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บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาระบบขนส่ง (เฟอร์นิเจอร์) 
ภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาขั้นตอนการขนส่งสินค้า (เฟอร์นิเจอร์) เพื่อศึกษาเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ในการขนส่งสินค้า เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพรป่ระยุกต์ใช้ในการศึกษาและปฏิบัติงานในอนาคต และ
เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดมาปรับใช้ในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ 
 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าโครงการฉบับนี้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word ใน
การสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาระบบขนส่ง (เฟอร์นิเจอร์) กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟ
วิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Power point เพื่อสร้างและออกแบบการ
ส่งออกสินค้า 
 ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังนี้ คือ ขั้นตอนการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์มีวิธีการน าระบบแบบ  
Real Time เข้ามาใช้เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และการจัดเตรียเอกสาร
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีความส าคัญเพื่อลดความยุ่งยาก และช่วยจัดส่งสินค้าได้อย่าง
รวดเร็วไม่เกิดปัญหา นอกจากนี้คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัด
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ในการจัดท าโครงงานโดยการท ารูปเล่มและโมเดล เพื่อที่จะให้โครงงาน
ออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เผยแพร่ทาง www.atc.ac.th 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก 
อาจารย์ ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้ศึกษาโครงการตระหนักถึงความตั้งใจจริง
และความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ประเทศไทย(จ ากัด) ที่มี
แนวคิดให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายในบริษัท  รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่และพี่วิทยากร บริษัท 
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ประเทศไทย(จ ากัด) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสระเวลา
อันมีค่าของทุกท่านที่ให้ค าแนะน าให้ความรู้ข้อมูลภายในบริษัท รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลความปลอดภัยกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภายในบริษัท ทุกท่านที่ให้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการจัดท าโครงการ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่ให้
ค าแนะน าที่ดี เป็นก าลังใจที่ดีเยี่ ยมทุกคร้ัง และขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่ให้ค าแนะน าที่ดีใน
การศึกษาโครงการคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนจนท าให้การศึกษาโครงการคร้ังนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 อนึ่ง ผู้จัดท าโครงการหวังว่า โครงการฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย จึงขอ
มอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานการศึกษา
โครงการเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้
มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้ศึกษาโครงการขอน้อมรับผิด
เพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาโครงการต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันการจัดการการขนส่งนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนส าคัญมากในงาน

ด้านโลจิสติกส์ในการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือไม่มีธุรกิจแบบใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การ

จัดการการขนส่งนั้นมีความส าคัญไม่น้อยกว่าการจัดการด้านอ่ืนๆเพราะการขนส่งนั้นมี

ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ แต่ในด้านของธุรกิจจะมีการเกี่ยวข้องกันไม่มากก็นอย

ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ การด าเนินงานของธุรกิจนั้นๆ อันดับแรกเมื่อมีการขนส่งจะต้องค านึงถึงการ

ลดต้นทุนของธุรกิจลงได้โดยอาจจะเป็นค่าแรงงาน ค่าบ ารุงรักษายานพหานะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใน

การขนส่ง แต่สิ่งส าคัญในการจัดส่งที่ดีย่อมมีอุปสรรคในการขนส่งอย่างแน่นอน ในการท าธุรกิจ

นั้นถ้าหากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการจัดการการขนส่ง หรือ ขาดงานเงินทุนที่ไม่

สามารถใช้บริหารจัดการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้การท า

ธุรกิจนั้นมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจในด้านของเวลาในการ

ด าเนินงาน การจนส่งจะส่งผลต่อต้นทุนของโลจิสติกส์ คุณภาพมาตรฐานในการจัดส่งให้ครบตาม

จ านวนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ธุรกิจต่างๆ

หันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการบริหารการจัดส่งสินค้าและพัฒนาด้านการจัดส่งแบบจริงจัง 

ด้วยเหตุนี้การบริหารการจัดส่งจึงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น

ผู้บริหารการจัดการการขนส่งควรติดตามตรวจสอบมาตรฐานการขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งลด

ความสูญเสียและปัญหาและอุปสรรค เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาธุรกิจล าค านึงถึงปัจจัยต้นทุนในการ

ขนส่งที่เหมาะสมดังนั้นผู้บริหารการจัดการการขนส่งควรมีการติดตาม และตรวจสอบมาตรฐานใน

การจนส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบันการขนส่งเป็นหัวใจหลักของการ

ด าเนินธุรกิจ เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ จึงท าให้เกิด

รายได้และค่าใช้จาย หากมีการเลือกสรรการขนส่งที่เหมาะสม การเดินเนินงานก็จะสะดวก รวดเร็ว 

และการควบคุมประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายดีพร้อมทั้งเพิ่มก าไรและลดต้นทุนลงได้ 

   



 

              บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด  มีการจัดการการขนส่งที่ให้บริการขนส่งที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภท เฟอร์นิเจอร์ การจัดส่งของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด มีระบบ
การท างานที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการการขนส่งอย่างมีคุณภาพ และ มี
เทคโนโลยีในการติดตามสินค้าที่ทันสมัย แต่ในการจัดการแต่ละด้านการท างานย่อมมีปัญหาและ
อุปสรรค 

              ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาระบบขนส่ง (เฟอร์นิเจอร์) ภายในประเทศ 
ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการจัดระบบวิธีการในการขนส่งเฟอร์นิเจอร์โดยใช้
ยานพาหนะให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า และพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธภาพมาก
ขึ้น ตลอดจนผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ไปศึกษาและพัฒนาน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อศึกษาระบบขนส่ง(เฟอร์นิเจอร์)ภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท เฮเฟเล่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

   2. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในในการติดตามสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด กรณีศึกษา บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

   3. เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบสินค้าระหว่างการขนส่ง 
                            4. น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลที่ต้องการจะศึกษา                            
                             5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่น ามาปรับใช้ใน
การจัดท าโครงการ และการประกอบอาชีพต่อไป 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

                            1. เข้าใจขั้นตอนการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยการขนส่งทางรถยนต์และ
รถบรรทุกโดยใช้ระบบติดตาม ในการน าทางของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

                            2. เข้าใจวิธีการพัฒนาระบบติดตามหรือระบบน าทาง ทราบถึงปัญหาและแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

                            3. เข้าใจวิธีการตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นสินค้าและในระหว่างการขนส่งสินค้า 

                             4. น าข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการศึกษา และ ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพในการท างานในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
                             5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่น ามาปรับใช้ใน
การจัดท าโครงการ และการประกอบอาชีพต่อไป  



 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินงานธุรกิจ 

ประวัติบริษัท บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 3. ผังองค์กร 
 4. แผนที่ 
 5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
 6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ และแบรนด์อ่ืนๆ ผ่านช่องทางหน้าร้านค้าปลีก
ของบริษัทฯ งานโครงการ ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) และออนไลน์ นอกจากเหนือจากธุรกิจที่ได้
กล่าวมานี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อจัดจ าหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ ในประเทศนั้นๆ และยังรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กับผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศโดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น าในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 
และเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Mall) ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน 
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผ่านเครือข่ายร้านค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ร้าน Index Living 
Mall และ Index Furniture Center ที่มีสาขาครอบคลุมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมือง
ต่างๆ ในประเทศไทยที่พร้อมเสนอการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ Trend 
Design ร้าน MOMENTOUS และร้าน BoConcept การขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ (On-line) 
การขายสินค้ารูปแบบโครงการ การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และรับจ้างผลิตสินค้า เพื่อตอบ
โจทย์ลูกค้าทุกระดับ และไลฟ์สไตล์การซื้อสินค้า บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้าและสนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์ทุกการแต่งบ้านและ
การใช้ชีวิต เพื่อความลงตัวทางด้านดีไซน์ ฟังก์ชั่น คุณภาพ และราคาที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังการให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า ภายใน 
Index Living Mall และรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk, Index Mall 
และ Market Walk ซึ่งได้คัดสรรร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งอ านวยความสะดวกทุกๆ ด้านเอาไว้ 
เพื่อ
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ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง และเสริมสร้างธุรกิจร้านค้าปลีก
เฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ 

 ประวัติบริษัท 

 2516-2536 คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ได้เร่ิมมีความสนใจในการท าธุรกิจเกี่ยวกับ
การผลิตและจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ปี 2516 โดยเร่ิมต้นจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ภายใต้
แบรนด์ Winner เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Mass)ได้มีการเปิดตัวแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งแบรนด์
คือ Index furniture ในปี 2534 เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับปานกลางถึงปานกลางค่อนข้างสูง (Mass to 
Premium Mass) 
 2537 บริษัทฯ ก่อตั้งในนาม บริษัท บางกอกแฟรนไชส์ จ ากัด โดยครอบครับปัทม
สัตยาสนธิ ในเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 
 2538 – 2551 น า concept ร้าน Index Living Mall ศูนย์ตกแต่งบ้านครบวงจร มาใช้ 
โดยเปิดสาขาแรกที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และเปิดสาขาต่างๆ ใน กทม. และหัวเมือง 15 สาขา 
 2552-2554 เร่ิมขยายธุรกิจในต่างประเทศผ่านรูปแบบการให้ แฟรนไชส์ 
 2555 เร่ิมต้นธุรกิจธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า (Community Mall) จัดตั้ง
บริษัทย่อย บริษัทเดอะวอล์ค และเปิด The Walk สาขาแรก 
 2556 ขยายธุรกิจคอมมูนิต้ี มอลล์ เปิด The Walk สาขาที่ 2 น าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านมาวางขายในร้าน Index Living Mall ภายใต้ตอนเซ็ปต์ “Power One” รุกตลาด
ต่างประเทศ 
 2557 ขยายสาขา The Walk สู่ต่างจังหวัด ขยายฐานลูกค้าไปสู่ระดับพรีเมียม ได้รับ
สิทธิ แฟรนไชส์ส าหรับสินค้า แบรนด์ “BoConcept” เฟอร์นิเจอร์น าเข้าจากประเทศเดนมาร์ก 
 2558 ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยน าโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์มาอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของบริษัทฯ 
 2559 จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท โฮม เซอร์วิสฯ เพื่อให้บริการซ่อมแซม ต่อเติม 
บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับบ้าน ได้รับโอนสิทธิเคร่ืองหมายการค้า Index, Index Living Mall และ 
Winner จากคุณพิศิษฐ์ฯ และคุณขันทองฯ 
 2560 เปิด Community Mall รูปโฉมใหม่ภายไต้แบรนด์ Little Walk เปิดตัว 
Younique Customized Furniture 4.0 
 2561 เปิดตัวร้านเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ “MOMENTOUS” บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
โอนธุรกิจแฟรนไชส์จากครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น และจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 



92 
 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงานท่ีไปศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 หน้าบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ป้ายชื่อศูนย์กระจายสินค้า บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
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3. ผังองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 โครงสร้างองค์กร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
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4. แผนท่ี 
 แผนที่ส านักงานใหญ่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 รูปภาพแผนที่ส านักงานใหญ่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 
ถ.พระรามที่ 2แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
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5. นโยบาย/วิสัยทัศน ์

 วิสัยทัศน์ เป็นที่หนึ่งในใจเร่ืองธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย 

 พันธกิจ  

 1. เราเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยแบรนด์ที่เข้มแข็งและทีมผู้บริหารมืออาชีพ 

 2. เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยการขยาย 

แฟรนไชส์ไปสู่ภูมิภาคเอเชียและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 3. เราเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าเสมอด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีไซน์ทันสมัย
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น 

 4. เรามุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีแก่พนักงาน คู่ค้า และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคม 

 คุณค่า รวดเร็ว ทันสมัย และใส่ใจบริการ (Speed Technology & Service : STS) 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 1) เฟอร์นิเจอร์ 

 1.1) ห้องนอน 

 1.1.1) ชุดห้องนอน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ชุดห้องนอน 
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 คุณสมบัติ 
  - ผลิตจากฟอยล์น าเข้ากันความร้อนความชื้นได้ดี  
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
  - ในเซ็ตประกอบด้วย  เตียงนอน, ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ และโต๊ะแป้ง+
สตูล 
 1. เตียงนอน 
  - ดีไซน์แบบเรียบง่าย สวยทันสมัย  
  - เตียงดีไซน์ด้วยโทนสีขาวและลายไม้ธรรมชาติ จึงท าให้โดดเด่น  
  - เตียงนอนแข็งแรง ทนทาน และรับน้ าหนักได้ดี  
 2. ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ 
   - ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์พร้อมกระจก   
  - ผลิตจากเมลามีนกันความร้อนความชื้นได้ดี  
  - ผลิตด้วยกระจกเงาอัลตร้าเซฟ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  
  - พร้อมลิ้นชักภายในมีกุญแจล็อก  
   - ราวแขวนเสื้อแข็งแรง รับน้ าหนักได้ดี  
 3. โต๊ะเคร่ืองแป้ง+สตูล 
   - โต๊ะเคร่ืองแป้งพร้อมลิ้นชักส าหรับเก็บของ+เก้าอ้ีสตูล  
  - มีพื้นที่ส าหรับวางของ และมาพร้อมลิ้นชักที่ เปิด - ปิด ง่ายสะดวก 
   - ผลิตจากฟอยล์น าเข้าจากเยอรมันกันความร้อนความชื้นได้ดี  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ  
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.1.2) เตียงนอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 เตียงนอน 

 คุณสมบัติ 
  - เตียงนอน รุ่น เธอรีน่า ขนาด 5 ฟุต  
  - หัวเตียงดีไซน์พิเศษมีความโดดเด่นเฉพาะรุ่น  
  - ออกแบบทรงสูง มาในโทนสีเทาและน้ าตาล  
  - โครงไม้หุ้มผ้า ขาเตียงผลิตมาจากเหล็ก คุณภาพสูง  
  - แข็งแรง ทนทาน และรับน้ าหนักได้ดี  
  - สามารถเข้ากับชุดเฟอร์นิเจอร์ในรุ่นอ่ืนได้อย่างลงตัว 
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.1.3) ตู้เสื้อผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7 ตู้เสื้อผ้า  

 คุณสมบัติ 
  สามารถใช้ร่วมกับสินค้าในชุดได้.  
  - ตู้เสื้อผ้า 2 บานประตู รุ่น นาวิโอ้ ขนาด 80 ซม. 
  - ผลิตจากฟอยล์น าเข้าจากเยอรมันกันความร้อนความชื้นได้ดี  
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - เราเลือกใช้ไม้ E1 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
  - สามารถเข้ากับชุดเฟอร์นิเจอร์ในรุ่น นาวิโอ้ ได้อย่างลงตัว  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.1.4) โต๊ะเคร่ืองแป้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 โต๊ะเคร่ืองแป้ง 

 คุณสมบัติ 

  - โต๊ะแป้ง รุ่น แร็กเกต ขนาด 100 ซม.  
  - ลายไม้อาจจะมีสีและลายที ่แตกต่างกัน เนื ่องจากเป็นลายดุจไม้
ธรรมชาติ 
  - มีลิ้นชักสามารถเปิด – ปิดได้สะดวก 
  - ด้านล่างมีตู้ข้างส าหรับจัดเก็บของ ภายในตู้แบ่งเป็นชั้นเพื่อให้ง่าย
ต่อการจัดเก็บ 
  - ตู้ข้างเป็นแบบบานเปิด - ปิด  
  - สามารถใช้ร่วมกับสินค้าในชุดได้  
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
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 1.1.5) ที่นอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2.9 ที่นอน 

 คุณสมบัติ 
   ที่นอน รุ่น เซนโซโร่ ขนาด 6 ฟุต 
  - ระบบสปริงพ็อกเก็ต สปริงเสริมขอบ  
  - ให้สัมผัสนุ่มสบาย ช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่  
  - ความหนาของการรองรับแบบแน่นปานกลาง  
  - ท าให้ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงรบกวนเมื่อพลิกตัว  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - วางที่นอนให้ห่างจากวัตถุไวไฟและประกายไฟที่อาจท าให้เกิดรอย
ไหม้ได้ 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาซักแห้งในการท าความสะอาดที่นอน เพราะสารเคมี
อาจท าให้เนื้อผ้าเกิดความเสียหายได้ 
  - ไม่ควรยืนหรือกระโดดบนที่นอน เพราะน้ าหนักที่มากเกินไปอาจ
ท าให้ที่นอนในจุดนั้นเกิดการยุบตัว 
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 1.1.6) โต๊ะข้างเตียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 โต๊ะข้างเตียง 

 คุณสมบัติ 
  - โต๊ะข้างเตียง รุ่น บร๊องซ์  
  - เหมาะส าหรับวางสิ่งของข้างหัวเตียง   
  - พ่นสี Piano Hi-gloss มาตรฐานอิตาลี กันความร้อนชื้นได้ดี  
  - ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ไม้จริงอัดเป็นแผ่น  
  - เราเลือกใช้ไม้ E1 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  - มีค่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
   - สามารถเข้ากับชุดเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ในรุ่น บร๊องซ์ ได้อย่างลงตัว  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.2) ห้องอาหารและห้องครัว 
 1.2.1) ครัวและทานอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 2.11 ตู้ Buffet 

 คุณสมบัติ 
  - ตู้ buffet รุ่น โกเบ 90 ซม 
  - ผลิตจากฟอยล์น าเข้าจากเยอรมันกันความร้อนความชื้นได้ดี  
  - กระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  
  - มีชั้นวางของมากถึง 6 ชั้น 
  - บานประตูเปิดปิดได้สะดวก แข็งแรง ทนทาน  
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - เราเลือกใช้ไม้ E1 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
  - สามารถเข้ากับชุดเฟอร์นิเจอร์ในรุ่น โกเบ ได้อย่างลงตัว  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด  
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 1.2.2) เฟอร์นิเจอร์และห้องครัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2.12 ตู้ห้องครัว 

 คุณสมบัติ 
  ชุดครัว รุ่น คูซิโอ้ SET A+B+High Shelf 
  - ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว สไตล์ Modern LOFT เน้นลายไม้
ธรรมชาติ 
  - ออกแบบมาเพื่อการท าครัวยุคใหม่ ในแบบที่เป็นคุณ  
  - ผลิตจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด ไม้จริงอัดเป็นแผ่น  
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - หน้าบานไม้ตู้ตั ้งพื้นปิดผิว PVC Camero ป้องกันความร้อน -
ความชื้น และรอยขีดข่วน 
  - ตู้แขวนมีช่องเก็บของบานเปิดและพื่นที่วางของ 3 ชั้น  
  - บริเวณด้านบนของตู้ ยังสามารถวางขวดเคร่ืองปรุง    
  - บานพับ และรางลิ้นชักลูกล้อได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น  
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
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 1.2.3) เก้าอ้ีพับ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ภาพท่ี 2.13 เก้าอี้พับ 

 คุณสมบัติ 
  เก้าอี้พับ รุ่น แอ็บบ็อท/พี 
  - ผลิตจากพลาสติกเกรดดี 
  - พับเก็บได้ ไม่เปลืองเนื้อที่  
  - รับน้ าหนักได้สูงสุด 80 กก 
  วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม  
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ 
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง  
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 1.2.4) โต๊ะพับ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2.14 โต๊ะพับ 

