกิด
อุบัติเหตุหรือไม่ 
 -  มีกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยสินค้าซึ่งอยู่ในระหว่างขนส่งไปชนกับสิ่งหนึ่ง   สิ่งใด
ได้รับความเสียหาย แต่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งไม่ได้รับความเสียหาย โดยไม่ได้ชนกับสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดเลย บริษัทจึงปฏิเสธโดยอ้างว่าเหตุดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข เมื่อวินิจฉัยแล้วการ
ปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปโดยชอบตามเงื่อนไข กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เอาจากผู้ขนส่งหรือผู้กระท าละเมิด แต่หากเป็นกรณีความคุ้มครองตามข้อ 6 จะคุ้มครองถึงกรณีดังกล่าว
ด้วย บริษัทจะต้องรับผิดชอบ 

 -  อีกกรณีหนึ่งคือการที่รถคันที่เอาประกันภัยนั้นพยายามหลบเลี่ยงหรือปัดป้องภัยอัน
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แล้วเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวสินค้าโดยความเสียหายดังกล่าวผู้รับ
ประกันภัยอ้างว่าไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ กล่าวคือกรมธรรม์ขนส่งภายในประเทศตามข้อ 
3 นั้นจากไม่คุ้มครองการที่สินค้าตกโดยยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าไม่ได้ประสบอุบัติเหตุขนกับสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วคือรถคันที่เอาประกันหักหลบรถที่วิ่งสวนทางเข้ามาแล้วสินค้าที่อยู่บน
รถดังกล่าวซึ่งเป็นแผ่นกระเบื้องตกแตกเสียหายเป็นจ านวนมาก แต่บริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่า
ยานพาหนะไม่มีการชน แต่ตามข้อเท็จจริงนั้นหากรถคันที่เอาประกันไม่หักหลบจะต้องเกิดการชน
ประสานงาซึ่งสินค้าจะต้องได้รับความเสียหายซึ่งอาจถึงขณะสิ้นเชิง (Total Loss) และในเร่ืองลักษณะ
เช่นนี้ก็ได้เคยมีค าพิพากษาศาลอังกฤษกล่าวไว้ว่า ความเสียหายซึ่งเกิดจะการปัดป้องภัยซึ่งได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ให้ถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากภัยซึ่ง ได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ บริษัทจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมดังกล่าวทั้งยังถือได้ว่าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่แล้ว 
 การกระท าดังกล่าวของผู้เอาประกันเป็นการท าตามหน้าที่เพื่อปัดป้องภัยและบรรเทา
ความเสียซึ่งก็เป็นประโยชน์แก่ผู้รับประกันภัยด้วย ซึ่งมีหลัก Sue and Labour รองรับอยู่โดยหลัก
ดังกล่าวมีว่า “ In case of loss or misfortune it is the duty of the assured to take any measures as may 
be reasonable for purpose of averting or minimising a loss” ซึ่งผู้เอาประกันจะมีหน้าที่ในการใช้
มาตรการที่เหมาะสมในการที่จะปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายโดยค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวผู้
รับประกันจะต้องรับผิดชอบแต่ต้องไม่เกินทุนประกัน โดยแยกจากทุนประกัน ซึ่งหมายความว่าผู้
รับประกันอาจต้องจ่ายค่าสินไหมถึง 200% ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันเสียหายโดยสิ้นเชิง 100% 
และค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหายอีกไม่เกิน100% หากใช้เงื่อนไขตาม Institute Cargo Clauses 
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 -  อีกกรณีหนึ่งเป็นเร่ืองที่รถซึ่งบรรทุกสินค้าที่เอาประกันขับรถแล้วเข้าโค้งไม่ดี หรือ
โดยไม่ระมัดระวังแล้วสินค้าตกเสียหาย หากเป็นเงื่อนไขตามข้อ 3 จะเห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ได้รับความ
คุ้มครอง เพราะไม่ได้มีการชนหรือเข้าความคุ้มครองอื่นใดเลย 
 จากข้อเท็จจริงทั้งสี่ข้อข้างต้นซึ่งเกิดปัญหานั้น หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเป็นความ
คุ้มครองตามเงื่อนไขข้อ 6 ซึ่งคุ้มครองภัยทุกประเภทแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลย เพราะบริษัทจะต้องรับผิด
ในทุกกรณี เน่ืองจากไม่เข้าข้อยกเว้นใดใด 
 4. ปัญหาจากเร่ืองเหตุความใกล้ชิด (Proximate Cause) และความเสียหายต่อเนื่อง 
(Consequence Loss) ซึ่งภัยที่จากได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
นั้นจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากภัยที่คุ้มครองโดยตรง และไม่คุ้มครองความเสียหายต่อเนื่อง แม้ว่า
ความเสียหายนั้นจะต่อเน่ืองจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม 
 กรณีที่เกิดขึ้นก็คือ ตามเงื่อนไขความคุ้มครองในข้อ 3 รถซึ่งบรรทุกสินค้าที่เอาประกัน
ซึ่งเป็นอาหารกระป๋องแช่แข็งได้รับความเสียหายโดยตรงเนื่องจากการที่รถชนส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจาก
การที่รถชนนั้นท าให้ตู้เย็นในรถเสียและสินค้าทั้งหมดเน่าเสียหายผู้รับประกันภัยยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อสินค้าที่ได้รับความเสียหายโดยตรงเนื่องจากการที่รถชนส่วนหนึ่ง แต่ปฏิเสธความรับผิดในสินค้าที่
เน่าเสียหาย โดยอ้างว่าเกิดจากความเสียหายต่อเนื่องในเร่ือง Proximate Cause หลักนั้นมีว่าจะต้องเป็น 
“Efficient or  redominate Cause” หมายความว่าจะต้องเป็นสาเหตุที่มีผลหรืออยู่เหนือความเสียหายนั้น 
โดยไม่มีเหตุการณ์อ่ืนใดเข้ามาขั้นหรือแทรกให้ผลของเหตุการณ์แรกต่อความเสียหายหมดไป 

 หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการที่ตู้เย็นของรถคันดังกล่าวเสี ยเป็นผลโดยตรง
ใกล้ชิดจากการชนและการที่สินค้าเน่าเสียหายจึงย่อมสามารถถึงได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการชน
ดังกล่าว ไม่ใช่ความเสียหายต่อเน่ืองเพราะไม่มีเหตุการณ์อ่ืนที่ท าให้ผลของการชนนั้นขาดช่วงไป ผู้รับ
ประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายในสินค้าที่เน่าด้วยแต่อาจจะอ้างความผิด ของผู้เอาประกันภัยเพื่อ
การเฉลี่ยความเสียหายได้ หากผู้เอาประกันสามารถหารถตู้เย็นคันใหม่มาได้ แต่ไม่ได้ท าในเวลาอัน
สมควรเพราะถือว่าผิดหน้าที่ 