 คุณสมบัติ 
  - โต๊ะพับญ่ีปุ่นเหลี่ยม รุ่น ผู้ดี ขนาด 60 ซม. 
  - ผลิตจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ปิด PVC กันความร้อนความชื้นได้ดี 
  - ขาผลิตมาจากพลาสติกสีด า  
  - สามารถพับเก็บได้ สะดวกในการจัดเก็บ  
  - ส าหรับใช้เป็นโต๊ะในการเขียนหนังสือ หรือโต๊ะส าหรับวางของได้  
  - แข็งแรง ทนทานรับน้ าหนักได้ดี  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   

  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  

  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.3) โฮมออฟฟิศ 
 1.3.1) ตู้ลิ้นชักส านักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ตู้ลิ้นชักส านักงาน 

 คุณสมบัติ  
  - สามารถเพิ่มออฟชั่นตู้เสริม 2 ลิ้นชัก และแผ่นวางคีย์บอร์ดได้  
  - ลิ้นชักรับน้ าหนักสูงสุด 20 กิโลกรัม 
  - ชั้นวางของรับน้ าหนักสูงสุด 10 กิโลกรัม 
  - ตู้เสริม 2 ลิ้นชัก รุ่น เวคตร้า 40 ซม. 
  - สามารถเพิ่มออฟชั่นตู้เสริม 2 ลิ้นชัก และแผ่นวางคีย์บอร์ดได้  
  - ลิ้นชักรับน้ าหนักสูงสุด 20 กิโลกรัม 
  - ชั้นวางของรับน้ าหนักสูงสุด 10 กิโลกรัม 
  - สมบูรณ์แบบในทุกการใช้งานกับชุดโฮมออฟฟิศที่มีสินค้าครบ
ครัน ให้คุณเลือกสร้างสรรค์ได้ทุกๆฟังก์ชั่นในทุกๆพื้นที่อย่างลงตัว  
  - โครงสร้างปิดผิวด้วยวัสดุเมลามีนที่ทนต่อการใช้งาน ป้องกันความ
ร้อน ความชื้น และรอยขีดข่วนได้ดี  
  - การใช้งานคงทนยาวนาน 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาด 
  - ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือน้ ายา-สารเคมีใดๆท าความสะอาดโดยเด็ดขาด  
  - ระวังอย่าให้สินค้าโดนแสงแดดโดยตรง เนื่องจากจะท าให้สีซีดจาง  



107 
 

 1.3.2) ตู้ส านักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 2.16 ตู้ส านักงาน 

 คุณสมบัติ 
  ตู้สูง 2 บานประตู รุ่น เวคตร้า ขนาด 80 ซม. 
  - ผลิตจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีน กันความร้อน ความชื้น  
  - ผิวไม่ซีดเหลืองด้วยสารเคลือบ Anti-Yellowish 
  - ท าให้ดูสวยและคงสภาพใหม่อย่างยาวนาน  
  - สามารถเพิ่มออฟชั่นตู้เสริม 2 ลิ้นชักและแผ่นวางคีย์บอร์ดได้  
  - ใช้ส าหรับจัดเก็บสิ่งของได้ตามอเนกประสงค์  
  - สามารถเลือกจัดวางหรือตกแต่งพื้นที่ได้ตามความต้องการ  
  - ลิ้นชักรับน้ าหนักได้สูงสุด 20 กิโลกรัม 
  - ชั้นวางของรับน้ าหนักได้สูงสุด 10 กิโลกรัม 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม  
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น  
  - หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ กรณีมีคราบสกปรก  
  - ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง  
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 1.3.3) เก้าอ้ีส านักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ภาพท่ี 2.17 เก้าอ้ีส านักงาน 

 คุณสมบัติ 
  - เก้าอ้ีส านักงาน PVC รุ่น การอน 
  - หุ้มหนังเทียพีวิซี มีความยืดหยุ่นสูง  
  - ช่วยรองรับสรีระร่างกายและคืนรูปทรงได้ดี  
  - มีที่วางแขน นั่งเอนกายสบายเป็นพิเศษ  
  - ปรับระดับความสูงโดย gas lift, 
  - ฐานขาไนล่อน, ล้อไนล่อน 
  - แข็งแรงทนทาน การใช้งานยาวนาน 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  

  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
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 1.3.4) โต๊ะส านักงานและโต๊ะคอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 2.18 โต๊ะส านักงาน 

 คุณสมบัติ 
  - เป็นไม้ E1 เป็นไม้ที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ ต่ ากว่า 0.008% ท าให้ไม่
แสบตา แสบจมูก ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังโดยเฉพาะผู้ที่
เป็นภูมิแพ้ 
  - ผิวน าเข้าจากต่างประเทศ สามารถกันรอยขีดข่วน และ ความชื้นได้
เป็นอย่างดี 
 วิธีการดูแลรักษา 
  -ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด ๆ หรือผงซักฟอกอ่อน ๆ เพื่อท าความสะอาด 
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 1.4) ห้องนั่งเล่น 
 1.4.1) โซฟา 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 โซฟา 

 คุณสมบัติ 
  - โซฟา L-Shape ด้านขวา รุ่น ออสเวล ขนาด 251.0 x 158.0 x 85.0
ซม. 
  - บุด้วยผ้าและพีวีซีหนังเทียมคุณภาพสูง   
  - โครงไม้เนื้อแข็งเพื่อความแข็งแรงทนทาน การใช้งานยาวนาน   
  - ขาผลิตมาจากอลูมิเนียม คุณภาพสูง  
  - พ็อกเก็ตสปริง หุ้มด้วยฟองน้ าอย่างดี มีความยืดหยุ่นสูง นั่งสบาย   
  - ให้ความรู้สึกและสัมผัสอ่อนนุ่ม ไม่ปวดเมื่อยหลัง   
  - ดีไซน์ส าหรับครอบครัว ช่วยสานสัมพันธ์สมาชิกให้อบอุ่นมาก
ยิ่งขึ้น 
  -โซฟาห้องนั่งเล่น รูปทรงตัว L เข้ามุมขวา ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้
สอยในบ้าน 
  - สามารถรับน้ าหนักได้ไม่เกิน 200 กก.  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม  
  - หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด  
  - ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นท าความสะอาด 
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ า
หรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้า  
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 1.4.2) ความบันเทิงในบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.20 ตู้วางทีวี 

 คุณสมบัติ 
  - บานพับและรางลิ้นชักจากเยอรมัน รับประกันคุณภาพนาน 25 ปี 
  - โครงสร้างปิดผิวด้วยวัสดุPVC ที่ทนต่อการใช้งาน 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาด 
  - ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือน้ ายา-สารเคมีใดๆท าความสะอาดโดยเด็ดขาด  
  - ระวังอย่าให้สินค้าโดนแสงแดดโดยตรง เนื่องจากจะท าให้สีซีดจาง  
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 1.4.3) ตู้โชว์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2.21 ตู้โชว์ 

 คุณสมบัติ 
  ตู้โชว์กระจก รุ่น H-กลอร่ี 60 ซม. 
  - กระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  
  - ส าหรับตั้งโชว์เคร่ืองแก้วและของสะสมชิ้นโปรด  
  - ท ามาจากกระจกที่มีความแข็งแรงทนทาน 
  - ช่วยป้องกันสิ่งของจากฝุ่นเกาะ ท าให้ของดูสะอาดและน่าใช้  
  - บานประตูเปิด – ปิดง่ายสะดวกต่อการใช้งาน 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม  
  - หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด  
  - ใช้เคร่ืองดูดฝุ่นท าความสะอาด 
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ า
หรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้า  
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.4.4) ชั้นแขวนและตู้ติดผนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.22 ตู้ติดผนัง  

 คุณสมบัติ 
  - ตู้เก็บของสีขาว โมเดิร์นดีไซน์  
  - มาพร้อม 3 ลิ้นชัก เปิด-ปิดได้เรียบลื่นไม่สะดุด 
  - ผลิตจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด   
  - ปิดผิวด้วยวัสดุ PVC ทนต่อการใช้งาน ป้องกันความร้อน ความชื้น 
และรอยขีดข่วน 
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
  - จัดวางเข้ากับห้องต่างๆ ได้อย่างลงตัว  
  - สามารถใช้ร่วมกับสินค้าชิ้นอ่ืนๆในชุดเดียวกัน  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาด 
  - ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือน้ ายา-สารเคมีใดๆท าความสะอาดโดยเด็ดขาด  
  - ระวังอย่าให้สินค้าโดนแสงแดดโดยตรง เนื่องจากจะท าให้สีซีดจาง  
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 1.4.5) ชั้นวางติดผนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.23 ชั้นวางติดผนัง 

 คุณสมบัติ 
  - ผลิตจากไม้ PB ปิดผิวฟอยด์สีเลอร์บานา โอ๊ค  
  - คุณสมบัติกันความร้อน ความชื้นได้ดี  
  - ดีไซน์ 3 ชั้น พื้นผิวสวยเรียบเนียน 
  - ลิ้นชักเปิด/ปิดได้เรียบลื่นไม่สะดุด  
  - ใช้ส าหรับจัดเก็บสิ่งของได้ตามอเนกประสงค์  
  - สามารถเลือกจัดวางหรือตกแต่งพื้นที่ได้ตามความต้องการ  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม  
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น  
  - หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ กรณีมีคราบสกปรก   
  - ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง   
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.5) ห้องเก็บของ 
 1.5.1) ตู้ลิ้นชักและชั้นวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.24 ตู้ลิ้นชัก 

 คุณสมบัติ 
  - ตู้เก็บของสีขาว โมเดิร์นดีไซน์  
  - มาพร้อม 3 ลิ้นชัก เปิด-ปิดได้เรียบลื่นไม่สะดุด 
  - ผลิตจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด   
  - ปิดผิวด้วยวัสดุ PVC ทนต่อการใช้งาน ป้องกันความร้อน ความชื้น 
และรอยขีดข่วน 
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
  - จัดวางเข้ากับห้องต่างๆ ได้อย่างลงตัว  
  - สามารถใช้ร่วมกับสินค้าชิ้นอ่ืนๆในชุดเดียวกัน  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาด 
  - ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือน้ ายา-สารเคมีใดๆท าความสะอาดโดยเด็ดขาด  
  - ระวังอย่าให้สินค้าโดนแสงแดดโดยตรง เนื่องจากจะท าให้สีซีดจาง  
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 1.5.2) ตู้เก็บของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.25 ตู้เก็บของ 
 คุณสมบัติ 
  - ดีไซน์สวย ทันสมัยออกแบบเฉพาะรุ่น  
  - ตู้สูงส าหรับใส่ของโชว์  
  - มาพร้อมบานเปิด - ปิด ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน 
  - แข็งแรง ทนทาน และรับน้ าหนักได้ดี  
  - ผลิตจากฟอยล์น าเข้าจากเยอรมันกันความร้อนความชื้นได้ดี  
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง  
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 1.5.3) ตู้ส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.26 ตู้ส านักงาน 
 คุณสมบัติ 
  - ผลิตจาก PVC กันความร้อนความชื้นได้ดี 
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - ตู้สามารถล็อคได้ เพื่อการเก็บของที่ปลอดภัย  
  - มี 1 ลิ้นชัก และ 2 ชั้นโล่งส าหรับเก็บของ 
  - เราเลือกใช้ไม้ E1 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  - ขาเหล็ก แข็งแรง ทนทาน รับน้ าหนักได้ดี  
   - สามารถเข้ากับชุดเฟอร์นิเจอร์ในรุ่นอ่ืนได้อย่างลงตัว  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
   - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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  1.5.4) ตู้สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.27 ตู้สูง 
 คุณสมบัติ 
  - ตู้สูง รุ่น เททริส/พี 80 ซม. 
  - ผลิตจาก PVC กันความร้อนความชื้นได้ดี 
  - ผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสี้ยน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย  
  - เราเลือกใช้ไม้ E1 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  - มีค่าสารฟอร์มาดีไฮด์ <0.008 มก. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
  - สามารถเข้ากับชุดเฟอร์นิเจอร์ในรุ่นอ่ืนได้อย่างลงตัว  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม  
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหาย 
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 1.6) บริเวณนอกบ้านและสวน 
 1.6.1) เฟอร์นิเจอร์สนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.28 โต๊ะสนาม 
 คุณสมบัติ 
  - ชุดโต๊ะสนาม รุ่น คาเนสต้า (โต๊ะ 1 ตัว+เก้าอ้ี 6 ตัว) 
  - โครงเหล็กสานด้วยหวายเทียม PE (Polyethylene) 
  - PE เป็นวัสดุที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี่ให้ดูเสมือนหวายแท้หรือ
หวายธรรมชาติ  
  - ทนต่อสภาพอากาศร้อน-ชื้นและในหน้าฝน 
  - สีไม่หลุดลอกเหมือนกับสีที่ใช้ทาบนหวายธรรมชาติ  
  - เก้าอ้ีสานมาพร้อมเบาะนั่ง ยืดหยุ่นสูง นั่งสบาย  
  - ท๊อปโต๊ะเป็นกระจกนิรภัยคุณภาพดี  
  - ขาโต๊ะและเก้าอ้ีมีแผ่นยางกันรอบขูดขีด  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม   
  - หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนสูงและความชื้น หลีกเลี่ยงการถูก
แสงแดดจัด  
  - ใช้ผ้านุ่มหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเบาๆ   
  - กรณีมีคราบสกปรก ใช้ผ้าชุบน้ าหรือน้ าสบู่บิดหมาดเช็ด แล้วเช็ด
ตามด้วยผ้าแห้ง  
  - ไม่ควรใช้น้ ายาหรือสารเคมีใดๆ ท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
จะท าให้พื้นผิวเสียหายได้ 
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 2) เคร่ืองนอน 
 2.1) เคร่ืองนอน 
 2.1.1) ผ้าห่ม 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.29 ผ้าห่ม 
 คุณสมบัติ 
  - ผ้าห่มฟรีซ รุ่น ด๊อตตี้ 152 x 203 ซม. 
  - ผลิตจาก โพลีเอสเตอร์ 100%  
  - เนื้อผ้าห่มนุ่ม ไม่ระคายผิว 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - สามารถซักเคร่ืองได้ ไม่ควรใช้สารฟอกขาว  
 2.1.2) ผ้าปูที่นอน 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.30 ผ้าปูที่นอน 

 คุณสมบัติ 
  - ผ้าปูที่นอนไม่รัดมุม รุ่น พรีเมี่ยม ไวท์ ขนาด 6 ฟุต 
  - ผลิตจากผ้าฝ้าย 100% 
  - ใช้ส าหรับปูเตียง 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - สามารถซักได้ด้วยเคร่ือง 
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 2.1.3) หมอน 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 2.31 หมอน 
 คุณสมบัติ 
  - Shiatsu Pillow ให้สัมผัสผ่อนคลาย 
  - ปลอกหมอนแบบ Outlast ช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิได้ดี 
  - หมอนหนุนเมมโมรี่โฟมให้สัมผัสนุ่ม รองรับน้ าหนัก ช่วยให้หลับ
สบายขึ้น 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - สามารถถอดปลอกซักได้, ห้ามซักล้าง 
 2.1.4) มุ้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.32 มุ้ง 
 คุณสมบัติ 
  - มุ้งกลม รุ่น โอพีล่า 
  - ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100% 
  - ใช้ส าหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม กันแมลง กันยุง  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ห้ามซักแห้ง 
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 2.1.5) ที่รองนอน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.33 ที่รองนอน 
 คุณสมบัติ 
  สามารถซักได้ด้วยเคร่ือง 
  ท่ีนอนปิกนิกแบบหนา+หมอน รุ่น บัดดี้  
  - ผลิตมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์ขูดขน 90 gsm และโพลีเอสเตอร์ 
  - ที่นอนปิกนิกแบบ 3 ตอน เบาะหนาน่าใช้ 
  - ดีไซน์เรียบ ดีไซน์ 2 สี 2 ด้าน 
  - มาพร้อมหมอนหนุน 1 ใบ 
  - ขนาด 60 x 90 x 18 ซม. (พับเก็บ)   
  - ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ให้สัมผัสนุ่มสบาย 
  - ตัดเย็บด้วยความประณีต เย็บริมเรียบร้อย  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ควรหมั่นน าหมอนออกผึ่งลม และแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค  
  - สามารถน าลงเคร่ืองซักผ้าได้ 
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 2.2) ที่นอนขนาด 3,5,6 ฟุต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.34 ที่นอน 
 คุณสมบัติ 
  - ระบบรองรับน้ าหนัก NANO FLEX POCKET SPRING from 
USA 
  - ที่นอนสปริงบรรจุในถุงผ้า มีความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัว
สปริง 
  - ช่วยให้ไม่เกิดเสียงดังหรือสั่นสะเทือนเวลาพลิกตัว ไม่รบกวนผู้
นอนด้านข้าง  
  - ให้สัมผัสนุ่มสบายกว่าโอบรับและกระจายน้ าหนักช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
  - หลับสนิทผ่อนคลายทุกท่วงท่าแห่งการนอน  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - วางที่นอนให้ห่างจากวัตถุไวไฟและประกายไฟที่อาจท าให้เกิดรอย
ไหม้ได้ 
  - ไม่ควรใช้น้ ายาซักแห้งในการท าความสะอาดที่นอน เพราะสารเคมี
อาจท าให้เนื้อผ้าเกิดความเสียหายได้  
  - ไม่ควรยืนหรือกระโดดบนที่นอน เพราะน้ าหนักที่มากเกินไปอาจ
ท าให้ที่นอนในจุดนั้นเกิดการยุบตัว  
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 3) ของตกแต่งบ้าน 
 3.1) ของตกแต่งบ้าน 
 3.1.1) นาฬิกา 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.35 นาฬิกา 

 คุณสมบัติ 
  - นาฬิกาปลุก รุ่น ออลบิน ขนาด 21 x 4.7 x 12.6 ซม. 
  - ผลิตมาจากพลาสติก (เอชไอพีเอส) คุณภาพอย่างดี  
  - ดีไซน์สวย ทันสมัย ออกแบบเฉพาะรุ่นเท่านั้น  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - เช็ดท าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง  
 3.1.2) เทียนและเชิงเทียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.36 เชิงเทียน 
 คุณสมบัติ 
  - เชิงเทียนเหล็กเส้น รุ่น รอมบัส i 
    ภาพท่ี 2.36 เชิงเทียน 
  - ผลิตจากเหล็กเส้นคุณภาพดี  
  - ใช้ส าหรับรองเทียน votive ใส่ได้ 4 แท่ง 
  - ใช้ประดับตกแต่งได้ตามความต้องการ  
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วิธีการดูแลรักษา 
  - ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด เช็ดท าความสะอาด  
 3.1.3) รูปภาพประดับห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.37 รูปภาพประดับห้อง 
 คุณสมบัติ 
  - ขนาด 50 x 70 x 2 ซม. 
  - ท าจากแก้วเทมเปอร์หนา 0.4 ซม. 
  - ภาพพิมพ์ท้องถนนในยามค่ าคืน 
  - รูปภาพช่วยท าให้ผู้มองรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา  
  - ช่วยเพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นในห้อง  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ท าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง 
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 3.1.4) แจกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.38 แจกัน 
 คุณสมบัติ 
  - ขนาด 15.5 x 15.5 x 35 ซม. 
  - ผลิตมาจากแก้วสี 
  - ใช้ส าหรับใส่ดอกไม้และใบไม้ประดับ หรือใช้วางตกแต่งห้อง  
  - ใช้ประดับตกแต่งได้ตามความต้องการ  
  - ดีไซน์สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ท าความสะอาดด้วยผ้าหมาด 
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 3.2) หมอนอิงและผ้าห่ม 
 3.2.1) ผ้าม่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.39 ผ้าม่าน 
 คุณสมบัติ 
  - สินค้ามาพร้อมสายรวบม่าน 
  - ม่านกันแสงหน้าต่าง รุ่น นารีโอ้ ขนาด 145 x 165 ซม 
  - ผลิตมาจากโพลี่-ฝ้าย คุณภาพสูง 
  - ผ้าม่านส าเร็จรูปแบบกั้นแสงยูวี 100% 
  - ผ้ากันแสงหน้าต่างส าเร็จรูปแบบทอลวดลายในตัว  
  - ด้านบนเป็นแบบห่วงตาไก่   
  - สินค้ามาพร้อมสายรวบม่าน 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - แยกซักตามสีผ้าก่อนใช้งาน และไม่ควรใช้สารฟอกขาว  
  - รีดด้วยไฟอ่อนด้านที่เป็นผ้า  
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 3.2.2) หมอนอิง 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.40 หมอนอิง 
 คุณสมบัติ 
  - หมอนอิง อาร์ทิสติก-เบิร์ด 
  - ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์แคนวาส 100% 
  - ด้านหน้าพิมพ์ลายนกแก้วพื้นหลังธรรมชาติ  
  - ไส้หมอน 400 กรัม มีซิปสามารถถอดซักท าความสะอาดได้  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - สามารถซักมือหรือซักเคร่ืองได้  
 3.2.3) เบาะรองนั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.41 เบาะรองนั่ง 
 คุณสมบัติ 
  - เบาะรองนั่ง รุ่นคุชชี่ 
  - ผลิตจาก โพลีเอสเตอร์ 100% 
  - ไส้เบาะใยโพลี่เอสเตอร์พร้อมเย็บกดจุด  
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 วิธีการดูแลรักษา 
  - ท าความสะอาดเฉพาะจุด หรือเช็ดด้วยผ้าหมาด  
 3.3) โคมไฟและหลอดไฟ 
 3.3.1) โคมไฟ 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 2.42 โคมไฟ 
 คุณสมบัติ 
  - ฐานท าจากโลหะโคมท าจากโพลีคอตตอน (ทีซี)  
  - ใช้หลอดไฟ E14 Max 40W จ านวน 1 ดวง 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ไม่ควรเสียบปลั๊กหลายสายในที่เสียบ ควรถอดปลั๊กทุกครั้งหลัง
การใช้งาน ท าความสะอาด หรือซ่อมแซม  
 3.3.2) ไฟสนาม 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.43 ไฟสนาม 

 คุณสมบัติ 
  - ผลิตจากหลอด LED พลาสติก 
  - ใช้หลอด LED ชาร์จพลังแสงอาทิตย์ ประหยัดพลังงาน  
  - ใช้ส าหรับให้แสงสว่าง 
  - สามารถปรับเลื่อนทิศทางได้ตามความต้องการ  
 วิธีการดูแลรักษา 
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  - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก  
  - ระวังการกระแทกจนเกิดความเสียหาย  
 3.3.3) หลอดไฟและอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.44 หลอดไฟ 
 คุณสมบัติ 
  - สว่างกว่าและถนอมสายตาด้วย interlaced optics ที่เป็น patent 
ของ Philips 
  - ให้แสงสว่างแบบคูลเดย์ไลท์  
  - เทคโนโลยีแสงสว่างที่นุ่มนวล สบายตา  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - หลีกเลี่ยงการกระแทกด้วยของแข็ง   
  - เมื่อหลอดไฟหมดอายุการใช้งาน ไม่ควรทุบ แกะ หรือเผาไฟ  
 3.4) ตกแต่งสวน 
 3.4.1) อุปกรณ์ตกแต่งสวน 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.45 น้ าพุ 

 คุณสมบัติ 
  - ผลิตจากโพลี่เรซิน แข็งแรง  
  - น้ าพุรูปไข่ลายร้ิวตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
  - พร้อมไฟ LED ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ  
  - เพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่นผ่อนคลาย  
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 วิธีการดูแลรักษา 
  - เช็ดท าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง  
 3.4.2) อุปกรณ์จัดแต่งสวน 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.46 กระถางต้นไม้ 
 คุณสมบัติ 
  - กระถาง รุ่น คาลัน 
  - ขนาด 40.5 x 24 x 28.5 ซม. 
  - ท าจากใยสังเคราะห์ (50% แมกนีเซีย, 35% แมกนีเซียมคลอไรด์ 
  - เหมาะส าหรับจัดตกแต่งสวนให้มีชีวิตชีวา  
  - เหมาะส าหรับวางในสวนและชานบ้าน  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ล้างด้วยมือเท่านั้น 
 3.4.3) พรมดักฝุ่น 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพท่ี 2.47 พรมดักฝุ่น 

 คุณสมบัติ 
  - เหมาะส าหรับใช้ภายนอก 
  - ผลิตจากพลาสติกพีพีและยาง 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - อย่าวางใกล้เปลวไฟ 
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 4) อุปกรณ์จัดเก็บ 
 4.1) อุปกรณ์จัดเก็บ 
 4.1.1) ไม้แขวนเสื้อและอุปกรณ์จัดเก็บเสื้อผ้า  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.48 ตู้แขวนเสื้อ 
 คุณสมบัติ 
  - โครงตู้เสื้อผ้าขนาด 120 x 45 x 180 ซม. 
  - ผลิตมาจากโลหะ คุณภาพดี  
  - ใช้จัดเก็บเสื้อผ้าและสิ่งของให้เป็นระเบียบ  
  - ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยภายในบ้าน  
  - แข็งแรงทนทาน และมีดีไซน์ที่สวยงาม  
  - สามารถรองรับน้ าหนักได้สูงสุดถึง 20 กก. 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ท าความสะอาดด้วยผ้าหมาดแล้วเช็ดให้แห้ง  
  - หลีกเลี่ยงการท าความสะอาดด้วยสารเคมี 
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 4.1.2) อุปกรณ์จัดเก็บส าหรับส านักงาน  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.49 ที่คั่นหนังสือ 
 คุณสมบัติ 
  - ที่คั่นหนังสือ 2 ชิ้น/ชุด รุ่น ฮาร์โล 
  - ท าจากไม้เอ็มดีเอฟและหนังเทียม  
  - ขนาด 12x13x17 ซม. 
  - ง่ายแก่การจัดเจ็บ ดีไซน์สวยงาม  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ห้ามโดนความชื้นหรือวางในที่ชื้น  
  - ห้ามวางใกล้เปลวไฟ 
 4.1.3) กล่องใส่รองเท้า 
  
 
  
 

 
ภาพท่ี 2.50 ที่วางรองเท้า 

 คุณสมบัติ 
  - ผลิตจากเหล็กพ่นสีคุณภาพดี  แข็งแรงทนทาน 
  - ดีไซน์สวยงาม รับน้ าหนักได้ดี 
  - ช่วยจัดระเบียบให้กับบ้านของคุณ   
 วิธีการดูแลรักษา 
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  - หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม  
  - ใช้ผ้าชุบน้ าบิดหมาดเช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง  
 4.2) เคร่ืองมือช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน  
 4.2.1) เคร่ืองมือช่าง 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.51 เคร่ืองมือช่าง 
 คุณสมบัติ 
  - ผลิตมาจากพลาสติกพีพี คุณภาพดี 
  - มีช่องเก็บของถึง 14 ช่อง 
  - เหมาะส าหรับเก็บเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ช่างขนาดเล็ก  
  - สามารถน าที่กั้นช่องออกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ส าหรับเก็บของชิ้นใหญ่
ขึ้น มีที่จับที่สามารถถือพกพาได้ มาพร้อมฝาสีใสท าให้หาของได้ง่าย  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ท าความสะอาดด้วยผ้าหมาด และเช็ดด้วยผ้าแห้ง  
 4.2.2) อุปกรณ์ท าความสะอาด 
 
  
  
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 2.52 ผ้าอเนกประสงค์ 
 คุณสมบัติ 
  - 100% คอตตอน 
  -  ผ้าอเนกประสงค์ 2 ชิ้น-ชุด ท าจากผ้าคอตตอน แต่ละชิ้นขนาด 
40x60 ซม. 
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 วิธีการดูแลรักษา 
  - ควรแยกซัก 
 4.2.3) บันได 
  
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.53 บันได 
 คุณสมบัติ 
  - บันได 4 ชั้น รุ่น แบรดฟอร์ด/พี 
  - ผลิตจากอลูมิเนียม+พลาสติก  
  - รับน้ าหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม 
  - สามารถพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่  
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ท าความสะอาดด้วยผ้าหมาด 
 5) อุปกรณ์ครัวและห้องอาหาร 
 5.1) อุปกรณ์ครัวและห้องอาหาร 
 5.1.1) เคร่ืองครัว 
  
  
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.54 หม้อ 

 คุณสมบัติ 
  - หม้อหูจับผลิตจากสเเตนเลสสตีล 18/10 มาพร้อมฝาแก้ว 
  - ด้ามจับใช้วัสดุเบกาไลท์ ไม่ร้อน ไม่ลื่น จับถนัดมือ  
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 วิธีการดูแลรักษา 
  - ไม่ควรใช้ไฟแรงในการประกอบอาหาร  
 5.1.2) อุปกรณ์ในครัว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.55 กระชอน 
 คุณสมบัติ 
  - กระชอน รุ่น ซิลวี่ 
  - ท าจากพีพีพลาสติกเกรดดี 
  - ใช้สะดวก มีที่จับถนัดมือ 
  - ปลอดภัยใช้กับอาหาร 
 วิธีการดูแลรักษา 
  - ล้างด้วยน้ ายาท าความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

บทที ่3 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้อง ในกรณีศึกษาเ ร่ือง การศึกษาระบบขนส่ง

ภายในประเทศของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวข้องมาเป็น

กรอบพื้นฐานในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการขนส่ง 
1.1 การขนส่งสินค้าทางบก 
1.2 การขนส่งสินค้าทางน้ า 

  2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการขนส่ง 
  3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง 
   4. นิยามค าศัพท์ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 
  โดยทั่วไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ จาก
สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง หากพิจารณาค านิยามนี้แล้วอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การ
ขนส่งนั้นเป็นแค่การเคลื่อนย้าย คน สัตว์ สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว
การขนส่งยังมีความหมายกว้างขวางโดยครอบคลุมไปถึง การขนส่ง การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคน 
ดังนั้นหากยึดค าจ ากัดความถูกต้องแล้วการที่คนเราเดินอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม หรือการใช้รถเข็น
ช่วยบรรทุกของเมื่อเข้าไปซื้อสินค้าหรือการที่พนักงานขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือก็นับเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกัน กระบวนการวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การเคลื่อนย้ายการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ด าเนินไปจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยต้นทุน และการจัดส่งต้องถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย 

องค์ประกอบของการขนส่ง 
จากความหมายข้างต้นท าให้ทราบว่า การขนส่งเป็นการจัดกิจกรรมการบริการใน 

2 รูปแบบคือ การขนส่งสินค้าได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เคร่ืองใช้ในชีวิตประจาวัน 
ไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ และอีกรูปแบบคือ การขนส่งผู้โดยสาร ได้แก่ บุคคลซึ่งอาจหมายถึงบุคคลคน



 

เดียวหรือหมู่คณะ การด าเนินการหนึ่งๆ จะเรียกว่าเป็นการขนส่งได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 
5 ประการคือ สิ่งที่ขนส่ง ยานพาหนะและหน่วยบรรทุก เส้นทาง สถานีหรืออาคารที่พักผู้โดยสาร 
และผู้ประกอบการ 

1. สิ่งที่ขนส่ง จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ คนกับสัตว์หรือสิ่งของ ในกรณีที่เป็น
คนจะเรียกว่า การขนส่งผู้โดยสาร (passenger transport) ในกรณีที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของจะเรียกว่า 
การขนส่งสินค้า (freight transport) 

2. ยานพาหนะ (vehicle) และหน่วยบรรทุก จ าแนกตามรูปแบบการขนส่งได้เป็น 4 
ประเภท ดังนี ้

2.1 การขนส่งทางบก (land transportation) เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถ
โดยสาร รถรางไฟฟ้า รถไฟ หรือ ช้าง ม้า ลา อูฐ เกวียน เป็นต้น 

2.2 การขนส่งทางน้ า (water or maritime transportation) เช่น เรือโดยสาร 
เรือบรรทุกสินค้า 

2.3 การขนส่งทางอากาศ (air transportation) เช่น เคร่ืองบิน บอลลูน 
กระสวยอวกาศ 

2.4 การขนส่งทางท่อ (pipeline transportation) ใช้ในการขนส่งของไหล 
น้ ามันหรือแก๊ส 

ยานพาหนะทั้งหลายต้องอาศัยก าลังในการขับเคลื่อน โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
คือ ก าลังขับเคลื่อนจากธรรมชาติ (natural motive power) เช่น ก าลังขับเคลื่อนที่เกิดจาก ลม มนุษย์ 
หรือสัตว์ เป็นต้น และ ก าลังขับเคลื่อนที่ประดิษฐ์ขึ้น (artificial motive power) เช่น เคร่ืองจักรไอน้า 
เคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองยนต์เบนซิน กระแสไฟฟ้า หรือแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 

สาหรับหน่วยบรรทุก (carrying unit) ที่ใช้ส าหรับบรรทุกหรือบรรจุสิ่งที่ต้องการ
ขนส่ง ควรได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสิ่ งที่ต้องการล าเลียงขนส่ง เช่น ถ้าสิ่งที่
ต้องการขนส่งเป็นของเหลวก็ควรใช้ถัง (tank) ในการล าเลียง หรือถ้าเป็นสินค้าที่บรรจุในกล่อง
รูปทรงสี่เหลี่ยมอาจล าเลียงโดยใช้ตู้บรรทุกสินค้า (container) เป็นต้น 

3. เส้นทาง (Route, Way หรือ Path) ที่ใช้สาหรับการขนส่ง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท
ดังนี ้

3.1 เส้นทางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural way) เช่น ทะเลและ
มหาสมุทร ส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ สาหรับน่านฟ้าหรือเส้นทางอากาศ 
สามารถติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

3.2 เส้นทางที่ดัดแปลงขึ้นจากธรรมชาติ (artificial improved natural way) 
เช่น ล าคลอง แม่น้ า เป็นต้น โดยมากใช้เป็นเส้นทางขนส่งภายในประเทศ 



 

3.3 เส้นทางที่สร้างขึ้น (artificial way) เช่น ถนน รางรถไฟ หรือท่อ
ส าหรับการล าเลียงแก๊สหรือของเหลวอื่นๆ 

4. สถานีหรืออาคารที่พักผู้โดยสาร (station หรือ terminal) เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับ
ขนถ่ายสิ่งที่ต้องการขนส่งขึ้นหรือลงจากยานพาหนะ ในกรณีที่เป็นการขนส่งผู้โดยสารสถานที่
ดังกล่าวยังเป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับรอใช้บริการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง โดยทั่วไปสถานีจะอยู่ที่
จุดเร่ิมต้นและจุดปลายทางของการขนส่ง ประเภทของสถานีจะขึ้นอยู่กับลักษณะเส้นทางและ
ยานพาหนะในการขนส่ง ตัวอย่างเช่น สถานีของการขนส่งทางบก ได้แก่ สถานีขนส่งรถประจาทาง 
สถานีรถไฟ สถานีของการขนส่งทางน้ า ได้แก่ ท่าเรือ ท่าเรือน้ าลึก สะพานปลา สถานีของการ
ขนส่งทางอากาศ ได้แก่ สนามบิน เป็นต้น 

5. ผู้ประกอบการ (carrier) คือ ผู้ที่ให้บริการการขนส่งอาจจะเป็นรัฐบาล หรือ
เอกชนผู้ให้บริการอาจได้รับค่าจ้าง ถ้าดาเนินการในลักษณะของธุรกิจ หรือไม่ได้รับผลตอบแทน ถ้า
ด าเนินการเพื่อส่วนบุคคล 

ความส าคัญของการขนส่ง 
การเดินทางหรือการขนส่งที่เกิดขึ้นแต่ละคร้ังต้องอ้างอิงกับกิจกรรมของผู้ที่ท าให้

เกิดการเดินทางหรือขนส่งนั้น ด้วยเหตุนี้การเดินทางหรือขนส่งจึงเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากกิจกรรม
ที่ผู้ก่อให้เกิดการเดินทางมีความประสงค์ที่ จะกระท าโดยทั่วไปสามารถจ าแนกการเดินทางตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ 7 ประเภทคือ การเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ การเดินทางเพื่อกลับบ้าน การ
เดินทางเพื่อไปศึกษา การเดินทางเพื่อซื้อสินค้า การเดินทางเพื่อธุรกิจส่วนตัว การเดินทางเพื่อติดต่อ
สังสรรค์กับผู้อ่ืน และการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว 

จึงกล่าวได้ว่า การขนส่งเป็นองค์ประกอบหลักของชุมชนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ บทบาทส าคัญของการขนส่งคือ การให้บริการหรืออ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนหรือสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ งที่ต้องการ 
เนื่องจากระบบขนส่งท าหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเข้าด้วยกัน ระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้การด า เนินงานหรือการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชนเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพตามไปด้วย ความส าคัญของการขนส่งในด้านต่างๆ มี 3 ประการดังนี้ 

ความส าคัญของการขนส่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
1. ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าต่ าลง 
2. การขนส่งที่ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ชนบท ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงระบบ

ขนส่งได้สะดวกท าให้สามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายขึ้นเป็นการกระจายรายได้สู่ชนบท 
3. ช่วยขยายโอกาสการจ้างงาน การท างาน และการค้าให้กระจายไปสู่ชุมชนอย่าง

ทั่วถึง ท าให้คนในชุมชนมีรายได้ มีการจ้างงาน เพิ่มรายได้ และลดปัญหาการว่างงาน 



 

4. การขนส่งระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคน หรือ
สินค้าล้วนสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นเงินจานวนมหาศาลในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการ
ท่องเที่ยว การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและภาษี 

ความส าคัญของการขนส่งต่อชุมชนและสังคม 
1. ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานให้กับคนในชุมชน ช่วยให้ผู้คนที่

อยู่ห่างไกลเมืองได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประกอบอาชีพการงานได้ทัดเทียมกับคนที่อยู่ใน
เมือง 

2. ช่วยลดช่องว่างของสถานะทางสังคมของคนในชุมชน ระบบขนส่งสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพ จะท าให้คนในชุมชนทุกระดับชั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและอย่างเท่า
เทียมกัน 

3. ช่วยให้ผู้คนไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนให้เป็นปึกแผ่น และก่อให้เกิดความสามัคคีกันของคนในชุมชน 