 ในส่วนความเสียหายต่อเนื่องซึ่งไม่ได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นั้นจะเป็นได้ใน
กรณีที่สินค้าในส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหายจากการชน แต่ขนลงมารอรถคันใหม่ระหว่างนั้นเกิดฝนตก
มาท าให้สินค้าได้รับความเสียหายหรือในกรณีที่เกิดรถชนกันแล้วชาวบ้านรุมเข้ามาขโมยสินค้า จึงจะ
ถือได้ว่าเป็นภัยต่อเน่ืองซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครอง 
 5. กรมธรรม์คุ้มครองภัยทุกประเภท (All Risk Cover) แต่ผู้รับประกันภัยได้ท าสัญญา
แนบท้ายตัดทอนความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยจะระบุประเภทภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่ง
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เป็นลักษณะของกรมธรรม์ประเภทระบุประเภทภัยซึ่งขัดกลับหลักการของกรมธรรม์คุ้มครองภัยทุก
ประเภทอย่างร้ายแรง เพราะผู้รับประกันจะต้องให้ความคุ้มครองภัยทุกประเภทซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้น จะ
ระบุว่าคุ้มครองภัยเฉพาะอย่างไม่ได้ ดังนั้นหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องตีความตามสัญญาหลักโดย
ไม่ต้องพิจารณาสัญญาแนบท้าย 
 6. การปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยอาศัยข้อรับรองในกรมธรรม์ขนส่ง
ภายในประเทศ กรณีที่ทรัพย์สินที่บรรทุกมีกรมธรรม์ประกันภัยชนิดอ่ืนหรือมีการประกันภัยหลักซึ่ง
คุ้มครองโดยตรงอยู่แล้วให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์หลักนั้นก่อนพิจารณากรมธรรม์
ฉบับนี้แทนหรือใช้การเฉลี่ยตามสัดส่วนปัญหาจะเกิดขึ้นในกรณีที่เจ้าของสินค้าได้เอาประกันภัยทาง
ทะเลในตัวทรัพย์สินเอาไว้แล้วพอถึงขั้นตอนของผู้รับขนภายในประเทศ ผู้รับขนได้ท าประกันภัยขนส่ง
ภายในประเทศ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นต่อสินค้าในขณะขนส่งภายในประเทศ โดยหลักแล้วเจ้าของ
สินค้ามีสิทธิที่จะเลือกว่าจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยซึ่งรับประกันภัยตัวสินค้า
ดังกล่าวไว้หรือเรียกเอาจากผู้รับขนส่งโดยตรงก็ได้ ซึ่งโดยปกติเจ้าของสินค้าควรจะเลือกที่จะเรียกร้อง
เอาจากผู้รับประกันภัย เพราะจะสะดวกกว่า 
 แต่เมื่อเจ้าของสินค้ามาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขนภายในประเทศผู้รับประกันภัย
กลับยกเอาข้อรับรองดังกล่าวขึ้นต่อสู้โดยอ้างว่าจะต้องมีการเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยสินค้าทาง
ทะเลซึ่งเป็นการประกันภัยหลักก่อน 
 ข้อต่อสู้ที่อ้างว่าจะต้องมีการเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยสินค้าทางทะเลซึ่งเป็นการ
ประกันภัยหลักก่อนน้ัน ไม่สามารถใช้บังคับได้เพราะการประกันภัยทางทะเลนั้นผู้รับขนส่งสินค้าไม่ได้ 
เป็นคูส่ัญญาอยู่ด้วยจึงไม่มีสิทธิใดๆในอันที่จะเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยสินค้าทางทะเลดังกล่าว 
 หากพิจารณาหลักการในเร่ืองการประกันภัยหลายรายซึ่งจะใช้หลักการเฉลี่ยนั้น ตาม
มาตรา 870 ป.พ.พ. ได้ระบุไว้ว่า “ ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยไว้เป็นสองรายหรือกว่านั้นพร้อมกันเพื่อ
ความวินาศภัยอันเดียวกันและจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นท่วมจ านวนที่วินาศจริง
ไซร้ ท่านว่าผู้รับประโยชน์ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศจริงเท่านั้น ผู้รับ
ประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงินจ านวนวินาศจริงแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้ 
 เมื่อพิจารณาจากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้รับประกันภัยไม่สามารถยกข้อต่อสู้
ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิด เพราะการที่จะเฉลี่ยความรับผิดได้นั้น จะต้องเป็นการน าประกันภัย
ในส่วนได้เสียเดียวกัน แต่กรณีตามข้อเท็จจริงนั้น ส่วนได้เสียของผู้รับขนสินค้าภายในประเทศเป็นเร่ือง
ของความรับผิดตามสัญญาขนส่งสินค้า แต่ส่วนได้เสียของเจ้าของสินค้าเป็นส่วนได้เสียในกรรมสิทธิ์
เหนือสินค้า จึงเป็นการเอาประกันภัยในส่วนได้เสียคนละประเภทกันไม่สามารถน ามาเฉลี่ยกันได้และ



51 

 

 

 

 

ปัญหาเกิดจากการใช้กรมธรรม์ประกันภัยผิดประเภท ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองต่อ
ผู้ขนส่งควรจะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้นหาใช่กรมธรรม์ที่คุ้มครอง
ตัวสินค้าไม่ 
 
5. ระบบ GPS  
 GPS คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากค าว่า Global Positioning System ซึ่ง
ระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 
 1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป                                                                                                                                                                     
 - ของอเมริกาชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มี
ดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวส ารอง บริหารงานโดย Department of Defenses 
มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้เวลา  ในการโคจร
รอบโลก 12 ชั่วโมง 
 - ยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency 
จะพร้อมใช้งานในปี 2008 
 - รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS 
(Russia Military Space Force) ในขณะนี้ภาคประชาชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของทาง
อเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี เนื่องจากนโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารส าหรับประชาชนของ
รัฐบาลสหรัฐ จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในระดับความแม่นย าที่ไม่เป็นภัยต่อ
ความมันคงของรัฐ กล่าวคือมีความแม่นย าในระดับบวก / ลบ 10 เมตร 
 2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base 
ประเทศอเมริกาและศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก  