4. ช่วยให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชน ไม่ว่าจะเป็นภายใน
ภูมิภาค ระหว่างภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการลดช่องว่างและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ช่วยให้คนที่อยู่ต่างพื้นที่กันเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น 

ความส าคัญของการขนส่งต่อความมั่นคงของประเทศ 
1. ระบบขนส่งและถนนที่ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อ

การถูกคุกคามจากผู้รุกรานนอกประเทศ ช่วยให้ประเทศเกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ถนนที่เข้าสู่หมู่บ้านที่ห่างไกลบริเวณแนวชายแดนช่วยให้หน่วยงานรัฐและ

ทหารสามารถเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้ผู้คนในชุมชนดังกล่าวเกิดความอุ่นใจ อีกทั้ง
ยังท าให้สามารถด าเนินการปกป้องพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น 

3. การขนส่งที่ทั่วถึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การปกครองบ้านเมืองเป็นไปอย่าง
ราบรื่น เน่ืองจากรัฐสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง ท าให้ทราบความเป็นไปของ
คนในพื้นที่และสามารถวางแนวทางในการพัฒนาชุมชนและกลยุทธ์ในการป้องกันประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency of transportation) การพัฒนาการขนส่งนั้น
มุ่งที่จะพัฒนาการขนส่งให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งตามหลักของการ
ขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 

1. ความรวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็วสามารถที่จะท าให้สินค้าและบริการ
ต่างๆไปสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพเหมือนกับ
สินค้าและบริการที่แหล่งผลิต 



 

  2. การประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องท าให้เกิดการประหยัดใน
ต้นทุนการขนส่งและประหยัดในราคาค่าบริการ กล่าวคือผู้ประกอบกิจการการขนส่งต้องพยายาม
ท าให้ต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ท าให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียอัตรา
ค่าบริการโดยสาร หรือค่าระวางด้วย ดังนั้นความประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ 
  3. ความปลอดภัย ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าตลอดจน
ความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับระบบ
การขนส่ง ถือได้ว่าผู้ประกอบการการขนส่งจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายในทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นในสินค้าและบริการ 
  4. ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ
หรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ เช่นยานพานะจะต้องมีเคร่ืองมืออุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆไว้อย่างครบถ้วน พร้อมที่จะน ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายทันที 
  5. ความแน่นอน เชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา (Certainty and punctuality) ถือเป็น
เร่ืองที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ
ก าหนดเวลาในการเดินทางที่ชัดเจนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา มีจ านวนเที่ยวที่วิ่ง เวลาที่ออก
เดินทางจากต้นทางถึงปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง 

ดังนั้นถ้าพิจารณานิยามข้างต้น การขนส่งสินค้า (Freight Transportation) จึง
หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งอันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์
ด้าน สถานที่ (Place Utility) และอรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ทั้งนี้การเคลื่อนย้าย
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิด อรรถประโยชน์ด้านสถานที่
และเวลาในการขนส่ง (Time in Transit) กับความต่อเนื่องในการให้บริการ (Consistency of 
Service) ซึ่งเป็นตัวที่บอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา 

บทบาทและความส าคัญของการขนส่ง 
ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิ

วัตน์ การแสวงหาตลาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีต้นทุนต่ าที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้รวมไปถึง
ความสามารถในการจัดส่งสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาในการจัดส่ง
สั้นที่สุด ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ จะเห็นได้ว่าการขนส่ง
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวกทั้งด้านเวลาและสถานที่ส่งผลให้บริษัท
ที่มีการจัดการขนส่งที่ดีสามารถสร้างมาตรฐานได้ว่าจะมีสินค้าเพียงพอที่จะจัดจ าหน่าย ณ สถานที่
และเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ
บริษัทที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จในด้านการขนส่ง ต้องเข้ าใจและปฏิบัติงานที่ซับซ้อนซึ่งบริษัท
จ าเป็นต้องประสานงานในส่วนของการรับเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าที่มีความหลากหลายรวมถึง



 

ส่วนของสินค้าก็จะถูกจัดการโดยการขนย้ายไปยังจุดต่างๆซึ่งความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเรามากยิ่งขึ้น 

1.1 การขนส่งสินค้าทางบก 
  การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ 
ปลอดภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพักตามเส้นทางที่ต้องการได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลาย
ประเภทบริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจ าทาง รถยนต์รับจ้าง(Taxi) รถเช่า การมีรถยนต์หลาย
ประเภท ท าให้การเดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้น  
  การคมนาคมทางบกได้เร่ิมต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ พาหนะที่ส าคัญได้แก่ ม้า อูฐ 

เกวียนและรถม้า ชาวโรมันในสมัยโบราณได้เร่ิมสร้างถนนเชื่อมระหว่าง กรุงโรมกับเมืองต่างๆ ใน

อาณาจักรโรมัน ตั้งแต่ 315 ปี ก่อนคริสตศักราช เช่น สร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับอังกฤษ 

กรุงโรมกับซีเรีย ตลอดจนเมืองท่าส าคัญอ่ืนๆ ของโรมัน จนมีค ากล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุง

โรม” (“All roads lead to Rome”) (Lundberg , 1985 :62) การขนส่งทางบกด้วยเกวียน รถม้า อูฐ ช้าง

และม้า หรือยานพาหนะโดยใช้แรงงานสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ยังคงมีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าและ

ผู้โดยสารตลอดมา  

การขนส่งทางรถไฟ โทมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen, ค.ศ.1663-1729) ชาว

อังกฤษได้ปรับปรุงเคร่ืองจักรไอน้ า โดยใช้ลูกสูบได้เป็นผลส าเร็จ หลังจากนั้น เจมส์ วัตต์ ( James 

Watt , ค.ศ.1736-1817) ก็ได้น าเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและ

เรือกลไฟ ต่อมาจอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson , ค.ศ.1781-1848) ได้ปรับปรุงและสร้างหัว

รถจักรได้ส าเร็จ ในปี ค.ศ.1814 หลังจากนั้นได้น าหัวรถจักรมาลากจูงรถไฟ และรถไฟก็มีบทบาท

ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมากขึ้น หลังจากรถไฟมีบทบาทในการขนส่งผู้โดยสารแทน

ยานพาหนะแบบเก่าไม่นาน โทมัส คุก ก็ได้จัดรายการน าเที่ยวทางรถไฟขึ้นเป็นคร้ังแรก ในประเทศ

อังกฤษ ในปี ค.ศ.1841 การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ท าให้ รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolf Diesel , ค.ศ.1858-

1913) ชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ดีเซล แล้วน ามาใช้ในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟได้ส าเร็จ

ในปี ค.ศ.1892 

การสร้างทางรถไฟในยุโรป ซึ่งได้เร่ิมต้นระหว่าง ค.ศ.1830-1850 ได้ขยาย
กว้างขวางออกไปสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรถไฟ ได้มีการสร้างทาง
รถไฟเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆ ในยุโรป และการรถไฟก็ขยายไปยังทวีปอเมริกา เอเชีย 
ออสเตรเลีย และ แอฟริกา ในยุโรปมีทางรถไฟจากอิตาลี่ สู่ ฝร่ังเศส จากปารีสในฝร่ังเศส ทางรถไฟ
แยกไปสู่สเปน 



 

และอีกสายหนึ่งแยกขึ้นไปสู่เบลเยี่ยม เยอรมนี โปแลนด์ จากโปแลนด์ขึ้นไปสู่เมืองเลนินกราด 
(Laningrad) แล้วอีกสายหนึ่งแยกไปออสเตรีย ยูโกสลาเวีย บัลแกเรียและตุรกี ทางรถไฟสาย
สแกนดิเนเวียน ได้เชื่อมกลุ่มประเทศ นอรเวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และเดนมาร์ก นอกจากนั้นทาง
รถไฟสายนี้ยังมีทางแยกจากฟินแลนด์ไปเชื่อมเลนินกราด ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของทางรถไฟสาย 
ทรานส์ ไซบีเรียน (Trans – Siberian Express) ยาว 9,298.81 กิโลเมตร จากเมืองเลนินกราด ผ่าน
มอสโก (Moscow) ไปยังเมืองวิลาดิวอสต็อก (Vladivastok) ส าหรับทวีปอ่ืนๆ ก็ได้พัฒนา เส้นทาง
รถไฟเชื่อมระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน  

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) ประเทศต่างๆ ได้พัฒนาการขนส่งทาง
รถไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม พลังขับเคลื่อนรถไฟตามรางได้ใช้พลังงานไฟฟ้าแทน
พลังงานน้ ามัน ท าให้สามารถแล่นได้เร็วกว่าเดิม ในปี ค.ศ.1964 ได้เปิดการเดินรถไฟ ชินกันเซน 
(Shinkansen) ขึ้นเป็นคร้ังแรก ระหว่างกรุงโตเกียวและโอซาก้า เนื่องในมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 
รถไฟชินกันเซนแล่นระหว่างเมืองทั้งสองระยะทาง 885 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง 10 นาที 
ในขณะที่รถไฟแบบเก่าของญ่ีปุ่นแล่นในระยะทางดังกล่าวแล้วใช้เวลา 18 ชั่วโมง ในฝร่ังเศสได้
สร้างรถไฟ เต.เช.เว. (Train A Grande Vitesse) แล่นระหว่างปารีส กับ ลียง และปารีส กับ มาร์เซย 
ในอัตราเร็วเฉลี่ย 282 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถไฟดังกล่าวแล่นได้ราบเรียบมาก “ขณะถือแก้วน้ าในมือ
น้ ายังไม่กระฉอกออกจากปากแก้ว”  

ในสหรัฐอเมริกา ได้สร้างทางรถไฟสาย แอมแทรก (Amtrak) ขึ้นในปี ค.ศ.1971 
เพื่อเชื่อมเมืองต่าง ๆ ระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับตะวันตก ทางรถไฟสายแอมแทรกที่ส าคัญ 
เช่น จากเมืองชิคาโกไปสู่เมืองซานดิเอโกและลอสแองเจลิส ฝั่งทะเลด้านตะวันออกมีทางรถไฟสาย
แอมแทรกเชื่อมระหว่างเมืองไมอามี่กับนิวยอร์ก และจากนิวยอร์กสายหนึ่งแยกไปฝั่งวอชิงตัน ดี.ซี. 
อีกสายหนึ่งแยกขึ้นไปฝั่ง มอนทรีออล ในประเทศแคนนาดา  

ในปัจจุบันนอกจากรถไฟที่มีอัตราความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้ว ความสะดวกสบาย
ก็มีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะในรถไฟมีห้องนอนปรับอากาศ ห้องอาหาร และรายการบันเทิงต่างๆ 
ดังนั้นผู้โดยสารที่ชื่นชอบกับธรรมชาติสองข้างทางรถไฟ ก็ยังนิยมการเดินทางประเภทดังกล่าวแล้ว 
พร้อมกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่ผ่านเข้าไปยังพื้นที่สูงเช่น ประเทศจีนพัฒนาเส้นทางรถไฟไปสู่
ทิเบตเรียกว่าเส้นทางสายชิงไห่ - ทิเบต  

ทั้งนี้เพราะการเดินทางโดยรถไฟ สะดวกสบาย  เพลิดเพลิน ค่าโดยสารถูกกว่า
เคร่ืองบิน และสามารถเดินทางเข้าถึงย่านใจกลางเมืองได้ เพราะสถานีรถไฟตั้งอยู่ในจุดใจกลางของ
แต่ละเมือง ดังนั้นการขนส่งทางรถไฟ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้โดยสารที่ต้องการราคาประหยัด 
การเดินทางในระยะสั้นและไม่มีความเร่งรีบในเร่ืองของเวลา  

ทางรถยนต์ ถึงแม้ว่าการขนส่งทางบกได้มีมาแต่โบราณ แต่ยานพาหนะทางบกถูก
ขับเคลื่อนด้วยแรงงานสัตว์ จนกระทั่งได้มีการผลิตเคร่ืองจักรไอน้ าขึ้น โจเซฟ คูเยต์ ( Joseph 



 

Cugnot, ค.ศ.1825-1904) วิศวกรชาวฝร่ังเศส เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ยานยนต์สามล้อ โดยใช้
พลังงานจากไอน้ า ใน ค.ศ.1770 ต่อมา คาร์ล เบนซ์ (Carl Benz , ค.ศ.1844-1929) ชาวออสเตรียและ
กอตต์เลียบ เดมเลอร์ (Gottlieb Daimler, ค.ศ.1834-1900) ชาวเยอรมัน ได้สร้างรถยนต์โดยใช้
พลังงานน้ ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จ ใน ค.ศ1885 นับเป็นรถยนต์คันแรกของโลก ต่อมา
เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford, ค.ศ.1863-1947) ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นเป็นผลส าเร็จในปี 
ค.ศ.1896 หลังจากนั้นการผลิตรถยนต์เพื่อการค้าก็เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 ต่อมาในปี ค.ศ.1908 
ก็ได้มีการสร้างถนนรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในยุโรปก็ได้ปรับปรุงเส้นทางรถม้า
หรือเส้นทางเดิมเป็นถนนรถยนต์ ในปี ค.ศ.1912 ประเทศต่างๆ ได้สร้างถนนรถยนต์มากยิ่งขึ้น  

ก่อนคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 รถไฟมีบทบาทในการขนส่งมากที่สุด แต่
หลังจากทศวรรษที่ 1950 รถยนต์ได้มีบทบาทในการขนส่งแทนรถไฟ ทั้งนี้เพราะการเดินทางที่
สะดวกสบาย สามารถแวะพักได้อย่างอิสระ และมีความอิสระในการเดินทางมากกว่ารถไฟ รถยนต์
จึงมีบทบาทส าคัญในทางด้านการท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกามีการเดินทางโดยรถยนต์ในวันหยุด
ร้อยละ 80 (Davidson , 1994 :43) การขนส่งโดยพาหนะรถยนต์มีข้อเสียในด้านความปลอดภัยใน
การเดินทาง การส่งเสียงดังและอากาศเป็นพิษ  

รถยนต์ได้มีบทบาทส าคัญในด้านการท่องเที่ยว เพราะว่ารถยนต์สามารถให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวได้หลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Car) รถเช่า (Car Hire) รถรับจ้าง 
(Taxi) รถโดยสาร (Coach) และรถประจ าทาง (Bus) ยานพาหนะดังกล่าวจัดบริการผู้โดยสาร
ระหว่างสนามบินกับที่พัก การเดินทางภายในเมือง การเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ 
การบรรจุผู้โดยสารของรถยนต์แต่ละประเภทสามารถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
เช่น ถ้าต้องการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มเล็กประมาณ 3-4 คน ก็สามารถเลือกรถเช่าขนาดเล็ก ถ้าเป็น
กลุ่มใหญ่ประมาณ 30-40 คน ก็สามารถเลือกรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถบรรจุผู้โดยสารได้
ประมาณ 42 คน นอกจากสามารถเลือกยานพาหนะให้เหมาะกับผู้โดยสารแล้ว ภายในรถยนต์ยังมี
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสุขภัณฑ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือรายการ
บันเทิงอ่ืนๆ รวมทั้งจัดอาหารและเคร่ืองดื่มไว้บริการ  

ถึงแม้ว่ารถยนต์จะมีความสะดวกสบายดังกล่าวแล้ว แต่การเดินทางท่องเที่ยวโดย
รถยนต์ก็ต้องตระหนักว่าผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวไม่ต้องการนั่งรถยนต์ในระยะเวลานาน
ติดต่อกันหลายวัน เพราะท าให้เกิดการเหนื่อยอ่อน ถ้าเป็นรถโดยสารประเภทเช่าเหมาก็ควรจัดให้มี
การสับเปลี่ยนที่นั่ง (Seat Rotation) ในการเดินทางแต่ละวัน เพื่อให้บุคคลที่นั่งแถวหลัง ได้มีโอกาส
หมุนเวียนขึ้นมานั่งแถวหน้าบ้าง เพื่อได้ชื่นชมกับธรรมชาติและสถานที่สองข้างทางชัดเจนขึ้น  
เนื่องจากรถยนต์มีความสะดวกสบายและสามารถจัดบริการได้สอดคล้องกับจ านวนและ
วัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง จึงท าให้การเดินทางโดยทางรถยนต์เป็นที่นิยมมากขึ้นและมีบทบาทใน



 

การขนส่งผู้โดยสารทางบกมากกว่ารถไฟซึ่งมีข้อจ ากัดในการหยุดพักและการเสรีภาพส่วนบุคคล
หรือการจัดกิจกรรมของหมู่คณะ 

การขนส่งทางราง ในอดีตราชอาณาจักรไทย ยังไม่เคยมีรูปแบบและโครงการที่จะ
แสดง ให้เป็นที่ปรากฎชัดว่าการคมนาคมทางบกภายในประเทศ จะมีการขนส่งโดยทางรถไฟ
เกิดขึ้น เพราะในเวลานั้นประชาชนยังนิยมใช้สัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า ช้างและเกวียน เป็นพาหนะ
เพื่อประโยชน์ในการเดินทางและในการล าเลียงสินค้าต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 
จนกระทั่ งการขนส่งโดยทางรถไฟได้ขึ้นจนส า เ ร็จ เป็นรูปร่าง  อันสมบูรณ์  ในรัชสมัย 
“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ " โดยมีประกาศ พระบรมราช
โองการสร้างทางรถไฟสยาม ตั้ งแต่ก รุง เทพฯ ถึง  เมืองนครราชสีมา  ต่อมาในรัชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหตุการณ์ทางด้านการเมือง สืบเนื่องมาจาก
นโยบายขยายอาณานิคมของอังกฤษและฝร่ังเศส แผ่มาครอบคลุมบริเวณแหลมอินโดจีน พระองค์
ท่านทรงตระหนักถึงความส าคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟ เพราะการใช้แต่ทางเกวียน
และแม่น้ าล าคลองเป็นพื้นนั้น ไม่เพียงพอแก่การบ ารุงรักษาพระราชอาณาเขต ราษฎรที่อยู่ห่างไกล
จากเมืองหลวง มีจิตใจโน้มเอียงไปทางประเทศใกล้เคียง สมควรที่จะสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศ 
เพื่อติดต่อกับมณฑลชายแดนก่อนอ่ืน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การปกครอง ตรวจตราป้องกันการรุกราน
เป็นการเปิดภูมิประเทศ ให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิก พื้นที่ รกร้างว่างเปล่า ให้เป็นประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ดังนั้นในปี พ.ศ.2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เซอร์แอนดรู คลาก และบริษัทปันชาร์ด 
แมกทักการ์ด โลเธอร์ ด าเนินการส ารวจเพื่อสร้างทางรถไฟจาก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และมีทาง
แยกตั้งแต่เมืองสระบุรี - เมืองนครราชสีมาสายหนึ่ง จากเมืองอุตรดิตถ์ - ต าบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ า
โขงสายหนึ่ง และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงราย เชียงแสนหลวงอีกสายหนึ่ง โดยท าการส ารวจให้
แล้วเสร็จเป็นตอน ๆ รวม 8 ตอน ในราคาค่าจ้างโดยเฉลี่ยไม่เกินไมล์ละ 100 ปอนด์ ทั้งสองฝ่ายลง
นามในสัญญา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2430 