 3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจาก
ดาวเทียมเพื่อน ามาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆทุกวันนี้บางท่านมักจะเข้าใจ
ผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากค าว่า General Packet Radio Service เป็นระบบสื่อสารแบบ
ไร้สายส าหรับโทรศัพท์มือถือหรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internet 
 การท างานของ GPS 
 ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร 
การจรจะเอียงท ามุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันคล้ายลูกตะกร้อแต่ละ
วงโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวง
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ใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง  GPS ท างานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดย
สัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุต าแหน่งและเวลา   ขณะส่งสัญญาณ ตัวเคร่ืองรับ
สัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบัน
เพือ่แปรเป็นระยะทางระหว่างเคร่ืองรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีต าแหน่งของมันมา
กับสัญญาณดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความแม่นย าในการค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียม
อย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกต าแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเคร่ือง GPS (ที่จุดสี
แดง) จะสามารถระบุต าแหน่งบนผิวโลกได้ หากพื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ในความเป็นจริงพื้นโลกมี
ความโค้งเนื่องจากโลกมีลักษณะกลม ดังนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะท าให้สามารถค านวณเร่ืองความสูง
เพื่อท าใหไ้ด้ต าแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้น 
 นอกจากนี้ความแม่นย าของการระบุต าแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับต าแหน่งของดาวเทียมแต่ละ
ดวง กล่าวคือถ้าระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นย ากว่าที่อยู่ใกล้กัน และ
ยิ่งมีจ านวนดาวเทียมที่ รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นย ามากขึ้น ความแปรปรวนของชั้น
บรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่แปรปรวน
ตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบกับวัตถุต่างๆจะเกิดการหักเหท าให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง และสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณรับสัญญาณเช่นมีการบดบังจากกระจก ละอองน้ า ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องของความ
แม่นย า เนื่องจากถ้าสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะท าให้ค่าที่ค านวณได้จากเคร่ืองรับสัญญาณ
เพี้ยนไป และสุดท้ายก็คือประสิทธิภาพของเคร่ืองรับสัญญาณว่ามีความไวในการรับสัญญาณแค่ไหน
และความเร็วในการประมวลผลด้วย การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเคร่ืองรับท าได้โดยใช้สูตร
ค านวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเคร่ืองรับ GPS 
คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เคร่ืองรับอยู่ห่างจากดาวเทียม โดยเวลาที่วัดได้มา
จากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นย าสูงมีความละเอียดถึงนาโนวินาทีและมีการสอบทวนเสมอๆกับ                          
สถานีภาคพื้นดิน องค์ประกอบสุดท้ายก็คือต าแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในขณะที่ส่งสัญญาณ มาว่า
อยู่ที่ใด(Almanac) มายังเคร่ืองรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า  แล้วเมื่อถูก
ส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจสอบการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา  เพื่อทวนสอบ
ความถูกต้อง 
 การท างานของระบบน าทางด้วย GPS 
  ก่อนอ่ืนผู้ใช้จะต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์น าทาง เมื่อผู้ใช้น า
เคร่ืองไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงต าแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่
ส าหรับน าทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการก าหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้ายหรือชิด
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ขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดส าคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ท า
การส ารวจและตั้งค่าไว้แล้วในแต่ละทางแยกก็จะมีการก าหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรม
ท าการเลือกการเชื่อมต่อของเส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้  เสียงน าทางก็จะท างานสอดคล้องกับ
การเลือกเส้นทาง เช่นถ้าโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะต้องไปทางขวาก็จะก าหนดให้มีการแสดงเสียง
เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการก าหนดเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ ยวเท่าใด 
ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอกไว้ล่วงหน้าเช่นกันแล้วแต่ว่าจะก าหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด  บาง
โปรแกรมก็ก าหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมก าหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการ
แสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้  การค านวณเส้นทางนี้จะถูกค านวณให้เสร็จตั่งแต่แรก และตัว
โปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพและเสียงตามต าแหน่งจริงที่อยู่ ณ จุดนั้นๆหากมีการเดินทางออกนอก
เส้นทางที่ได้ก าหนดไว้ เคร่ืองจะท าการเตือนให้ผู้ใช้ทราบและจะค านวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้
วางแผนไว้ก่อน หากการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่ก าหนดไว้ก็จะมีการค านวณเส้นทางให้
ใหม่เองอัตโนมัติ เมื่อเคร่ืองค านวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้าหรือแสดงการ
จ าลองเส้นทางก็ได้ โปรแกรมน าทางบางโปรแกรมมีความสามารถก าหนดจุดแวะได้หลายจุดท าให้ผู้ใช้
สามารถก าหนดให้การน าทางสอดคล้องกับการเดินทางมากที่สุดหรืออาจใช้ในการหลอกเคร่ือง เพื่อให้     
น าทางไปยังเส้นทางที่ต้องการแทนที่เส้นทางที่เคร่ืองค านวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยง
แบบต่างๆเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้น 
  ท่ีมาของแผนท่ีน าทางด้วย GPS  
  นอกจากผู้ที่ใช้ระบบ GPS จะต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS หน่วยประมวลผล 
โปรแกรมแผนที่และข้อมูลแผนที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานในรูปแบบต่างๆการรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้งานในรูปแบบที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเร่ือง
ของแผนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดท าแผนที่ในประเทศไทยมีผู้จัดท าแผนที่เพื่อใช้กับ GPS 
นอกจากความเฉพาะของแผนที่น าทางจะไม่สามารถน ามาใช้ต่างค่ายได้แล้ว แผนที่ยังมีความเฉพาะ
ส าหรับเคร่ืองแต่ละเคร่ืองด้วยคือไม่สามารถน าแผนที่จากเคร่ืองหนึ่งไปใช้กับเคร่ืองอ่ืนได้จะต้องมีการ
ป้อนรหัสที่ทางบริษัทจัดให้จึงจะสามารถใช้งานได้ การสร้างแผนที่น าทางจะเร่ิมจากการใช้ภาพถ่าย
ทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อซ้อนกันเหมือนการปูกระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของภูมิประเทศ แล้วจึง
ไปก าหนดจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆ เช่น 
ถนน สถานที่ส าคัญ จุดสนใจ เป็นชั้นๆ (layer) แล้วน ามาประกอบกันเป็นแผนที่น าทางการสร้างข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการส ารวจภาคสนามซึ่งต้องใช้บุคคลากร ทรัพยากรจ านวนมาก และต้องท า
อย่างสม่ าเสมอเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้การสร้างแผนที่มีต้นทุนที่สูง 
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  อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการน าทางด้วย GPS ประกอบด้วย 
1. ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module) 

 2. หน่วยประมวลผล (CPU) 
3. โปรแกรมการน าทาง (Application Software) 

 4. ข้อมูลแผนที่น าทาง (Map Data)                                                                                          
                            ปัจจุบันนี้มีเคร่ือง GPS ที่มีครบทุกอย่างในตัวเอง ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้งาน
และมีความเสถียรสูงได้แก่ PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้  GPS receiver 
ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone เป็นต้น หรือใน Smart 
Phone รุ่นใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ท าให้สะดวกในการใช้งานยามหลงทางหรือ
ใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียงนอกจากอุปกรณ์หลักแล้วยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น เสารับสัญญาณภายนอก
แบบติดเฉพาะเคร่ืองต่อเคร่ืองหรือตัวกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อให้สามารถใช้ GPS ได้ในที่อับ
สัญญาณ เช่นในรถที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า"ฉาบปรอท") หรือในอาคาร 

การประยุกต์ใช้งาน 
  ปัจจุบันน้ีได้มีการใช้งานในรูปแบบต่างๆดังนี้ 
                    1. การก าหนดพิกัดของสถานที่ต่างๆ การท าแผนที่โดยส่านใหญ่นิยมใช้อุปกรณ์   ที่
สามารถพกพาไปได้ง่าย มีความทนทานกันน้ าได้ สามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได ้                 
  2. การน าทางจึงเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมาก มีหลากหลายแบบ และ
ขนาด สามารถน าทางได้ทั้งภาพและเสียง ใช้ได้หลายภาษา บางแบบมีภาพเสมือนจริง ภาพสามมิติ และ
ประสิทธิภาพอื่นๆเพิ่มเติมเช่น multimedia Bluetooth hand free เป็นต้น  
                   3. การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายหมุดดาวเทียม GPS ของกรมที่ดิน 
(DOLVRS) 
                   4. การก าหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย เช่น เสื้อกั๊กชูชีพที่มีเคร่ืองส่งสัญญาณ        
จีพีเอส 
                   5. วางผังส าหรับการจัดส่งสินค้า 
                   6. การน าไปใช้ประโยชน์ในขบวนการยุติธรรม เช่นการติดตามบุคคล 
                   7. การติดตามการค้ายาเสพติด ฯลฯ  
                  8. การน าไปใช้ประโยชน์ทางทหาร  
                   9. การกีฬา เช่นใช้ในการฝึกฝนเพื่อวัดความเร็ว ระยะทาง แคลลอร่ีที่เผาผลาญ หรือ ใช้
ในสนามกอล์ฟเอค านวณระยะจากจุดที่อยู่ถึงหลุม 
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                         10. การสันทนาการ เช่น ก าหนดจุดตกปลา หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตกปลา การ
วัดความเร็ว ระยะทาง บันทึกเส้นทาง เคร่ืองบิน/รถบังคับวิทยุ ระบบการควบคุมหรือติดตาม
ยานพาหนะ 
                   11. การท าการติดตามบุคคล เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะอยู่ที่ใดนั้น มีการเคลื่อนที่
หรือไม่ จะมีระบบการแจ้งเตือนให้กับผู้ติดตามทันทีที่เมื่อรถมีการเคลื่อนที่เร็วกว่าตามที่ก าหนดไว้หรือ
เคลื่อนที่ออกนอกพื้นที่หรือเข้าสู่พื้นที่ที่ก าหนด นอกจากนั้นยังสามารถน าไปใช้ในการป้องกันการ
โจรกรรมและติดตามทรัพย์สินคืน  
                  12. การน าข้อมูล GPS มาประกอบกับภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว การท ารายงาน
กิจกรรม เป็นต้น โดยจะต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมติดตั้งอยู่กับกล้องบางรุ่น หรือการใช้ GPS 
Data Logger ร่วมกับ Software 
  การใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจ าวัน 
 ทุกวันนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างกว้างขวาง และประชาชนมีความรู้เร่ือง GPS 
เป็นอย่างดี เพราะได้มีการใช้งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรใน
รูปแบบของดิจิตอล เช่น ในรถแท็กซี่จะพบอุปกรณ์ GPS เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจร   คับคั่ง 
หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่ างๆ เช่น 
ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ปัจจุบันนี้ระบบ GPS สามารถค้นหาถึงระดับ
บ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และน าทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการ
น าทางพื้นฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับความเร็ว ต าแหน่ง
กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร การก าหนดความเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อม
รายละเอียดพร้อมภาพประกอบ ข้อมูลร้านอาหารอร่อยภาพเสมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ(Traffic 
Message Channel) การใช้ GPS ในการติดตามก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเช่น รถบรรทุก รถยนต์
สาธารณะ รถพยาบาล รถต ารวจ รถโรงเรียน เรือประมง ฯลฯ  เพื่อการบริหารกลุ่มรถ (Fleet 
Management), ความปลอดภัย, ติดตามและบันทึกพฤติกรรมการใช้งานยานพาหนะ  การก าหนดพื้นที่
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
1 กรอบการท างานเชิง

การแข่งขัน 
Competitive 
Framework 

เพื่อลดต้นทุนในการผลิต , เพื่อรองรับความแปรปรวนของอุปสงค์ , 
เพื่อรองรับเวลาในการอุปทาน 

2 การขนถ่ า ย เปลี่ ยน
ยานพาหนะ 

Loading and 
Unloading 
Change 
Vehicle 

ขนส่งสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯไปยังร้านค้าที่เชียงใหม่ด้ วย
รถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วยรถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ 
เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็จะต้องขนถ่าย สินค้าออกจากรถไฟไปขึ้น
รถบรรทุกเพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการ 

3 การขนส่ง Transportation การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

4 การขนส่งช่วยลด
วงจรเวลาสั่งซื้อ 

Oder cycle 
time 

ท าให้ลดสินค้าคงคลังและลดความสูญเสียที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพ
รวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย 

5 การขนส่งทางบก Land 
Transportation 

การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพักตามเส้นทางที่ต้องการได้ 
ในปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภทบริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถ
ประจ าทาง รถยนต์ รับจ้าง(TAXI) รถเช่า การมีรถยนต์หลายประเภท 
ท าให้การเดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการในการ
เดินทางมากขึ้น 

6 ก า ร ค ว บ คุ ม
กิจกรรมโลจิสติกส์
ด้วยแผนภูมิควบคุม
คุณภาพ 

Statistical 
Process 
Control Chart 

เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต การน าระบบโลจิสติกส์
มาใช้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามผลผลิตของกระบวนการผลิตว่า
ยังคงอยู่ในสภาวะควบคุมได้ทางสถิติ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อก าหนด
ราคาขาย 

7 การควบคุมต้นทุนโล
จิสติกส์ด้ วยต้นทุน
มาตรฐาน 

Standard Costs เป็นการหาค่าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรมส าหรับ
น าไปเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปัจจุบันรายวัน รายสัปดาห์ 
หรือรายเดือน  

8 การจัดจ้างโลจิสติกส์ Logistics 
outsourcing 

สถาบันทางด้านการจัดการอุปทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ให้ค าจ ากัดความของ
ค าว่าจัดจ้างไว้ว่าการจัดจ้างคือรูปแบบหนึ่งของการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือท า
เอง ซึ่งองค์กรเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนั้นเคยผลิตเองหรือการบริการที่
องค์กรนั้นเคยท าเอง 
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
9 การจ้ างผู้ เชี่ ยวชาญ  

โลจิสติกส์ 
3 rd Party 
Logistics 
Provider : 3PL 

การจ้างผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ เพื่อมาบริหารงานด้านโลจิสติกส์ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและช่วยควบคุมและประเมินต้นทุนโลจิสติกส์อ
ย่างเป็นระบบ 