อย่างไรก็ตาม!! ปัจจุบันการรถไฟฯมีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้วรวมทั้งสิ้น 
4,346 กิโลเมตร โดยเป็นทางคู่ช่วงกรุงเทพ - รังสิต ระยะทาง 31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วง
รังสิต - ชุมทางบ้านภาชี ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้ 

1.ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง (สถานีรถไฟอุบลราชธานี อ าเภอวารินช า
ราบ) จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ จังหวัดหนองคาย และต่อจากหนองคายไป
ยัง สถานีรถไฟท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ระยะทาง 627.5 กิโลเมตร 

2.ทางรถไฟสายเหนือ ถึง สถานีรถไฟเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีรถไฟ 
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 751 กิโลเมตร 



 

3.ทางรถไฟสายใต้ เร่ิมต้นจากสถานีกรุงเทพ ถึง ( สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อ าเภอ
สุไหงโกลก ) จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1,159 กิโลเมตร และ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จังหวัด
สงขลา ระยะทาง 974 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟของ ประเทศมาเลเซีย ไปถึงยัง 
ประเทศสิงคโปร์ และ สถานีรถไฟกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 850 กิโลเมตร และ 
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 816 กิโลเมตร 

4.ทางรถไฟสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว ( สถานีรถไฟอรัญประเทศ อ าเภอ
อรัญประเทศ ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และ จังหวัดระยอง ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต สถานี
รถไฟมาบตาพุด ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

5.ทางรถไฟสายตะวันตก จาก สถานีธนบุรี ถึง  อ าเภอไทรโยค สถานีรถไฟน้ าตก  
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร และถึง สถานีรถไฟสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะทาง 157 กิโลเมตร 

6.ทางรถไฟสายแม่กลอง ช่วง สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ - สถานีรถไฟมหาชัย 
ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง สถานีรถไฟบ้านแหลม - สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 34 
กิโลเมตร 

ข้อดีของการขนส่งทางราง 
1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

  ข้อเสียของการขนส่งทางราง 
1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมาก 
4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 

  การขนส่งทางรถยนต์  ถึงแม้ว่าการขนส่งทางบกได้มีมาแต่โบราณ แต่ยานพาหนะ
ทางบกถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานสัตว์ จนกระทั่งได้มีการผลิตเคร่ืองจักรไอน้ าขึ้น โจเซฟ คูเยต์ 
(Joseph Cugnot, ค.ศ.1825-1904) วิศวกรชาวฝร่ังเศส เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ยานยนต์สามล้อ โดย
ใช้พลังงานจากไอน้ า ใน ค.ศ.1770 ต่อมา คาร์ล เบนซ์ (Carl Benz , ค.ศ.1844-1929) ชาวออสเตรีย
และกอตต์เลียบ เดมเลอร์ (Gottlieb Daimler, ค.ศ.1834-1900) ชาวเยอรมัน ได้สร้างรถยนต์โดยใช้
พลังงานน้ ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จ ใน ค.ศ1885 นับเป็นรถยนต์คันแรกของโลก ต่อมา
เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford, ค.ศ.1863-1947) ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นเป็นผลส าเร็จในปี 



 

ค.ศ.1896 หลังจากนั้นการผลิตรถยนต์เพื่อการค้าก็เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 ต่อมาในปี ค.ศ.1908 
ก็ได้มีการสร้างถนนรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในยุโรปก็ได้ปรับปรุงเส้นทางรถม้า
หรือเส้นทางเดมิเป็นถนนรถยนต์ ในปี ค.ศ.1912 ประเทศต่างๆ ได้สร้างถนนรถยนต์มากยิ่งขึ้น  
  ก่อนคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 รถไฟมีบทบาทในการขนส่งมากที่สุด แต่

หลังจากทศวรรษที่ 1950 รถยนต์ได้มีบทบาทในการขนส่งแทนรถไฟ ทั้งนี้เพราะการเดินทางที่

สะดวกสบาย สามารถแวะพักได้อย่างอิสระ และมีความอิสระในการเดินทางมากกว่ารถไฟ รถยนต์

จึงมีบทบาทส าคัญในทางด้านการท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกามีการเดินทางโดยรถยนต์ในวันหยุด

ร้อยละ 80 (Davidson , 1994 :43) การขนส่งโดยพาหนะรถยนต์มีข้อเสียในด้านความปลอดภัยใน

การเดินทาง การส่งเสียงดังและอากาศเป็นพิษ  

รถยนต์ได้มีบทบาทส าคัญในด้านการท่องเที่ยว เพราะว่ารถยนต์สามารถให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวได้หลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Car) รถเช่า (Car Hire) รถรับจ้าง 
(Taxi) รถโดยสาร (Coach) และรถประจ าทาง (Bus) ยานพาหนะดังกล่าวจัดบริการผู้โดยสาร
ระหว่างสนามบินกับที่พัก การเดินทางภายในเมือง การเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ 
การบรรจุผู้โดยสารของรถยนต์แต่ละประเภทสามารถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
เช่น ถ้าต้องการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มเล็กประมาณ 3-4 คน ก็สามารถเลือกรถเช่าขนาดเล็ก ถ้าเป็น
กลุ่มใหญ่ประมาณ 30-40 คน ก็สามารถเลือกรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถบรรจุผู้โดยสารได้
ประมาณ 42 คน นอกจากสามารถเลือกยานพาหนะให้เหมาะกับผู้โดยสารแล้ว ภายในรถยนต์ยังมี
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสุขภัณฑ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือรายการ
บันเทิงอ่ืนๆ รวมทั้งจัดอาหารและเคร่ืองดื่มไว้บริการ  

ถึงแม้ว่ารถยนต์จะมีความสะดวกสบายดังกล่าวแล้ว แต่การเดินทางท่องเที่ยวโดย
รถยนต์ก็ต้องตระหนักว่าผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวไม่ต้องการนั่งรถยนต์ในระยะเวลานาน
ติดต่อกันหลายวัน เพราะท าให้เกิดการเหนื่อยอ่อน ถ้าเป็นรถโดยสารประเภทเช่าเหมาก็ควรจัดให้มี
การสับเปลี่ยนที่นั่ง (Seat Rotation) ในการเดินทางแต่ละวัน เพื่อให้บุคคลที่นั่งแถวหลัง ได้มีโอกาส
หมุนเวียนขึ้นมานั่งแถวหน้าบ้าง เพื่อได้ชื่นชมกับธรรมชาติและสถานที่สองข้างทางชัดเจนขึ้น 

ข้อดีของการขนส่งทางรถยนต์และรถบรรทุก 
1. สะดวกรวดเร็ว 
2. สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรง 
3. บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง 
4. ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 
5. เหมาะสมกับขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง 
6. ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 



 

  ข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์และรถบรรทุก 
1. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
2. มีความปลอดภัยต่ าถ้าพาหนะที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน 
3. เวลาการขนส่งอาจคลาดเคลื่อนตามสภาพการจราจรและสภาพอากาศ 
ข้อดีของการขนส่งทางรถไฟ 
1. รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
2. ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
3. ประหยัดขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
4. สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

  ข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟ 
1. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก 
2. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก 
3. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
4. ความยืดหยุ่นมีน้อยเพราะมีเส้นทางตายตัว 

  ตามกฎหมายการขนส่ง ก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักบรรทุก ดังนี้ 
  ลักษณะของรถที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้า แบ่งเป็น 9 ลักษณะดังนี้ 

1. รถกระบะรถบรรทุก ครอบคลุมรถบรรทุกมีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยก
หรือเทของมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้ 

2. รถตู้บรรทุก ครอบคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูส าหรับถ่ายด้านข้าง
หรือด้านท้ายก็ได้ 

3. รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 
4. รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุ

ระเบิดและอ่ืนๆ 
5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเคร่ืองดื่ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์

และอ่ืนๆ 
6. รถพ่วง ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด ลงบนเพลาล้อ

ตัวเองและต้องใช้รถอื่นลากจูง 
7. รถกึ่งพ่วง ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกบางส่วน เฉลี่ย

เพลาล้อของรถคันลากจูง 
8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นรถกึ่งพ่วงโครงโลหะ ที่สามารถปรับความยาว

ช่วงล้อระหว่างรถลากจูง 



 

9. รถลากจูง เป็นรถส าหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 
ลักษณะของรถที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้า มีการก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักบรรทุก 

และเคร่ืองมืออุปกรณ์รถที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าและส่วนควบคุมรถทั้ง 9 ลักษณะที่กล่าวมานั้น
ต้องมีขนาดตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกับความกว้าง ความสูง ความยาว ส่วนยื่นหน้าและส่วน
ยื่นท้าย ดังนี้ 

  1. ความกว้าง ความกว้างของตัวถังรถส่วนประกอบข้างตัวถังที่ยื่นออกจากตัวรถ 
แต่ไม่รวมกระจกเงาส าหรับมองหลัง ด้านข้างต้องไม่เกิน 2.50เมตร และตัวถังหรือส่วนประกอบ
ของตัวถังจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกของเพลาท้ายได้ไม่เกิน 1.5เซนติเมตร 
  2. ความสูง ความสูงที่สุดของรถเมื่อวัดจากพื้นราบต้องไม่เกิน 3.8เมตร ส าหรับรถ
ตู้บรรทุกที่มีความกว้างไม่เกิน 2.3เมตร มีความสูงได้ไม่เกิน 3เมตร 
  3. คามยาว ความยาวของรถบรรทุกตามลักษณะ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9 เมื่อวัดจากกัน
ชนหน้าถึงส่วนสุดท้ายของรถต้องไม่เกิน 10เมตร ความยาวของรถบรรทุกลักษณะ 6 ไม่เกิน 8เมตร 
และรถบรรทุกลักษณะ 7 และ 8 ยาวไม่เกิน 12.5เมตร 
  4. ส่วนยื่นหน้ารถบรรทุกลักษณะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 9 เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุด
ของรถไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อหน้าต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ รถบรรทุกลักษณะ 7 
และ 8 เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของรถ 
  5. ส่วนยื่นท้าย รถบรรทุกลักษณะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 9 ส่วนยื่นท้ายของรถเมื่อวัด
จากส่วนท้ายของตัวถัง ส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือศูนย์กลางระหว่าง
เพลาคู่ท้ายต้องมีความยาวไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ ยกเว้นรถบรรทุกตู้ทึบและรถที่มีทางขึ้นลง 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าด้านท้าย ส่วนบรรทุกยื่นท้ายรถได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของช่วงล้อ 
ส าหรับรถบรรทุกส่วน 7 และ 8 ส่วนยื่นท้ายของรถ เมื่อวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วนบรรทุก 
ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้าย ยื่นได้ไม่เกิน 2 ใน 5 ของช่วงล้อ 
  6. รถบรรทุกลักษณะ 5, 6, 7 และ 8 ที่เป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจอาจมีความกว้าง 
ความสูง ความยาว ส่วนยื่นหน้าและยื่นท้าย เกินกว่าที่ก าหนดได้ หากมีความจ าเป็นตามลักษณะการ
ใช้งานเฉพาะกิจแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 
  7. พิกัดน้ าหนักของรถบรรทุก พิกัดน้ าหนักบรรทุกของรถขึ้นอยู่กับจ านวนเพลา 

การขนส่งการพัฒนาด้านต่างๆ 
  1. การขนส่งกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - การขนส่งท าให้เกิดตลาดมากขึ้น 
  - การขนส่งท าให้เกิดเสถียรภาพด้านเวลา 
  - การขนส่งท าให้เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน 



 

  - การขนส่งท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น 
  2. การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ 
  - การขนส่งท าให้เกิดการเจริญทัดเทียมกันภายในประเทศ 
  - การขนส่งท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
  - การขนส่งท าให้เกิดการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างสะดวก 
  - การขนส่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่ 
  - การขนส่งท าให้มาตรฐานของสังคมดีขึ้น 
  3. การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองประเทศ 
  - การขนส่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  - การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและการป้องกันประเทศ 
  4. การขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค กิจการสาธารณูปโภคนั้นจะมีลักษณะที่
ส าคัญคือ 
  - มีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
  - มีผลต่อชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ 
  - มีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ 

เร่ืองการบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด หรือเกินจากที่กฎหมายก าหนด 

เป็นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการดูแลถนนหนทาง เส้นทางการจราจร ไม่ให้ผุพัง
หรือทรุดโทรมก่อนก าหนดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการใช้งบประมาณการปลูกสร้าง
หรือซ่อมแซมถนนใหม่ ซึ่งล่าสุด มีการลงนามท าข้อตกตกลงร่วมระหว่างหลายภาคฝ่าย เช่น รฟท. 
หรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย กทท. หรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และองค์กรสหพันธ์การ
ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในการจัดการเร่ืองรถบรรทุกน้ าหนักเกินนี้ โดยจะน าสู่การเพิ่มเติม
ในข้อกฎหมายรถบรรทุก ส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก ที่ออกไว้เมื่อปี 2535 โดย
ทางการฯ คาดว่าจะให้ผลเร่ิมบังคับใช้ในปลายปี 2561 ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดของบรรทุกน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ เช่น 

รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน หรือ 25,000 กิโลกรัม 
รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกินกว่า 9.5 ตัน หรือ 9,500 กิโลกรัม 
รถบรรทุก 6 ล้อ ต้องไม่ให้เกินกว่า 15 ตัน 
โดยกฎหมายรถบรรทุกยังครอบคลุมไปถึงรถบรรทุกพ่วง หรือที่เราเรียกว่ า รถ

พ่วงด้วย โดยแยกตามจ านวนล้อและเพลา เช่น 
รถพ่วงที่มี 6 เพลา ที่มี 22 ล้อ ต้องบรรทุกหนักไม่เกินกว่า 50.5 ตัน หรือ 50,500 

กิโลกรัม 



 

ส าหรับโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายรถบรรทุกข้อนี้นั้น จะคิดในลักษณะอัตราทบ
ทวี คือ จะเร่ิมต้นการปรับที่ 1 หมื่นบาท จากนั้นก็จะทบเพิ่มเป็น 3 หมื่น และก าหนดโทษขั้นสูงสุด 
ที่ 1 แสนบาท ส าหรับผู้ฝ่าฝืนแอบลักลอบขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ โดยจะเรียกปรับที่
บริษัทที่รับผิดชอบการขนส่งและผู้ที่เป็นลูกค้าองค์บริษัทขนส่ง หรือ ผู้ใช้บริการขนส่งรถบรรทุก
เหล่านั้น รวมถึงบริษัทที่เป็นปลายทางผู้รับที่รถบรรทุกเหล่านั้นจะไปส่งสินค้าให้ด้วย เรียกว่าเป็น
กฎหมายรถบรรทุกที่มีการควบคุมด้วยโทษปรับอย่างครบวงจร ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นคือ ผู้จ้าง ผู้บริการ
ขนส่งรถบรรทุก และผู้รับปลายทาง เลยทีเดียว 

กฎหมายรถบรรทุกด้านการควบคุมอุปกรณ์ล็อครถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย 
ด้านการล็อครถคอนเทนเนอร์ เพื่อความปลอดภัยไม่ให้สิ่งของร่วงหล่น เป็นการ

ก าชับให้ระมัดระวังดูแลสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลิว ตกหล่น หรือ ถ้าเป็นของเหลว 
ก็คือ ห้ามมีการร่ัวไหล เป็นทางจากรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าเพราะล้วนท าให้ผู้ขับขี่ สัญจรไปมา
ได้รับความเสี่ยงจากการขับขี่ เป็นปัญหาที่ท าให้ตัวเลขสถิติอุบัติภัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้นในทุกปี  
ทั้งนี้ ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเข้าเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในไทยมี
หลายแห่ง ทั้งแหลมฉบัง นวนคร เป็นต้น โดยทางการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ก าชับ
ตักเตือนและผู้ให้บริการรถบรรทุกส าหรับขนส่งสินค้า ในการตรวจตราความเรียบร้อยของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้ดีก่อนที่กฎหมายรถบรรทุกจะเร่ิมใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2561 

กฎหมายรถบรรทุกเร่ืองการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 
เนื่องจากมีสถิติตัวเลขจากอุบัติเหตุรถชนจากรถยนต์ส่วนบุคคลกับรถบรรทุก

สิ่งของขนาดใหญ่ ของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่มีความยาว และขนาดความกว้างของรถที่ส่งผลลบ
ต่อวิสัยทัศน์ในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนคันอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการขับขี่ในเวลากลางคืน ที่มี
อุบัติเหตุร้ายแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตหลายคร้ัง ทั้งนี้กฎหมายรถบรรทุกส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์
สะท้อนแสง เป็นหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานกฎหมายรถบรรทุกของไทยให้เข้าสู่ความเป็นสากล
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมยานยนต์ที่สหประชาชาติ เพื่อออกมติให้แต่ละประเทศจัด
ระเบียบทางด้านน้ี 

ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ออกกฎหมายรถบรรทุกส่วนเพิ่มเติมจากกฎหมาย
เดิมที่มีอยู่ โดยเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของรถบรรทุก และรูปแบบของแผ่นสะท้อนแสงที่
ต้องติดตั้ง ต้องถูกสีสัน ขนาดรูปร่าง ต าแหน่ง เพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือต้องสามารถให้ผู้ขับขี่คัน
อ่ืน ๆ เห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเวลาวิกาล โดยมีผลบังคับใช้ทันที ส าหรับรถบรรทุกที่จด
ทะเบียนรถใหม่ ตั้งแต่ เมื่อ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาโดยคุณสมบัติของแผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ ต้อง
ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ต่ ากว่า 150 เมตร และติดตั้ง 2 ด้าน คือ 
ด้านข้างรถ กับ ด้านท้ายรถ ซึ่งด้านข้าง รถ ต้องใช้แถบสะท้อนแสงที่เป็นสีเหลืองกับสีขาวเท่านั้น 
ส่วนด้านท้ายรถ กฎหมายรถบรรทุก ได้ระบุว่าให้ใช้สีแดง หรือ สีเหลือง และต าแหน่งที่ติด ต้องมี



 

ความสมดุลสมมาตรกันซ้ายขวาของด้านท้ายรถ โดยรถที่ต้องติดด้านหลัง คือรถที่มีความกว้าง มาก
ว่า 2.1 เมตร ขึ้นไป ส่วนการติดแถบสะท้อนแสงด้านข้างรถ ต้องติดให้แถบมีค่าความยาวไม่น้อย
กว่าสัดส่วน 1 ใน 3 ของความยาวรถ แต่ไม่ให้เกิน 2 ใน 3 ของความยาวรถ ทั้งนี้ หากเป็นรถเก่าที่ยัง
ไม่ได้ติดต้ังให้ถูกต้อง ต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 1 มกราคม 2562 หรือ หากติดตั้งแล้ว แต่สีสันของ
แถบป้ายฯ ยังไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขภายใน 1 มกราคม 2563 มิฉะนั้นจะถูกโทษปรับโดยอ้างอิงจาก
กฎหมายรถบรรทุกในส่วนของ พรบ. การขนส่งทางบก ปี 2522 คือ โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่น
บาท 

รถบรรทุก กับ GPS  
กรมการขนส่งทางบก ได้มีการก าหนดให้ รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และ

รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปต้องท าการติดตั้งระบบ GPS เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดิน
รถของกรมขึ้นมา พูดง่ายๆ ก็คือ กรมการขนส่งมีกฎหมายระบุให้ต้องมี GPS ติดรถบรรทุก และรถ
สาธารณะนั่นเอง เชื่อว่าวิธีการนี้จะช่วยในเร่ืองติดตามพฤติกรรมการขับรถได้อีกทั้งยังส่งผลให้
ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงได้ด้วยเช่นกัน 

มีสถิติอุบัติเหตุจากรถโดยสารและรถบรรทุกระบุว่า ปัญหาของอุบัติเหตุเหล่านี้
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเร่ืองการขับขี่ของพนักงานรวมถึงเร่ืองของระบบบริหารจัดการองค์กร 
อาทิ มีการใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด, ให้พนักงานขับรถเกินเวลามาตรฐานความปลอดภัย
ส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้า อ่อนเพลีย จนน ามาซึ่งความเสียหายต่างๆ 

ดังนั้น การใช้ GPS ติดรถบรรทุก จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุก ไม่
อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินเเละสามารถติดตามการ
ด าเนินงานต่างๆของรถเเต่ละคันได้เเล้วนั้น ยังท าให้เจ้าของธุรกิจ สามารถควบคุมและติดตาม
พฤติกรรมการขับขี่ของคนขับได้อีกด้วย 

1.2 การขนสิ่งสินค้าทางน้ า 
การขนส่งทางน้ า เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล ชาวกรีกเป็นชนชาติที่เดินเรือ

ค้าขายระหว่างเมืองต่างๆ ในทะเลอิเจียน รอบๆ ประเภทกรีซในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเดินเรือติดต่อ
กับอาณาจักรโรมันและเมืองอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาเหนือ ชาวโรมันก็
เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่เดินเรือค้าขายติดต่อกับประเทศต่างๆ ในดินแดนดังกล่าวมาแล้ว ทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนียนเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ส าคัญของชาวโรมัน ในประวัติศาสตร์ก่อนค.ศ. 500 – ค.ศ.
500 ชนชาติกรีกโรมันและโรมันเป็นนักเดินเรือค้าขายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่ส าคัญที่สุด  
ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 ซึ่งเป็นระยะเวลาตอนต้นของสมัยกลาง การค้าขายทั้งทางบกและ
ทางเรือหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง เพราะมีโจรผู้ร้ายชุกชุม จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 การค้า
ขายได้เร่ิมต้นอีกคร้ังหนึ่ง ชนชาติอาหรับเป็นนักเดินเรือค้าขายที่ส าคัญแถบทะเลอาหรับและทะเล
แดง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 และ 15 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 ชนชาติที่เดินเรือค้าขาย



 

และส ารวจแผ่นดินใหม่เพื่อแสวงหาอาณานิคม ได้เปลี่ยนจาก ชนชาติอาหรับแถบทะเลอาหรับและ
ทะเลแดงเปลี่ยนไปสู่ โปรตุเกสและสเปน ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกคร้ังหนึ่ง  ต่อมาในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 15 และ คริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้เกิดการเดินเรือเพื่อแสวงหาอาณานิคมและการค้า
ขาย โปรตุเกสและสเปนได้กลายเป็นนักเดินเรือที่ส าคัญ ศูนย์กลางทางทะเลได้เปลี่ยนจากทะเล
อาหรับและทะเลแดง เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางด้านตะวันตก หลังจากนั้นก็เปลี่ยนศูนย์กลาง
ไปสู่ทะเลเหนือ เมื่อเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ เร่ิมมีอ านาจในการเดินเรือทางทะเล ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 17  

การเดินเรือในสมัยดังกล่าวแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขาย การส ารวจดินแดน 
การขนส่งผู้โดยสาร ส าหรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก็มีบ้างแต่ไม่มากนัก การเดินเรือยังอาศัย
แรงลมธรรมชาติและแรงคน จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ 2 คน คือ 
แพทริค มิลเลอร์ (Patrick Miller , ค.ศ.1731 –1815) และวิลเลียม ซิมมิงตัว (William Symington , 
ค.ศ.1763-1831) ได้ร่วมกันประดิษฐ์เรือโดยใช้เคร่ืองจักรไอน้ าเป็นพลังในการขับเคลื่อน ใน ค.ศ.
1807 โรเบิร์ต ฟุลตัน (Robert Fullton , ค.ศ.1765-1815) ได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

ในระหว่างคริสต์วรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 หรือก่อนการพัฒนาการ
คมนาคมทางอากาศ การขนส่งทางเรือ มีบทบาทส าคัญทั้งด้านการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ เรือเดินสมุทรได้พัฒนาในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ใหม่ในการเดินทาง คือ เน้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการ
ขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ประมาณปี ค.ศ.1844 ได้เร่ิมจัดเรือท่องเที่ยว (Cruise Ship) เป็นคร้ังแรก
ในระหว่างทศวรรษที่ 1920 ได้จัดเรือน าเที่ยวรอบโลก การเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว ได้รับความ
นิยมมากในทศวรรษที่1960 จากการส ารวจพบว่า มีการเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว ระหว่าง ค.ศ.1964 
-1976 ทั้งหมด 26 บริษัท (Lundberg , 1985 :56) ในปี ค.ศ.1969 อังกฤษได้จัดสร้างเรือท่องเที่ยว ชื่อ
ควีน เอลิซาเบธที่ 2 (The Queen Elizabeth 2) นับเป็นเรือท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดของเรือ
ยาว 296.57 เมตรหรือยาวกว่าสนามฟุตบอล 3 เท่า กว้าง 32.31 เมตร ในเรือมีสิ่งอ านวยความสะดวก
และสถานบันเทิง เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ บ่อนการพนัน (Casino) ร้านค้า ภัตตาคาร สามารถ
บรรจุคนได้ 882 ที่นั่ง ฯลฯ เรือล านี้บรรจุผู้โดยสาร 1,740 คน ลูกเรือและพนักงานโรงแรม ในเรือ 
900 คน (Lundberg , 1985 :59)  

เรือท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีลักษณะเหมือนที่พักผ่อนลอยน้ า (Floating Resort) 
เพราะมีการจัดบริการต่างๆ เหมือนโรงแรม เช่น ที่พัก ภัตตาคาร สถานบันเทิง พนักงานต้อนรับ 
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกก าลังกาย และเลือกซื้อสินค้าในเรือ ในเร่ืองอาหาร เรือจัดเตรียมอาหาร
ให้แก่ผู้โดยสาร 3 เวลา คือ อาหารเช้า จัดให้เลือก 2 รายการระหว่าง 7.00 หรือ 8.30 น. นอกจากนี้ก็
มีอาหารกลางวันและอาหารเย็น เรือท่องเที่ยวบางบริษัทจะจัดงานร่ืนเริงเพื่อเลี้ยงขอบคุณผู้โดยสาร 
ในวันสุดท้ายของการเดินทาง จ านวนวันในการจัดรายการน าเที่ยวทางเรือขึ้นอยู่กับวัย หนุ่มสาว



 

ชอบเดินทางระหว่าง 3-7 วัน ผู้สูงอายุชอบเดินทางระหว่าง 2-3 สัปดาห์ หรือเดินทางรอบโลกเพราะ
มีเวลาว่างมาก  

การท่องเที่ยวทางเรือนิยมกันมากในอเมริกาเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลก
ในการเดินเรือ ได้แก่ หมู่เกาะต่างๆ ในทะเลแคริบเบียน ชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโก เมืองท่าและ
หมู่เกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส าหรับเขตแม่น้ านักท่องเที่ยวชอบล่องเรือในแม่น้ าไนล์ (Nile) 
เพื่อศึกษาโบราณสถานต่างๆ ของอียิปต์ นอกจากเรือท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ในปัจจุบันยังมีเรือ
ท่องเที่ยวแล่นระหว่างชายฝั่งกับหมู่เกาะ หรือแล่นข้ามฝั่งในระยะใกล้ๆ เช่น เรือ เฟอร์ร่ี (Ferry) ซึ่ง
สามารถบรรทุกผู้โดยสาร สินค้าและรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีเรือเร็วที่สามารถลอยตัวอยู่ฝั่งผิวน้ าจึง
ท าให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ส าหรับในแม่น้ า ล าคลองหรือการสัญจรทางเรือในแผ่นดิน (Inland Waterways) ก็
มีเรือหลายประเภท แล่นรับส่งสินค้า ผู้โดยสาร รวมทั้งนักท่องเที่ยว เรือบางประเภทจัดเป็นเรือน า
เที่ยวโดยเฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเรือเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว มีบริการอาหาร 
เคร่ืองดื่ม และรายการบันเทิงอ่ืนๆ ตลอดเวลาที่เรือแล่นไปตามสายน้ า เช่น เรือท่องเที่ยวของอังกฤษ
ในแม่น้ าเทมส์ (Thames River) เรือท่องเที่ยวของฮังการีในแม่น้ าดานูบ (Danube River) หรือเรือ
ท่องเที่ยวของไทยในแม่น้ าเจ้าพระยา  

ในปัจจุบันแม้ว่ามีการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทางอากาศ แต่นักท่องเที่ยว
จ านวนหนึ่งก็นิยมเดินทางโดยเรือ เพราะมีความสะดวกสบาย สามารถพักผ่อน ชื่นชมกับธรรมชาติ 
สามารถแวะพักและท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอดพัก หลังจากท่องเที่ยวแล้วก็สามารถกลับมา
นอนที่ เรือได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วเรือจึงยังมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้า 

การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ 
การขนส่งทางทะเลจัดเป็นการขนส่งที่มีความส าคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อ

เทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ าและสามารถขนส่งสินค้าได้คราว
ละมากๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทน
เนอร์ (Container Box) โดยสินค้าที่จะขนส่งจะต้อง มีการน ามาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้
ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วย ตู้คอน
เทนเนอร์ ซึ่งท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทนี้ จะต้องมีการออกแบบ ที่เรียกว่า Terminal Design 
เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวิศวกรรมและ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ 
เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้ที่ศึกษาในด้าน Logistics จะต้องให้ความ
สนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

 

 



 

คุณลักษณะพิเศษของตู้คอนเทนเนอร์ 
ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐานอาจท าด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม โดยมี

โครงสร้างภายนอกที่แข็งแรงสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot 
เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน (โปรดดูจากภาพด้านล่างตรงมุมด้านบนของ Container) โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ (Container Number) น้ าหนักของ
สินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิดตู้แล้วจะมีที่ ล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล(Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่ว 
แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขก ากับ ส าหรับใช้ในการบ่งชี้สถานะภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาไป
ถึง Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล้กทรอนิคส์ (Electronic Tracking) หา
ต าแหน่งของการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ภายในตู้จะมีพื้นที่ส าหรับใช้ในการวางและบรรจุสินค้า  
ประเภทของตู้สินค้าอาจแบ่งได้เป็น 

1. Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะต้องเป็น
สินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้วจะต้องมีการจัดท าที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อน
หรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุงกระดาษที่มีการเป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของ
สินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิดกั้นเป็นผนังหน้าตู้ ที่เรียกว่า Wooden Partition หากใช้เป็นเชือก
ไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing 

2. Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีการปรับ
อุณหภูมิในตู้ ซึ่งท าตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดย
เคร่ืองท าความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่
วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้สินค้า 

3. Garment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบส าหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็น
เสื้อผ้า โดยมีราวส าหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะ
มีการพับหรือบรรจุใน Packing ซึ่งจะมีผลท าให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม 

4. Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มี
หลังคา ส าหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ 
จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้แทน 

5.  Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน 
โดยจะเป็นตู้คล้ายกับ Container ที่มีแต่พื้น Platform ส าหรับใส่สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น 
เคร่ืองจักร,แท่งหิน, ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็น 
Conventional Ship แต่หากเมื่อขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้วก็จะต้องมาวางใน Flat rack 
เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่เป็น Container 

 
 



 

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร ์
เป็นเรือที่ออกแบบมาส าหรับใช้ในการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะ เรือสินค้าแต่ละ

ล าจะมีที่ยกตู้ที่เรียกว่า Quay Cranes ประมาณ 1-4 ตัว โดย Crane แต่ละตัวจะล าเลียงตู้ ซึ่งวางอยู่
ตามความลึกของเรือ ซึ่งจะมีการเรียงกันเป็น Column โดยปัจจุบันเรือจะบรรทุกโดยเฉลี่ยจะเป็น
ประมาณ 2,700 TEU แต่เรือที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในชั้นที่เรียกว่า SX Class หรือที่เรียกว่า Super Post 
Panamaxx ซึ่งจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 320x330 เมตร กินน้ าลึกประมาณ 13-14 เมตร มีความกว้าง
วางคอนเทนเนอร์ได้ 20-22 แถว ซึ่งสามารถบรรทุกตู้สินค้าได้สูงสุดถึง 8,000 TEU ซึ่งในอนาคตนี้
ก าลังมีการต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปซึ่งอยู่ในชั้น Malaccamax ซึ่งสามารถขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
ได้ 18,000 TEU ซึ่งขนาดเรือที่ใหญ่ขึ้นมากนี้จะมีผลท าให้ต้นทุนโดยรวมจะลดลง เนื่องจากต้นทุน
แปรผันที่เรียกว่า Variable Cost ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ ามันหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแรงงาน แต่อย่างไรก็ดี 
จะต้องมีการบริหารการจัดการในการที่จะหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของเรือ สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะดังนี้ 
1.Transhipment Port เป็นท่าเรือแบบถ่ายล า เป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจายตู้

คอนเทน-เนอร์ คือ ท าหน้าที่เป็น Consolidation Port คือเป็นท่าที่ใช้ในการรวมตู้สินค้าจากบริเวณ
ใกล้เคียง โดยตู้สินค้าจะมีการน ามาบรรทุกเรือประเภทที่เรียกว่า Feeder Vessel เพื่อรอการขนถ่าย
ไปยังเรือ ที่เรียกว่า Direct Vessel หรือ Master Vessel เพื่อจะได้น าสินค้าไปส่งมอบตามจุดหมาย
ปลายทาง ซึ่งท่าเรือประเภทนี้อาจ ได้แก่ ท่าเรือสิงคโปร์ , ท่าเรือกรัง ,ท่าเรือรอทเทอดัมส์ ฯลฯ ซึ่ง
ท่าเรือประเภทนี้จะต้องมีการบริหารจัดการในการลดเวลาในท่าเรือที่เรียกว่า Time In port หรือ 
Waiting Time คือ เวลาที่เรือคอยท่าน้อยที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีพื้นที่ในท่าเรือ (Terminal Area) ให้
สามารถจัดเรียงกองคอนเทนเนอร์ได้เป็นจ านวนมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี รวมถึงจะต้องมีคลัง
น้ ามัน อู่ซ่อมเรือ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จะท าให้ไม่เกิดสภาพแออัดเนื่องจากท่าเรือ
ประเภทนี้ก็จะต้องมีการแข่งขัน เช่น ท่าเรือสิงคโปร์ กับท่า PTP ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐยะโฮบารูห์ตอนใต้สุด
ของมาเลเซียตรงข้ามกับเกาะสิงคโปร์ เป็นต้น 

ปัจจัยเพื่อใช้ในการแข่งขันในท่าเรือด้วยกัน 
1. through put Capacity เป็นความสามารถที่เหนือกว่าในการให้บริการ ไม่ว่าจะ

เป็นขนาดของพื้นที่อัตราการใช้ท่า , เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการท างานและความเหมาะสมทาง
ภูมิศาสตร์ 

2. Time In Port จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายตู้ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันในการ
จับเวลาว่าแต่ละตู้จะใช้เวลาในการขนถ่ายกี่นาที ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สายการเดินเรือน าเรือ
เข้ามาเทียบท่าเน่ืองจากจะมีผลต่อต้นทุนของเรือโดยตรง 

3. Original Destination Port หรืออาจเรียกว่าท่าเรือต้นทาง ปลายทาง หรือท่าเรือ
ต้นแบบ เป็นท่าเรือที่ใช้ในการรับสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าโดยตรง โดยท่าเรือประเภทนี้ประกอบไป



 

ด้วย ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า Distribute Center และจะต้องเชื่อมต่อไปยังศูนย์ สินค้า
ต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งในเงื่อนไขของ Incoterms ในหลายๆเงื่อนไขก็ได้ครอบคลุม
หรือการขนส่งสินค้าจนถึง Original Port เช่น ท่านิวยอร์ก , ท่าเรือ โตเกียว หรือท่าเรือแหลมฉบัง
ของประเทศไทย เป็นต้น ท่าเรือเหล่านี้จะเป็นท่าทีเป็นจุดหมายปลายทางของการขนส่ง เพื่อขนถ่าย
สินค้าเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ Interland ส าหรับ Transit Port จะเป็นท่าเรือที่ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้า
จะมาวางพักเพื่อรอเปลี่ยนเรือล าใหม่ เพื่อที่จะขนส่งไป Original Port เช่น ท่าเรือ Singapore , ท่าเรือ
ฮ่องกง เป็นต้น 

4. Inland Container Depot (ICD) ลานวางตู้หรือท่าเรือในแผ่นดิน (ไม่ติดน้ า) เป็น
สถานีในการเป็นศูนย์ (HUB) ในการรับตู้สินค้าเพื่อขนส่งไปท่าเรือ (Port) หรือรับตู้สินค้าจาก
ท่าเรือเข้ามาเก็บก่อนที่จะส่งต่อไปให้สถานที่รับมอบ สินค้า (Origin Point) ซึ่งปัจจุบันสถานะของ 
ICD จึงท าหน้าที่คล้ายกับท่าเรือในแผ่นดิน และมีบทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมลอจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ 

วิธีการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือ 
การขนย้ายสินค้าในท่าเรือจัดเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการการบริหารจัดการเนื่องจาก

แต่ละท่าจะแข่งขันกันเป็นนาทีในการยกสินค้าขึ้นและลง ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดการท่าเรือที่
เรียกว่า Port Automation จะท าหน้าที่ในการจัดการท่าเรือในระบบที่ใช้ Computer และหุ่นยนต์ใน
การ ขนย้ายคอนเทนเนอร์หน้าท่า มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. Stacking Lanes เป็นการจัดย้ายสินค้าไปวางเรียงกอง ซึ่งจะมีการวางเป็นชั้นที่
เรียกว่า Stack ซึ่งโดยปกติจะมีการวางเรียงคอนเทนเนอร์ไว้ 4-5 ชั้น โดยมีความกว้างของช่องทางที่
เรียกว่า Gantry Crane เป็นเคร่ืองมือในการขนย้าย ซึ่งปัจจุบันในหลายท่าได้น าระบบ Computer 
Right เข้ามาก าหนด Location ในการวางตู้ โดยมีหอ Control Room ใช้ในการควบคุมการท างาน 

2. การเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ไปไว้หน้าท่า ซึ่งอาจจะใช้ตัว Gantry Crane หรือ
อาจอาศัยรถยกที่เรียกว่า Top ท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย 

3. การ Slot Stacking เป็นการยกตู้สินค้าที่วางอยู่บริเวณหน้าท่า Quay ขึ้นไปวางไว้
บนเรือ โดยมี Quay Crane คือ Crane ที่อยู่หน้าท่าท าหน้าที่ในการขนย้าย 