10 การบริหารกลุ่มรถ Fleet 
Management 

ความปลอดภัย , ติดตามและบันทึกพฤติกรรมการใช้งานยานพาหนะ , 
การก าหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน 

11 การปรับปรุงคุณภาพ
ของบริการด้าน     โล
จิสติกส์ 

Logistics 
Quality 
Improvement 
Strategy 

ในปัจจุบันนั้น การด าเนินการทางธุรกิจในแต่ละบริษัทส่วนมากต่าง
ฝ่ายก็ท างานของตนประโยชน์ในเชิงบูรณาการขององค์กรต่ าจึงต้อง
เปลี่ยนการด าเนินงานให้มีกระบวนการรวมตัวเพื่อให้สามารถใช้
ปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งหมดแบบมีประสิทธิผล 

12 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
วางแผนขนส่งเพื่อลด
การ เดินรถบรรทุ ก
เที่ยวเปล่า 

The Study of 
Transportation 
Development 
Plan for 
Reducing 
Truck cost 

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อลดการเดิน
รถบรรทุกเที่ ยวเปล่า  มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 
ประหยัดเวลา และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง 

13 การพัฒนาเทคโนโลยี
ในการขนส่ง 

Development 
of transport 
technology 

ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ช่วยสนับสนุนการด า เนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการในการขนส่งหลายประการ ซึ่งในการขนส่ง
มีปัจจัยส าคัญในการพิจารณาเลือกวิธีการขนส่ง คือ ความเร็ว ความ
น่าเชื่อถือ และต้นทุน ซึ่งปัจจุบันมีการขนส่งหลายวิธีคือ ถนน รถไฟ 
ทะเล อากาศ ท่อ 

14 การลดความเสี่ยงจาก
การรวมความเสี่ยงเข้า
ด้วยกัน 

Risk Pooling การขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ให้บริการขนส่งกับหลายๆบริษัท เมื่อเรา
รวมความต้องการในการใช้รถขนส่งของหลายบริษัทเข้าด้วยกัน จ านวนรถที่ใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้รถด้วยระดับการบริการหนึ่งจะลดลง ท า
ให้ลดความเสี่ยงจากการรวมความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 

15 ลดต้นทุนเกิดจากการ
จั ด ก า ร แ บ บ มี
ประสิทธิภาพลดของเสีย 

Zero Defect ขนาดทรัพยากรบุคคลเล็กลงแต่ขนาดธุรกิจขยายออก ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย 
การท างานสามารถย่นเวลาให้สั้นลง ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพราะ
คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้องค์การธุรกิจมีผลก าไรมากขึ้น 
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16 ก า ร วิ จั ย ก า ร

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร
จัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานในการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน 

Supply chain 
champion 

การวิจัยการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย
เป็นการศึกษาเพื่อบ่งชี้ถึง Product Champion ของไทยในบริบททั้งจุลภาคและมห
ภาค และอาศัยเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาทั้งระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรม เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

17 การศึกษาระบบขนส่ง
โ ด ย ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
ขนส่งแบบ Real time 

To study 
transport 
system by 
using real time 
transport 

ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่งโดยการน าเทคโนโลยีการจัดการ
เพื่อควบคุมดูแลงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ถูกที่ ถูกต้อง ถูกเวลา และรวดเร็ว
ทันเวลา 

18 ก า ร ส่ ง สิ น ค้ า จ า ก
โรงงานเต็มคันรถตรง
ไปให้ลูกค้าแต่ละราย 

full truck load : 
FTL 

สินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะระหว่างทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านเวลาและ
ด้านต้นทุน 

19 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
แตกต่าง 

Differentiation การขายคุณค่า คุณสมบัติ หรือบริการที่เหนือกว่า ซึ่งมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง
จากคู่แข่ง 

20 การแข่งขันสูง High 
Competition 

การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสูงในการท าธุรกิจ ที่ต้องมีความเข้าถึงอย่างเต็มที่
ในการด าเนินงาน 

21 การใช้บริการของ    ผู้
ให้บริการ            โลจิ
สติกส์ 

Logistics 
Service 
Provider 

เป็นการใช้บริการการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ,       ,      ,    , 
            ใชบ้ริการคลังสินค้ากับผู้ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

22 การให้บริการระหว่าง
ท่าเรือ 

Port Service 
Networks 

การขนส่งโดยรถบรรทุกนี้สามารถขนส่งสินค้าจากโรงงานไปที่ท่าเรือได้เพื่อท า
การขนถ่ายสินค้าไปทางเรือต่อ เป็นการให้บริการระหว่างท่าเรืออย่างหนึ่ง 

23 ก าเนิดและพัฒนาการ
ของการขนส่ง 

Origin and 
development 
of transport 

การขนส่งในช่วงแรกพัฒนามาจนถึงการขนส่งในยุคปัจจุบัน 

24 ข้อมูลจราจร TMC Traffic Message 
Channel 

ในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการน าทางพื้นฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุด
ด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับความเร็ว ต าแหนง่กล้องตรวจจับการฝ่าฝืน 
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25 ข้อมูลแผนที่น าทาง Map Data ข้อมูลแผนที่ของ GPS    ใช้ในการน าทาง เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทาง 
26 ข้อได้เปรียบของการ

ขนส่งทางรถบรรทุก 
Advantages of 
Carriers 

เป็นการอธิบายข้อได้เปรียบต่างๆของการขนส่งโดยรถบรรทุกเช่น 1. 
รวดเร็ว 2. เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่ 3. เครือข่ายครอบคลุม 4. การ
แข่งขันสูง 5. ความเสียหายน้อย 6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก 7. 
สามารถสนองความต้องการของลูกค้า 8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ 

27 ข้อเสียเปรียบของการ
ขนส่งทางรถบรรทุก 

Disadvantage 
of Motor 
Carrier 

รถบรรทุ กมี ต้ นทุ นสู ง โดย เฉพ าะต้นทุนน้ า มั น เ ชื้ อ ง เพลิ ง 
น้ ามันหล่อลื่น และค่าบ ารุงรักษา 

28 ความสัมพันธ์ระหว่าง
การขนส่งกับกิจกรรม            
โลจิสติกส์ 

Transportation 
relationship 
and activity 
logistics 

กิจกรรมต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส าคัญกับการขนส่ง เช่น กลยุทธ์
การด าเนินการปรับปรุงคุณภาพโลจิสติกส์  , การจัดจ้างด้านโลจิ
สติกส์ , การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับSMEs , การบริหารสินค้าคง
คลัง , การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์  

29 ความเป็นผู้น าทาง
ต้นทุน 

Cost 
Leadership 

จะต้องก าหนดให้บริษัทมีฐานะทางต้นทุนต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขัน การด าเนินการตามข้อได้เปรียบของการเป็นผู้น าด้านต้นทุน
นี้เกี่ยวข้องกับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสริมเติมแต่งโดยมุ่งไปสู่
ลูกค้ากลุ่มใหญ่ในตลาดเป้าหมาย 

30 ความเสียหายน้อย Low Damage สินค้าอยู่บนยานพาหนะระยะเวลาสั้นประกอบกับถนนได้มาตรฐาน
และยานพาหนะมีระบบกันสะเทือนดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับ
สินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ช่วยลดสินค้าคงคลัง  

31 ค่าขนส่งแพง High Cost รถบรรทุกมีต้นทุนสูง  โดยเฉพาะต้นทุนน้ ามันเชื้อ เพลิง 
น้ ามันหล่อลื่นและค่าบ ารุงรักษา ดังนั้นค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่า
การขนส่งรูปแบบอื่น ยกเว้น ทางอากาศ 

32 ต้นทุนการขนส่ง Transportation 
Costs 

ควรค านึงถึงวิธีในการขนส่ง การรวบรวมสินค้าก่อนท าการขนส่ง 
การก าหนดเส้นทางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลา มีความส าคัญต่อ
องค์กรทั้งการเพิ่มรายได้  
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33 ท าให้การขนส่ง

สมบูรณ ์
Complete 
Transportation 

การขนส่งรูปแบบอ่ืนไม่สามารถให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟ
ให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานีหรือเรือให้บริการขนส่งแบบจาก
ท่าเรือถึงท่าเรือ รถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน
และท าให้การขนส่งสมบูรณ์ 

34 บรรทุกสินค้าปริมาณ
ไม่มาก 

Small Carrying รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน
ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้ารวมทั้งขนถ่ายใช้
เวลาน้อย สินค้าจึง ถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้าและ
เพิ่มระดับการบริการ 

35 บรรทุกสินค้าได้น้อย Low Capacity ระวางรถบรรทุกจ ากัดด้วยความยาวความสูงและน้ าหนัก บรรทุกตาม
กฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนส่งด้วยรถไฟ 

36 ปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาการขนส่งด้วย
รถยนต์ 

Important 
factors in 
transport 
development 

คือเครือข่ายถนนประเทศต่าง ๆ ลงทุนสร้างเครือข่ายถนนมากขึ้นและ
มีการปรับปรุงถนนตลอดเวลาการลงทุนสร้างถนนของรัฐ ท าให้
รถยนต์เข้าถึงพื้นที่ได้กว้างขวาง การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วย
รถยนต์จึงมีอัตราเติบโตสูง 

37 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ขนส่ ง
แบบบูรณาการ 

Integrated 
Services 

ผู้บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนด้านการขนส่งทั้งใน
และต่างประเทศ 

38 พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ขนส่งและการขนถ่าย
สินค้าให้มีโครงข่าย
เชื่อมโยง 

Logistics 
Chain 

การส่งเสริมและพัฒนาการขนถ่ายสินค้าและการขนส่งสินค้าเพื่อให้มี
โครงข่ายเชื่อมโยงในเชิงธุรกิจเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน  

39 รถบ ร รทุ ก เ ป็ น ตั ว
ประสานงานสากล 

Universal 
coordinators 

รถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืนและท าให้การขนส่งสมบูรณ ์

40 รวดเร็ว Speed รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่ยานพาหนะที่สามารถ
เดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มาก 

41 ระบบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ 

Multimodal 
Transport 

เป็นรูปแบบการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะการขนส่งหลายรูปแบบ
มาผสมผสานกันภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งรายเดียว  
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42 ระบบ GPS Global 

Positioning 
System 

GPS คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ซึ่งระบบ GPS ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนหลัก คือ1. ส่วนอวกาศ 2. ส่วนควบคุม 3. ส่วนผู้ใช้งาน 

43 ระบบ Real time Real time เทคโนโลยีช่วยจัดการเพื่อควบคุมดูแลงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนลดค่าใช้จ่าย โดยหลักการของ      โลจิสติกส์ในระบบของ
การขนส่งคือไปให้ถึงที่หมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 

44 วา งผั งส าห รับการ
จัดส่งสินค้า 

Layout for 
delivery 

ศึกษาก าหนด และวางแผนการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงหลักคือ สินค้าสภาพสมบูรณ์100% สถานที่ที่จัดส่งถูกต้อง ถูก
เวลา 

45 สามารถสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

Meeting 
Customer 
Requirements 

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมากและส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มาก 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคง 

46 อุตสาหกรรมขนส่ง
ด้วยรถยนต์ 

Motor carrier มีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะรถยนต์มี
ความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ได้ดีกว่ารูปแบบการ
ขนส่งอ่ืน 

47 อ่อนไหวต่อสภาพ
อากาศ 

Weather 
Sensitive 

ภูมิภาคที่มีหิมะตกปกคลุมถนน อาจท าให้รถบรรทุกผ่านไม่ได้หรือ
ต้องใช้ความรวดเร็วต่ าลง หรือในภาวะมีภัยธรรมชาติท าให้ถนนถูก
ตัดขาดรถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ได้ จึงส่งผลให้การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
ตามรายการสินค้าล่าช้าได้ทันที หรืออาจจะไม่สามารถด าเนินการ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ 

48 เครือข่ายครอบคลุม Extensive 
Road Network 

รัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัด อ าเภอและหมู่บ้าน 
เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้ทุก
แห่ง 

49 เป็นบริการขนส่งจาก
ที่ถึงที่ 

Door to Door 
Service 

รถบรรทุกสามารถเดินทางไปตามถนนใหญ่ เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่
มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจนเกินขีดความสามารถของรถบรรทุก 
ดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆ  
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ล าดับ ค าแปล ค าศัพท์ ค าอธิบาย 
50 เอกสารที่ใช้ในการ

ขนส่งทางรถยนต์ 
Documents 
used in car 
transport 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกหรือทางรถยนต์ 
เช่น ใบส่งสินค้าจ านวนหนึ่งต้นฉบับจะใช้ก ากับสินค้า 

51 โปรแกรมการน าทาง Application 
Software 

แอพพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้อ านวยความสะดวกในการใช้น า
ทางไปสู่จุดหมายปลายทาง 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์การพัฒนา 