ไทยจะมีท่าเรือหลักที่ส าคัญ คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออกประมาณเกือบ 
1 ล้านตู้ต่อปี และท่าเรือแหลมฉบังจะมี ตู้เข้าและออกประมาณ 2.9-3.0 ล้าน TEU นอกจากนี้ยังมี 
ท่าเรือมาบตาพุด , ท่าเรือน้ าลึกสงขลา , ท่าเรือสตูล ซึ่งประเทศไทยเองก็คงจะต้องแข่งขันกับหลาย
ประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือฮ่องกง ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออก ปีละประมาณ 17.04 ล้าน TEU 

ชนิดหรือขนาดตู้ของคอนเทนเนอร์ 
การขนส่งสินค้าด้วย Container Vessel นั้น สินค้าจะต้องบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 

หากผู้ขายเป็นผู้บรรจุ ก็จะเรียกว่า Term CY คือ Consignee Load and Count หากบริษัทเรือเป็น 



 

ผู้บรรจุตู้สินค้าในท่าเรือหรือใน ICD (Inland Container Depot) ซึ่งตัวแทนบริษัทเรือเป็นเจ้าของ
สถานที่ ก็จะเรียกลักษณะการขนส่งแบบนี้ว่า CFS (Container Freight Station) โดยสินค้าที่จะเป็น 
Term CY ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภทเต็มตู้ที่เรียกว่า FCL (Full Container Load) ส่วนใน 
Term CFS ก็สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็น FCL และ การบรรจุแบบรวมตู้ (Consolidated) คือ สินค้าน้อย
กว่า 1 ตู้ ซึ่งเรียกว่า LCL (Less Container Load) โดย Containers ที่ใช้ในการบรรจุนี้ส่วนใหญ่ จะมี
ขนาดดังนี ้

1. ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ที่มี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 ฟุต 
สูง 8.6 ฟุต โดยมีน้ าหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ าหนักบรรจุตู้
ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน 

2. ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute) โดย
สามารถบรรจุ สินค้าได้ 76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ าหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็น
น้ าหนักส าหรับสินค้าประเภท Dry Cargoes 

การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับเป็นรูปแบบการ
ขนส่งมาตรฐาน โดยคิดเป็น สัดส่วนประมาณถึง 95% ของการขนส่งสินค้าทางทะเล โดย
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเพียงไม่มากรายเมื่อเทียบกับปริมาณของการ
ขนส่ง โดยผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการรวมตัวกันเป็นชมรม 
(Conference) ซึ่งจะมีบทบาทต่อการก าหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราที่บางคร้ังมี
ลักษณะกึ่งผูกขาด โดยชมรมสายการเดินเรือที่ส าคัญของโลกอาจประกอบด้วย 

1. Far Eastern Freight Conference (FEFC) ซึ่งจะเป็นบริการรับขนสินค้าจากเอเซีย
ไปยุโรป โดยเน้นที่สินค้าที่ไปทางทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจัดว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งมีการขยายตัว
ประมาณ 24% และสินค้าที่ไปทางรัสเซียด้านตะวันออก St.Petersburg 

2. Asia / West Coast South America จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตกของเอซีย 
จนไปถึงทวีปอเมริกาใต้ 

3. Informal Rate Agreement (IRA) ชมรมนี้จะครอบคลุมธุรกิจจากเอเชียไกล ไป
ถึงเอเชียภาคตะวันออกกลาง ครอบคลุมไปถึงเกาหลี , จีน , ฮ่องกง , ใต้หวัน , เวียดนาม , ไทย , 
ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย , สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

4. Trans Pacific ครอบคลุมอาณาบริเวณริมมาหสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย , 
นิวซีแลนด์ ,อเมริกา West Coast 

วิธีการคิดค่าระวางเรือ หรือ ค่า Freight 
เนื่องจากในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือ

ประเภท Container Ship จึงควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable 
Packing เป็นลักษณะตู้ท าด้วยเหล็กหรือ อลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต ซึ่งบริษัท



 

เรือจะต้องเป็นผู้เตรียมตู้ Container โดยผู้ที่จะใช้ตู้จะต้องท าการจองตู้ โดยเอกสารที่เรียกว่า 
Shipping Particular หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าใบ Booking ซึ่งรายละเอียดจะต้องคล้องจองกับ Letter of 
Credit (L/C) ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเป็นใบรับสินค้าของตัวแทนบริษัทเรือ จะเรียกว่า Bill of Lading 
(B/L) หรือใบตราส่ง ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญในการเป็นเอกสารในการเรียกเก็บเงินจากทางธนาคาร 
ซึ่งเรียกว่า Bank Negotiated Process ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้า จะต้องมีการตกลงว่า 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้า จะเป็นคนจ่ายค่าระวางเรือที่เรียกว่า Freight Charge หากผู้ขายสินค้าเป็นผู้
ช าระก็เรียกว่า Freight Prepaid หากจะให้ผู้ซื้อเป็นผู้ช าระค่าระวางเรือเมื่อถึงปลายทาง ก็เรียกว่า 
Freight Correct 

การคิดค่าระวางเรือ (Freight Charge Basic) 
1.Weight Ton ค านวณจากน้ าหนักสินค้าที่บรรทุก และจะมีอัตราการคิดที่แตกต่าง

กันตามแต่ละประเภทของสินค้า 
2. ค านวณจาก Measurement โดยค านวณจากปริมาตรของสินค้า คือ เป็นการวัด

ขนาดของสินค้า กว้าง x ยาว x สูง ค านวณออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร (M3 หรือ CBM) มักจะใช้กับ
สินค้าที่มีลักษณะ Bulk คือ มีลักษณะเป็น Size Insentive เช่น เสื้อผ้า , ฝ้าย แต่ทั้งที่จะต้องมีการชั่ง
น้ าหนัก โดยเปรียบเทียบว่า หากน้ าหนัก (Weight Ton) สูงกว่า ก็จะคิดค่าระวางจากน้ าหนัก 

3. การค านวณจาก V (Ad Valorem Goods) คือ Degree ที่สินค้ามีราคาสูง ถึงแม้ว่า
จะมีปริมาตรน้อย น้ าหนักไม่มาก แต่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การคิดค่าระวางก็จะคิดเพิ่มอีก 3-
5 เท่า ของมูลค่าสินค้า 

4. ค่าระวางพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวาง
พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
                             4.1 ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องในกรณี
ต่างๆ เช่น ภัยสงคราม หรือในช่วงที่มีการ Peak Season 

                 4.2 Terminal Handling Charge : THC เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ ขน
ถ่ายสินค้าทั้งต้นทางและปลายทาง ได้แก่ การใช้เครนที่เรียกว่า Top คือ ค่าภาระ , ค่าลากตู้สินค้า 

                   4.3 Bunker Adjustment Factor : BAF เป็นค่าระวางพิเศษ ชดเชนภาระค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ ามัน ซึ่งท าให้บริษัทเรือมี
ต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าต้นทุนปกติ ก็จะมีการเรียกเก็บค่า BAF หรือที่เรียกง่ายๆว่า Bunker Charge ซึ่ง
อาจจะขึ้นและลงได้ เป็นไปตามดุลยภาพของ Demand & Supply 

                 4.4 Currency Adjustment Factor : CAF เป็นค่าปรับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา โดยค่าระวางเรือส่วนมาก จะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐฯ หากกรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนมีการผกผัน ทางบริษัทเรือก็จะมีการเรียกเก็บ 



 

                 4.5 Congestion Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเนื่องจากความแออัดใน
ท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเนื่องจากบางท่าเรืออาจมีการบริหารจัดการไม่ดี ท าให้มีการขนย้ายตู้
ขึ้นและลงล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่ทางบริษัทเรือก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุอ่ืน เช่น การจราจรที่
ติดขัด การนัดหยุดงานของคนงาน ซึ่งมีผลท าให้งานล่าช้า 

                 4.6 Bill of Lading Charge : B/L Charge ค่าออกใบตราส่ง เป็น
ค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทเรือต้องจัดพิมพ์ใบ Bill of Lading ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการ
แสดงสถานะภาพ (Status) ว่าสินค้าได้มีการขนส่งไปกับบริษัทเรือ ซึ่ง B/L หรือที่เรียกว่าใบตราส่ง
จะมีออกเป็นหลายฉบับ เช่น ฉบับที่เรียกว่า Original , Duplicate Original , Triple Original และ 
Copy Non-Negotiate ทั้งหมดนี้ทางบริษัทเรือจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการท าเอกสาร 

                 4.7 AMSC : Advance Manifest Security Charge เป็นค่าใช้จ่ายในการที่
บริษัทเรือต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ที่เรียกว่า 24 Hour Rules ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการความร่วมมือ การป้องกันผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่า C-TPAT (Customs Trade 
Partnerships 

                 4.8 Against Terrorism) ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับสุดท้ายของ 
Top Twenty Mega Port ในการขนส่งสินค้า จึงต้องเสียค่า AMSC Charge รวมถึงการแก้ไขเอกสาร 

ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) 
เป็นประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่าง

ประเทศ ซึ่งเป็นข้อแก้ไขใหม่ภายใต้อนุสัญญา SOLAS Chapter XI-2 เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยมุ่งที่การรักษาความปลอดภัยของเรือ และ
ท่าเรือ โดยก าหนดให้มีการประเมินสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ และก าหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับระดับความเสี่ยง ประกอบด้วย 

1. เรือ (Vessel) ก าหนดให้บริษัทเรือต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(Company Security Officer : CSO) เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าการประเมินสถานการณ์ความ
ปลอดภัยของเรือ (Ship Security Assessment) และแผนรักษาความปลอดภัยของเรือ ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางน้ าและพานิชยนาวี 

2. ท่าเรือ (Port) ก าหนดให้ต้องมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของท่าเรือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท า 
และด าเนินตามแผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากกรมการขนส่งทาง
น้ าและพานิชยนาวี โดยท่าเรือทุกแห่งที่ให้บริการเรือโดยสาร เรือบรรทุกสินค้า ต้องจดทะเบียนใน
ประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย เพื่อสนอง
ต่อหน่วยงานราชการของไทย คือ กรมการขนส่งทางน้ าและพานิชยนาวี เพื่อท าการประเมินและ
ออกใบรับรอง 



 

ข้อดีของการขนส่งทางน้ า 
1. การขนส่งแต่ละคร้ังได้ปริมาณมาก เนื่องจากการขนส่งทางน้ าเป็นการขนส่งที่

ต้องการให้ต้นทุนต่ า ดังนั้น เรือที่ใช้ในการขนถ่ายเป็นเรือขนาดใหญ่ประมาณ 1,000-2,000 ตัน 
ภายในประเทศ และ 2,000-30,000 ตัน ระหว่างประเทศ การด าเนินการขนถ่ายสินค้าคราวเดียวจะ
ได้สินค้าจ านวนมาก 

2. มีความปลอดภัย เนื่องจากการขนส่งทางน้ าจะใช้ความเร็วต่ า อัตราการเกิด
อุบัติเหตุจึงค่อนข้างน้อย และการจราจรทางน้ าก็น้อย ไม่เหมือนการจราจรทางบกที่มีปริมาณรถมาก 

จากข้อดีของการขนส่งทางน้ า ท าให้ปัจจุบันปริมาณการขนส่งทางน้ าของประเทศ
ไทยมีประมาณ 120 ล้านตัน ไม่ว่าจะเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 15-16 ล้านตัน ข้าว 9-10 ล้านตัน ปุ๋ยและ
วัสดุก่อสร้าง 14-16 ล้านตัน แม้การขนส่งทางน้ าจะมีข้อดีในเร่ืองของต้นทุนและปริมาณการขนส่ง
ต่อเที่ยวมากกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน แต่การขนส่งทางน้ าก็มีข้อเสียหรือข้อด้อยที่ผู้ผลิตต้อง
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

ข้อเสียของการขนส่งทางน้ า 
1. ความล่าช้าของการขนส่ง เน่ืองจากการขนส่งทางน้ ามีปริมาณสินค้าต่อเที่ยวมาก 

ท าให้อัตราวิ่งของเรือขนส่งต่ ามาก ระยะเวลาในการขนส่งจึงนาน เช่น การขนส่งเบียร์จากกรุงเทพฯ 
ไปชลบุรี โดยทางรถใช้เวลา 5 ชม. ในขณะที่การขนส่งทางเรือใช้เวลา 3 วัน เป็นต้น ความล่าช้านี้
อาจส่งผลต่อ Inventory Turn จากตัวอย่าง สินค้าที่ส่งจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรีใช้เวลา 5 ชม. เมื่อ
สินค้าถูกส่งไปถึงมือลูกค้า การด าเนินการเร่ืองใบเสร็จและการจ่ายเงินจะท าได้เลยในวันเดียวกันที่
ส่งสินค้าออกจากบริษัทฯ แต่การขนส่งทางน้ าใช้เวลา 3-4 วัน กว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าและท าให้
บริษัทฯ ได้รับเงินช้าไปอีก 3-4 วัน อาจส่งผลต่อเงินสดหมุนเวียนและการลงทุนเพิ่มในกิจกรรมอ่ืน 

2. ต้องจัดหาสถานที่เก็บที่ปลายทาง  เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งทางเรือจะต้องมี
ปริมาณมาก แต่การรับสินค้าของลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกัน และเราไม่สามารถบังคับให้ลูกค้ารับ
สินค้าในวันที่เราต้องการ นอกจากเราจะมีการจัด promotion ให้รับภายในช่วงเวลา ซึ่งเป็นการเสีย
ค่าใช้จ่ายและส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจ เพราะสินค้าไม่ได้ส่งเพียงพื้นที่เดียว หากลูกค้าภูมิภาคอ่ืน
ไม่ได้รับการจัด promotion เหมือนกัน ดังนั้น สินค้าที่จัดส่งไม่หมดจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บรอการ
กระจาย ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนถือครองสินค้าคงคลังที่จะต้องสูงมากขึ้น การเก็บสินค้าหลายแห่ง ท าให้
ปริมาณสินค้าที่ต้องเก็บเยอะมาก ไม่เหมือนการเก็บที่เดียวและอาศัยการกระจายอย่างรวดเร็วถึง
ลูกค้า ดังนั้น การขนส่งทางน้ าจึงเหมาะกับการเคลื่อนย้ายมากกว่าการจัดส่ง 
   3. ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางน้ าค่อนข้างจ ากัด  เนื่องจากระยะเวลาการจัดส่ง
ค่อนข้างนาน ท าให้ประเภทสินค้าที่ใช้การขนส่งทางน้ าได้นั้น ไม่ได้หลากหลายเท่าการขนส่งทาง
บก สินค้าที่มีการเปลี่ยนสภาพรวดเร็วไม่สามารถใช้การขนส่งทางนี้ได้ จะต้องมีมาตรการอ่ืนเสริม
เข้ามาซึ่งเป็นต้นทุนที่ต้องค านึงถึง เช่นสินค้าเกษตร ผัก-ผลไม้ เป็นสินค้าที่มีความชื้นในตัวค่อนข้าง



 

สูง ท าให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย จะต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันในสภาพที่อัดอยู่ในเรือและถูกผ้าใบ
คลุม การระบายอากาศไม่ดี เกิดการเน่าเสียไม่สามารถขายได้ เปรียบกับการขนส่งทางรถบรรทุกที่
ใช้เวลาไม่เกิน 1 วันไม่ว่าจะเดินทางมาจากใต้สุดหรือเหนือสุดของประเทศก็ตาม ดังนั้นสินค้าที่จะ
ใช้การขนส่งทางน้ าจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวสินค้าอย่างรอบคอบ 

4. เส้นทางเดินเรือไม่สามารถเข้าถึงทุกส่วนของพื้นที่ แม้การเดินทางคมนาคมทาง
น้ าจะเป็นเส้นทางที่มีมานานมาก แต่ล าน้ าที่ใช้สัญจรนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถสร้างขึ้น
ได้ และล าน้ าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากเหมือนพื้นดิน ไม่สามารถปลูกพืชผักที่เป็นสินค้าหลัก
ของประเทศไทยได้ ดังนั้นเส้นทางเดินเรือจึงค่อนข้างจ ากัด โดยในประเทศไทยจะขนส่งทางน้ าผ่าน
แม่น้ า ล าคลองที่มีอยู่แล้ว เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง แม่น้ านครชัยศรี แม่
น้ าท่าจีน เป็นต้น และบางแห่งความลึกไม่พอไม่สามารถใช้ในการขนส่งได้ ดังน้ัน การขนส่งทางน้ า
ส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ในขั้นตอนเดียว ต้องอาศัยการขนส่งทางบกเพิ่มเติม 

5. ท่าเทียบเรือมีจ ากัด นอกจากเส้นทางเดินเรือจะไม่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่แล้ว 
ท่าเทียบเรือก็เป็นอีกหนึ่งข้อจ ากัด แม้ว่าภาครัฐจะมีท่าเทียบเรือตามจังหวัดใหญ่ เช่น สงขลา ภูเก็ต 
ระยอง ชลบุรี แต่โดยส่วนใหญ่เป็นท่าเรือที่ใช้ในการขนถ่าย Container เป็นหลัก ท าให้ภาคเอกชน
ต้องพยายามสร้างท่าเรือส่วนตัว แต่ขั้นตอนการขอนุญาติก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน รวมถึงพื้นที่
ที่จะท าท่าเทียบเรือต้องเป็นริมล าน้ าใหญ่ ที่รถต้องเข้าถึง ซึ่งราคาที่ดินก็ค่อนข้างแพง 
   6. หน่วยงานราชการ เนื่องจากการขนส่งทางน้ านั้นเป็นหมวดการขนส่งที่เพิ่ง
ได้รับความนิยม หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอาจมีข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ที่จะมีออกมาเร่ือยๆ 
บางเร่ืองไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่เหมือนการขนส่งทางบกที่มีกฎกระทรวงและระเบียบปฏิบัติที่
ออกมานานแล้ว ผู้ประกอบการสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวได้อย่างละเอียด 
นอกจากนี้การที่ยังไม่มีกฎระเบียบต่างๆ มากนัก บางคร้ังท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการให้ข้อมูลหรือให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการขนส่งทางน้ าได้ หรือบางคร้ังหน่วยงานราชการก็ออกค าสั่ง
หยุดการขึ้นลงสินค้าตามท่าเรือต่างๆ ท าให้สินค้าบางรายการไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น ค าสั่ง
หยุดการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือสมุทรสาคร สินค้าหลายรายการต้องไปขึ้นที่ท่าเรืออยุธยา   ซึ่ง
พนักงานขับเรือไม่มีความถนัดและน้ าเชี่ยว อาจท าให้เรือเกิดความเสียหายต่อสินค้าและสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก 

7. การขนส่งทางน้ าต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากต้องอาศัยระดับน้ าในการ
ลากจูงเรือ ซึ่งจะต้องรอช่วงเวลาน้ าขึ้นน้ าลง บางฤดูกาลจะขึ้นลง 2 คร้ัง แต่บางฤดูกาลน้ าขึ้นลงคร้ัง
เดียว ช่วงที่น้ าน้อยเรือจะต้องจอดและต้องหาสถานที่จอดให้มั่นใจว่าเรือจะไม่นั่งแท่นเอียงสินค้า
เสียหาย และปลอดภัยจากแก๊งแมวน้ า (โจรทางเรือ) เพื่อไม่ให้สินค้าสูญหาย 