 จากการศึกษาการพัฒนาระบบวางแผนขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ ยวเปล่า 
(ขนมสุนัข,ขนมปังกรอบ) กรณีศึกษา บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาดู
งานการขนส่งสินค้า (ขนมสุนัข,ขนมปังกรอบ) ของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ณ วันพุทธ ที่ 17 ตุลาคม 
2561 เวลา 10.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ได้น าคณะผู้จัดท าโครงการเข้า
เยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลบริษัท เช่น แนะน าประวัติบริษัท เอกสารและขั้นตอนใน
การขนส่งงสินค้าทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตและส่งออก
ขนมปังกรอบแลพขนมบิสกิตที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะโดยรสชาติที่เป็นเลิศ   มี
มาตรฐานของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน  ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงได้
วิเคราะหข์้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปล่า 
 การพัฒนาระบบการวางแผนขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าของ          
บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นการวิ่งรถบรรทุกสินค้าเต็มคันรถแล้วออกส่งสินค้าตามออเดอร์ แต่ในเที่ยว
ขากลับทางบริษัทฯ จะไม่วิ่งรถเปล่ากลับมา จะมีการบรรทุกสินค้าตีคืนกลับบริษัท และบรรจุภัณฑ์เปล่าที่
ใส่ขนมปังกลับมาด้วย เป็นการลดการวิ่งรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากลับมายังบริษัทฯ ไม่ให้เป็นการเสียเที่ยว
และเสียเวลาในการวิ่งรถ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่งทางบกให้มีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ 
 
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขนส่งระบบ Real Time  
 กรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการขนส่งระบบ Real Time ของ
บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด คือ 

 1. กรณีลูกค้าเจอสินค้าไม่ครบตามใบรายการสินค้าอาจเกิดการตกหล่นหรือเช็คสินค้า
ผิดพลาดไปอาจจะท าให้ต้องวิ่งรถกลับบริษัทหรือโรงงานเพื่อเอาสินค้าไปจัดส่งให้ครบตามจ านวน 
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2. กรณีลูกค้าปฏิเสธสินค้า ไม่รับสินค้าที่ทางบริษัทจัดส่งให้ตามรายการสินค้า ท าให้

ต้องคืนสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ ต้องวิ่งรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากลับมาบริษัทเสียเที่ยว      

3. กรณีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกิดการช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งไม่สามารถส่งให้

ลูกค้าได้ ต้องวิ่งรถกลับโรงงานเพื่อเอาสินค้าไปเปลี่ยน 
 วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
             1. บริษัทมีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหา คือ การน าสินค้าใส่เพิ่มไปกับรถบรรทุกคันหลัง

ที่จะไปส่งที่เดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการขับรถกลับมาอีกรอบ 
             2. บริษัทมีมาตรการถ้าลูกค้ายกเลิกสินค้าจนท าให้เกิดความเสียหายต่อทางบริษัทจะมี

การเซ็นหนังสือสัญญาเพื่อเป็นการตกลงการสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทสามารถคิดค่าปรับกับทางลูกค้าได้ 
 3. บริษัทมีการตรวจสอบการแพ็คสินค้าขึ้นรถให้เรียบร้อยก่อนออกส่งสินค้า และถ้า

สินค้าไปส่งถึงลูกค้าและสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่งทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
ทันที 
 
3. น าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

             คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาการพัฒนาระบบวางแผนขนส่งเพื่อล ดการเดิน
รถบรรทุกเที่ยวเปล่า ของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทฯได้มอบให้กับคณะ
ผู้จัดท าโครงการ เช่น เร่ืองเอกสารที่ใช้ในการประกอบการขนส่งและส่งออก ขั้นตอนในการขนส่ง การ
บริหารระบบการขนส่งของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ สามารถน ามาเป็นข้อมูลใน
การศึกษา เช่น น าข้อมูลมาท าโครงการและวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาศึกษาต่อ
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

 สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น น าระบบบริหารการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพมาปรับใช้กับการท างานเพื่อให้การขนส่งสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กับบริษัทคู่แข่งได้ น าระบบการขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่ามาใช้เพื่อเป็นการช่วย
ประหยัดเวลาในการจัดการขนส่ง ประหยัดน้ ามันในการขนส่งสินค้า ลดความผิดพลาดในการขนส่ง ลด
ต้นทุนในการขนส่งได้มาก และยังเป็นการพัฒนาการสนับสนุนระบบวางแผนขนส่งเพื่อลดการเดิน
รถบรรทุกเที่ยวเปล่า 
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4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเง่ือนไขความรู้มาใช้ในการจัดท าโครงการ 
  คณะผู้จัดท าโครงการได้น าความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท า

โครงการในเร่ืองของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปร้ินเอกสารโครงการ เป็นการประหยัดกระดาษ 

และประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าโครงการได้ส่วนหนึ่ง โดยการที่น าเอากระดาษรียูสมา

ใช้ปร้ินเอกสารส่งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้าเอกสารชุดนี้ผ่านก็จะน ากระดาษใหม่มาปร้ินให้ดี อีกคร้ัง 

เพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองกระดาษ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการปร้ินเอกสาร ลดเวลาในการท างาน และ

เป็นการเพิ่มศักยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
คณะผู้ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร จึ ง ไ ด้ ส รุ ป แ ล ะ ข้ อ เ ส นอแน ะต า ม วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์                          

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานภายใน บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด ในส่วนของการขนส่งสินค้าทางบก 
คณะผู้จัดท าได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า 

 การพัฒนาระบบการวางแผนขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าของบริษัท วารี
ทวีทรัพย์ จ ากัด เป็นการวิ่งรถบรรทุกสินค้าเต็มคันรถแล้วออกส่งสินค้าตามออเดอร์ แต่ในเที่ยวขากลับ
ทางบริษัทฯ จะไม่วิ่งรถเปล่ากลับมา จะมีการบรรทุกสินค้าตีคืนกลับบริษัท  และบรรจุภัณฑ์เปล่าที่ใส่
ขนมปังกลับมาด้วย เป็นการลดการวิ่งรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากลับมายังบริษัทฯ ไม่ให้เป็นการเสียเที่ยว
และเสียเวลาในการวิ่งรถ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่งทางบกให้มีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ  
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขนส่งระบบ Real Time  
 กรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการขนส่งระบบ Real Time ของ
บริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด คือ 

 1. กรณีลูกค้าเจอสินค้าไม่ครบตามใบรายการสินค้าอาจเกิดการตกหล่นหรือเช็คสินค้า
ผิดพลาดไปอาจจะท าให้ต้องวิ่งรถกลับบริษัทหรือโรงงานเพื่อเอาสินค้าไปจัดส่งให้ครบตามจ านวน  

 2. กรณีลูกค้าปฏิเสธสินค้า ไม่รับสินค้าที่ทางบริษัทจัดส่งให้ตามรายการสินค้าท าให้
ต้องคืนสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ ต้องวิ่งรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากลับมาบริษัทเสียเที่ยว  
 3. กรณีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกิดการช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่งไม่สามารถส่งให้
ลูกค้าได้ ต้องวิ่งรถกลับโรงงานเพื่อเอาสินค้าไปเปลี่ยน 
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ข้อเสนอแนะ  
1. บริษัทฯ ควรอกกแบบบรรจุภัณฑ์หรือเปลี่ยนวัสดุในการท าบรรจุภัณฑ์ให้มีแข็งแรง

มากขึ้น เพื่อลดปัญหาที่ทางบริษัทฯพบบ่อยคือบรรจุภัณฑ์มีการช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่ง 
              2. บริษัทฯ ควรมีเอกสารและข้อมูลตัวอย่างส าหรับให้คณะผู้จัดท าได้ศึกษาเข้าไป

ศึกษาดูงานในบริษัทฯ เพราะเอกสารและข้อมูลบางอย่างทางบริษัทฯก็ไม่สามารถเปิดเผยให้ทราบและ
ศึกษาได้ 

             3. บริษัทฯ ควรมีนโยบายการจัดการอบรมพนักงานในการขนถ่ายหรือการจัดการ
ขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐาน อบรมทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อลดปัญหาในการเกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง
สินค้า 

                         4. คณะผู้จัดท าโครงการควรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าโครงการโดยการน ากระดาษรียูสมาใช้ในการปร้ินงานระหว่างการส่งงานในฉบับที่ไม่
สมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

           1.ในเร่ืองของการขนส่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าคณะผู้จัดท าโครงการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลของการขนส่งมาไม่ค่อยตรงประเด็น ข้อมูลไม่ค่อยครบ แต่ภาพรวมแล้วถือว่าดีมาก 

             2.จากการที่คณะผู้จัดท าโครงการได้พรีเซ้นข้อมูลของการขนส่งนั้น มีเร่ืองของการ

ส่งออกเข้ามาเกี่ยวด้วย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อมูลของการขนส่งนั้นจะเน้นไปรวมกับการส่งออกมากว่า 

คณะผู้จัดท าควรแบ่งการขนส่งและการส่งออกแยกออกจากกันให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา.  (2556).  ระบบเรียนรู้และจดจ าสถานท่ีแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฟิวชั่น. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

ทศพล นภาสวัสดิ์.  (2556).  การศึกษาอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

พีระพล ถาวรสุภเจริญ.  (2557).  การก าเนิดและพัฒนาการของการขนส่ง. ค้นข้อมูล 25 ตุลาคม 2561, 
จาก http://www.sme.go.th/.  

พีระพล ถาวรสุภเจริญ.  (2557).  การขนส่งสินค้าทางบก. ค้นข้อมูล 25 ตุลาคม 2561, จาก http://www. 
sme.go.th/.  

พีระพล ถาวรสุภเจริญ.  (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ. ค้นข้อมูล 
25 ตุลาคม 2561, จาก http://www.sme.go.th/. 

วชิรวิทย์ โกมลพิสิฐ.  (2558).  ระบบเตือนภัยทางข้ามแยกรถไฟอัจฉริยะด้วย GPS. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (2558).  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .    
ค้นข้อมูล 30 ตุลาคม 2561, จาก https://th.wikipedia.org/.  

วิชัย จงธนพิพัฒน์.  (2554).  การประกันภัยในการขนส่งสินค้า. ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2561, จาก 
http://www.fleth.co.th/index.php/knowledge/398-398.  

สุรชัย วารีทวีทรัพย์.  (2561).  ข้อมูลบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด. ค้นข้อมูล 22 ตุลาคม 2561, จาก 
www.wareebiscuit.com/contact.html.  

Chanchai Wiruntanawong.  (2558).  ระบบ GPS. ค้นข้อมูล 28 ตุลาคม 2561, จาก https://www.global5 
thailand.com/thai/gps.htm.  

  
  
 
 
 

http://www.sme.go.th/
http://www.sme.go.th/
http://www.sme.go.th/
https://th.wikipedia.org/
http://www.fleth.co.th/index.php/knowledge/398-398
http://www.wareebiscuit.com/contact.html
https://www.global5thailand.com/thai/gps.htm


69 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

  

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 

บร ิ
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ภาคผนวก ค 

ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษัท วารีทวทีรัพย์ จ ากัด 
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ภาพท่ี 1 ฟังบรรยายเร่ืองเอกสารและขั้นตอนในการขนส่งและส่งออก 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ฟงับรรยายเร่ืองผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกของบริษัทฯ และการเก็บ การบริหารพื้นที่ในคลังสินค้า 
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ภาพท่ี 3 เดินชมบริเวณคลังสินค้าและบริเวณลานโหลดสินค้าที่จะออกส่งสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           ภาพท่ี 4 ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกโลจิสติกส์ของบริษัท วารีทวีทรัพย์ จ ากัด 
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ภาคผนวก ง  

ผังโมเดลและขัน้ตอนการจดัท าโมเดล 
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น าไม้กระดานมาขัดกระดาษทรายและท าการพ่นสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการวัดจัดแบ่งส่วนพื้นที่ 
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น าสีด ามาพ่นสีถนนตามที่แบ่งและวาดร่างไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าไม้มาวัดและตัดประกอบเป็นคลัง ออฟฟิศ ไลน์ผลิต และกรมศุล 
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น าไม้ที่ท าคลัง ออฟฟิศ ไลน์ผลิต และกรมศุลเสร็จมาพ่นสี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ากระดาษลูกฟูกมาตัดท าเป็นตู้คอนเทรนเนอร์ ป้อมยามและกล่องบรรจุภัณฑ์ 
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น ากระดาษลูกฟูก ไม้และโมเดลขนมมาท าโต๊ะห้องผลิตและโต๊ะท างานในออฟฟิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ากระดาษลูกฟูก ไม้ และโมเดลรถมาท าชั้นวาง พาเลท และกล่องในคลังสินค้า 
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น ากระดาษลูกฟูก โมเดลรถ เรือ เครน ไม้ กระดาษสีมาท ากรมศุลและท่าเรือคลองเตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริ้นแผนที่ประเทศไทยแล้วตัดแปะลงโฟมเป็นการขนส่งภายในประเทศตามจังหวัด 
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น าโมเดลที่ประกอบไว้ทั้งหมดวางลงแผ่นไม้กระดานที่พ่นและแปะถนนกับหญ้าตามผังที่ออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าโมเดลที่ประกอบไว้ทั้งหมดวางลงแผ่นไม้กระดานที่พ่นและแปะถนนกับหญ้าตามผังที่ออกแบบ 
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งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
 

ล าดับ รายการ ราคา 

1 กระดาษชานอ้อย 40 

2 กระดาษลูกฟูก 65 

3 หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ 120 

4 ไม้กระดานหนา 80 

5 ไม้กระดานบาง 55 

6 ปนืกาว 120 

7 แท่งกาว 35 

8 แผ่นอคิลิค 100 

9 สีโปสเตอร์ 80 

10 รางถ่าน 60 

11 ไม้ไอติม 50 

12 โฟมแผ่น 60 

13 โมเดลของเล่น 250 

14 สีสเปรย์พ่น 180 

15 เทปกาว กระดาษสี 40 

 รวม 1,335 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
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