8. ชุมชนแวดล้อมตลอดแนวล าน้ า  เนื่องจากการขนส่งทางเรืออาศัยล าน้ า ซึ่งมี
ชุมชนหลากหลายที่ยังใช้แม่น้ าในการด ารงชีวิต เช่น การปลูกบ้านอยู่ริมน้ า เมื่อเรือลากจูงผ่านมาท า



 

ให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือการปลูกผักบุ้งริมน้ า แล้วเรือเกิดไปเฉี่ยวชน เกิดข้อร้องเรียนกับบริษัท
เจ้าของสินค้า เกิดเป็นข้อพิพาทกับชุมชน ยิ่งเหตุเกิดบริเวณใกล้ที่ตั้งของบริษัทมากเท่าไร ก็จะยิ่ง
เกิดปัญหากับชุมชนได้มากเท่านั้น เช่น ชุมชนมหาชัยที่รวมตัวกันเพื่อต่อต้านการขนถ่ายถ่านหินที่
ปากอ่าวสมุทรสาคร และแม่น้ าท่าจีน เป็นต้น 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการขนส่ง 

พัฒนาการของเทคโนโลยีการขนส่งในชีวิตประจาวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการ
เดินทางอยู่ตลอด ทั้งการเดินทางไปทางาน การเดินทางกลับภูมิลาเนา การเดินทางไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ ฯลฯ การเดินทางจัดได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการขนส่งโดยเน้นความส าคัญอยู่ที่
คน อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงการขนส่งจะไม่ได้มีหมายความเฉพาะแต่บุคคล แต่ยังรวมไปถึงสัตว์ 
และสิ่งของอีกด้วย ในหัวข้อนี้จะถึงความหมายของการขนส่ง พัฒนาการของเทคโนโลยีการขนส่ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ความหมายของการขนส่ง 
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค าจ ากัดความของ ค าว่า ขน คือ การ

น าเอาของจ านวนมากๆ จากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่ง และ ส่ง คือ การยื่นให้ถึงมือหรือพาไปให้ถึงที่ 
เมื่อรวมทั้งสองคาเข้าด้วยกันค าว่า การขนส่งหรือขนส่ง (transportation หรือ transport) จึงหมายถึง 
การน าเอาของจ านวนหนึ่ง จากที่หนึ่งไปยื่นให้ถึงมือหรือพาไปถึงปลายทาง ตามพระราชบัญญัติ
การขนส่ง พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ได้นิยามค าว่า การขนส่ง คือ การล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือ
สิ่งของด้วยเคร่ืองมือ อุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งอุปกรณ์การขนส่งในที่นี้หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งรวมถึงเคร่ืองทุ่นแรงด้วย ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การขนส่ง คือ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่จัดให้มีการเคลื่อนย้าย คน สัตว์ หรือสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง จากความหมายของการขนส่งตามบริบทต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า การ
ขนส่ง จึงหมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่งโดยการใช้เคร่ืองมือหรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นการขนส่งบุคคล เรียกว่า การ
ขนส่งผู้โดนสาร และถ้าเป็นการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของจะเรียกว่า การขนส่ง 

ยุคของเทคโนโลยีการขนส่ง 
การขนส่งมีการพัฒนาโดยตลอดเร่ิมตั้งแต่มนุษย์อาศัยพลังงานจากธรรมชาติ 

ตลอดจนใช้กาลังสัตว์เป็นพาหนะในการเดินทาง เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมเจริญก้าวหน้ามาขึ้นมนุษย์จึงได้นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในด้านการขนส่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับยานพาหนะหรือเคร่ืองมือประเภทต่างๆ ยุคของการพัฒนาการขนส่งอาจแบ่งตามเทคโนโลยี
ของยานพาหนะที่ใช้เป็น 7 ยุคดังนี ้

1. ยุคที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เป็นยุคแรกของการขนส่งซึ่งรวมถึงการใช้ก าลัง
ของสัตว์ในการลากจูง เช่น การใช้กวางเรนเดียร์ หรือฝูงหมาป่าเพื่อลากรถไปบนหิมะ หรือการใช้



 

แรงลมเพื่อการแล่นเรือใบของชาวไวกิ้งแห่งคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เป็นต้น การเดินทางในยุคแรก
นีส้ามารถบรรทุกสิ่งของหรือคนได้จ านวนจ ากัด และต้องใช้ก าลังสัตว์เป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณสิ่งของที่ต้องการบรรทุก 

2. ยุควงล้อ เป็นยุคที่มนุษย์เร่ิมรู้จักประดิษฐ์วงล้อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการลากจูง 
ทาให้เพิ่มความ สามารถในการบรรทุกสิ่งของและเดินทางได้ระยะไกลมากขึ้น แต่ยังคงใช้แรงจาก
สัตว์ในการลากจูงเหมือนเดิม 

3. ยุคเคร่ืองจักรไอน้ า เกิดขึ้นในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมโดย เจมส์ วัตต์ (James 
Watt พ.ศ. 2279– 2360) เป็นผู้คิดค้นเคร่ืองจักรไอน้ า (steam engine) ซึ่งน ามาใช้ในการขนส่งทั้ง
ทางบกและทางน้ า เช่น ใช้ในการเดินเรือประมาณศตวรรษที่ 18 และน ามาใช้กับหัวรถจักรในต้น
ศตวรรษที่ 19 ในยุคนี้มีการขยายตัวและพัฒนาระบบการขนส่งอย่างรวดเร็ว 

4. ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นยุคที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นแล้วนามาใช้
โดยเฉพาะกับการขนส่งทางบกในอดีต เช่น รถราง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่งคนใน
ระยะใกล้และในปัจจุบันยังใช้กันอยู่ในหลายประเทศ 

5. ยุคเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนาความรู้ด้านการสันดาป
ภายใน (internal combustion) ของเคร่ืองยนต์มาประยุกต์ใช้เป็นต้นก าลังของการขนส่งโดยน า
เชื้อเพลิงน้ ามันหรือแก๊สมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการขนส่ง ทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

6. ยุคไอพ่นและจรวด เร่ิมต้นประมาณต้นศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่มนุษย์แข่งขันกัน
ในรูปของความเร็ว ซึ่งต่อเนื่องจากยุคเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน โดยเน้นด้านการขนส่งทางอากาศ
ซึ่งต้องการความรวดเร็ว จึงท าให้ประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าและคน และยังเกี่ยวโยงกับธุรกิจ
ด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมและการขายเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว 

7. ยุคนิวเคลียร์ เป็นอีกยุคหนึ่งที่มนุษย์น าความรู้ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) และฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear 
Physics) เข้ามาช่วยในการขนส่ง แต่เป็นการลงทุนที่สูงมาก จึงท าให้เทคโนโลยีการขนส่งนี้จากัดอยู่
กับการใช้งานด้านการทหาร และการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ดี ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารงานขนส่ง (Transportation Management)

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนการขนส่ง ลดเวลาในการด าเนินงานให้ต่ าที่สุด

เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มผลก าไรให้แก่องค์การ ซึ่งเทคโนโลยีที่นิยม

น ามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน มีดังนี้ 

1. Global Positioning System (GPS) เป็นการส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ และ

สามารถส่งข้อมูลผ่าน Link กับวิดีโอได้ ซึ่งผู้ประกอบการนิยมใช้ในการขนส่งทางถนนมากกว่าการ



 

ขนส่งทางน้ าและทางราง ซึ่งเทคโนโลยีการขนส่งทางถนนโดยรถบรรทุก ส่วนใหญ่จะมีการติดตั้ง

ระบบ GPS Tracking เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง เพราะจะช่วยลดต้นทุนในการ

เดินทาง โดยมีการวางแผนการเดินทางที่จะท าให้ประหยัดค่าน้ ามัน สามารถควบคุมพฤติกรรมการ

ขับรถของคนขับได้ สามารถติดตามต าแหน่งของยานพาหนะได้ตลอดเวลาสามารถรายงานผลเที่ยว

วิ่งของแต่ละวันหรือช่วงวันได้ เส้นทางที่รถวิ่งไปไหนมาบ้างรวมถึงระยะทางและการใช้น้ ามัน 

และการเก็บประวัติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการวิ เคราะห์ระบบการท างาน และน ามาปรับปรุง

วิธีการขนส่งในคร้ังต่อไป นอกจากนี้แล้วยังสามารถน ามารวมกับเทคโนโลยี GPRS ของ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลการเดินทางต่าง ๆ ได้ เช่น แสดงเส้นทางการเดินรถ การ

ใช้ความเร็วตลอดเส้นทางการเดินรถ ท าให้ส่วนบริหารหรือส่วนควบคุมทราบได้ทันทีว่าขณะนี้ รถ

อยู่ที่ไหน ขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ เป็นต้น 

2. Car Camera ปัจจุบันกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ VDO Full HD ที่ติดตั้ง

ในรถยนต์ ทั้งรถบ้าน รถตู้ รถบรรทุกขนส่งสินค้า ถือเป็นส่วนส าคัญของระบบรักษาความปลอดภัย

ที่ใช้ในการขับรถส่งสินค้าที่ต้องใช้การบันทึกภาพขณะขับขี่รถยนต์ เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ 

อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิด บางแห่งน าไปใช้ในการส ารวจเส้นทาง เก็บข้อมูล

ระหว่างการเดินทาง การวิ่งในแต่ละเส้นทาง เพื่อน ามาหาต้นทุนในการเดินทาง ออกแบบรูปแบบ

การจัดส่งที่เป็นแบบ Real Time ซึ่งมีทั้งจากสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี สามารถเลือกใช้ได้ตามระดับ

ราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น วัตถุประสงค์และประโยชน์ก็คือต้องการภาพยืนยันความ

ถูกต้องที่มีผลทางกฎหมายจราจร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ในการ

ปรับปรุง ควบคุมและลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย อนึ่ง กล้องติดรถยนต์บางรุ่นสามารถเชื่อมต่อ

กับดาวเทียมเพื่อระบุพิกัดหรือ GPS สามารถใช้ข้อมูล GPS ซึ่งจะแสดงต าแหน่งของยานพาหนะ 

และแสดงผลการบันทึกเส้นทางที่รถวิ่งอยู่ได้ ท าให้มั่นใจและปลอดภัย ซึ่งจะถูกบันทึกไว้แม้แต่

เสียงภายในห้องโดยสารก็ยังสามารถบันทึกได้ควบคู่ไปกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ดหน่วยความจ า 

3. Transportation management system : TMS ระบบบริหารจัดการการขนส่ง

สินค้า เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง การตัดสินใจใน

เร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด  ส าหรับการท างานของระบบ TMS จะ

ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด การใช้รถอย่างมี

ประสิทธิภาพ การจัดตารางเดินรถ การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) เป็นต้น นอกจากนี้ยัง



 

สามารถน าข้อมูลของ WMS มาใช้ร่วมกับ TMS รวมทั้งยังสามารถก าหนดสายส่ง ร้านค้า หรือแบ่ง

โซนตามระยะทางได้อีกด้วย ปัจจุบันมี Free Program ในโลกออนไลน์เป็นจ านวนมากธุรกิจที่มี

ขนาดไม่ใหญ่มากนักสามารถโหลดน ามาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งสามารถก าหนดพิกัดได้เพียงใส่พิกัดที่

ต้องการก าหนด 

4. Google Map และ Google Street View ส าหรับ Google Map นับว่าเป็น

เคร่ืองมือในการค้นหาเส้นทางการเดินทางที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและสามารถทราบ

ระยะทางของการเดินทางได้ รวมถึงการประมาณเวลาที่จะเดินทางไปถึงได้ และยังบอกเส้นทางการ

เดินทางว่าไปถนนสายไหน อย่างไร ซึ่งในการขนส่งเพียงแค่ใส่จุดเร่ิมต้นเดินทาง และจุดสิ้นสุดที่

ต้องการไปเท่านั้นเอง และปัจจุบันยังมี Street View พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สามารถเห็นหน้า

ตึก หน้าบ้านของจุดนัดหมาย เพื่อการวางแผนการเดินทางได้ละเอียดมากขึ้น จึงท าให้ทีมของโลจิ

สติกส์ไม่เกิดความผิดพลาดในการท างาน ซึ่งทาง Google จะมีการ Updateทุก ๆ 2 ปี 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าในการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ยุคใหม่ ได้มีการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้ง

มีบทบาทในการที่จะช่วยการสื่อสารระหว่างบุคคล บริษัท และเคร่ืองจักรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล ประกอบกับกระบวนการตัดสินใจภายในธุรกิจสามารถตัดสินใจจากข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน และช่วยติดตามการควบคุมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ซึ่งฉบับหน้าจะกล่าวถึงการ

จัดการการขนส่งโดยเทคโนโลยีแล้ว จะต้องใช้อุปกรณ์ส าหรับยกสินค้าของยานพาหนะจึงจะสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง “Internet Of 

Thing (IoT)” Big Data Analytic หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเหล่านี้มีส่วนที่จะ

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง ในอดีตเวลาซื้อสินค้า 

เราไม่สามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ว่าอยู่ที่ไหนและจะมาถึงปลายทางเราเมื่อไร แต่

เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ข้อมูลต่างๆเชื่อมต่อกัน จนสามารถรู้ได้ว่า สถานะของ

สินค้าเป็นอย่างไร หรือไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ไร้คนขับ โดรนที่ใช้ในการขนส่ง และ ระบบหุ่นยนต์

อัตโนมัติต่าง ๆ ก็ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งในปี 2017 นี้ จะมีเทรนด์ที่

น่าสนใจอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย! 

 

 

 



 

1. การประยุกต์ใช้ loT, RFID และ AIDC เพิ่มขึ้น 

1.1) loT : ส าหรับ loT ได้มีการใช้งานกันบ้างในปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ่จะ

ประยุกต์ใช้งานในการสื่อสารกับผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการขนส่งสินค้าผ่านการ

เชื่อมโยงข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดความเสียหายที่เกิดจาก

การที่เคร่ืองจักรไม่ท างาน และลดความซับซ้อนของกระบวนการท างาน โดยในปีที่ผ่านมา IoT ถูก

คาดหวังว่าจะมีบทบาทในกระบวนการขนส่งมากกว่านี้ เช่น การเชื่อมต่อ IoT กับเทคโนโลยีอ่ืนๆ

ไม่ว่าจะเป็น Bluetooth, RFID และ AIDC เพื่อระบุหาส่วนที่จะต้องปรับปรุงในกระบวนการขนส่ง 

รวมถึงควรจะช่วยท าให้กระบวนการท างานง่ายขึ้น เช่น การติดตามอุณหภูมิ หรือ การติดตามการ

ขนส่ง เป็นต้น 

1.2 RFID (Radio Frequency Identification) : RFID เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์

ที่ใช้ส าหรับการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่ง ในชช่วงแรก RFID มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ค่อนข้าง

สูงแต่ลดลงเร่ือยๆในระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ท าให้ธุรกิจสามารถจัดซื้อได้ ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ว่า บริษัทขนส่งหลายเจ้าจะหันมาประยุกต์ใช้ RFID มากขึ้น เช่นใน คลังสินค้า ซึ่งใช้ในการบริหาร

จัดการสินค้าคงคลังส าหรับจัดส่งที่เหมาะสมและปริมาณถูกต้องชัดเจน หรือเพื่อปรับปรุงความ

ถูกต้องในการติดตามสถานะของสินค้า เป็นต้น 

1.3 AIDC (Automatic Identification and Data Capture) : AIDC ถูกน ามา

ประยุกต์ใช้ในบริษัทขนส่ง ซึ่งเร่ิมต้นจากการน า Bluetooth และ RFID มาใช้ ท าให้มีการอัพเดต

สถานะของการขนส่งที่หลากหลายแบบอัตโนมัติ โดยอาศัยการท างานผ่าน handheld และ 

automatic scanners ส่งผลให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ real – time ได้ เช่น สถานที่ในการจัดส่ง 

ระยะเวลาประมาณการณ์ในการจัดส่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ืนๆ เป็นต้น 

2. การน า Bluetooth Technology มาใช้มากขึ้น 

ขณะที่ IoT มีบทบาทที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมขนส่ง แต่หลายบริษัทเองก็ได้ให้

ความสนใจกับระบบ Bluetooth มากขึ้น เนื่องจาก Bluetooth เป็นเทคโนโลยีที่ต้นทุนต่ า ไม่

สิ้นเปลืองการใช้พลังงาน และเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ที่สามารถส่งเสริมการติดตามสถานะของการ

ขนส่งสินค้าได้ ซึ่งในปี 2017 นี้มีการคาดการณ์ว่า Bluetooth จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน

อุตสาหกรรมการขนส่งในทุกระดับ (ตั้งแต่การขนส่ง หรือ งานเอกสาร) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน

เคร่ืองมือที่สะดวกที่สุดส าหรับการพัฒนากระบวนการในการติดตามสถานะของสินค้า ความ

ถูกต้องในการขนส่ง และระยะเวลาในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

และท้ายที่สุดเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย 



 

3. การเติบโตของโซลูชั่นส าหรับธุรกิจ e-Commerce 

การค้าขายออนไลน์ (e-commerce) จะเป็นการด าเนินธุรกิจแบบ B2C ซึ่งส่งผล

ตามมาต่อธุรกิจขนส่ง เพราะธุรกิจขนส่งจะต้องมีการใช้ฐานข้อมูลที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ในการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนการติดตามสถานะของสินค้าระหว่างการขนส่งอีก

ด้วย ซึ่งจ าเป็นส าหรับธุรกิจ on-line อย่างมาก เพื่อช่วยให้กระบวนการเก็บข้อมูล และ การวิเคราะห์

เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของธุรกิจ และที่ส าคัญคือ ช่วยเพิ่มความพึง

พอใจให้กับลูกค้า ฉะนั้น e-commerce จะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมขนส่งใน

อนาคต และยิ่งเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างต้องรวดเร็ว ช้าไม่ได้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็พัฒนาไปอย่าง

รวดเร็ว หากธุรกิจต้องการที่จะรักษาฐานลูกค้า และ พัฒนาประสิทธิภาพของการท างานไปด้วย ก็

เหมือนเป็นการบังคับว่าธุรกิจจะต้องน าเอาแพลตฟอร์ม on-line มาใช้ส าหรับธุรรกิจของตนด้วย 

ฉะนั้น หากธุรกิจไม่สามารถลงทุนได้เองในกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ การ

มองหาผู้ให้บริการขนส่งที่มีความเชียวชาญและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่ง

ในฐานะลูกค้าแล้ว แน่นอนว่าทุกคนย่อมคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด ในขณะที่ต้นทุน/

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม การระบุบริษัทที่มีการบริการที่ดี แต่ราคาถูกใน

ตลาดถือเป็นเร่ืองยากมาก ฉะนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์หลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ราคา ผลตอบ

รับ/ความพึงพอใจของลูกค้า ความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพในการท างาน และอ่ืนๆ เพื่อดูว่า บริษัท

ใดที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นย า มี solutions ที่มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกับสินค้าของธุรกิจที่สุด 

5 เทคโนโลยี ท่ีจะเปลี่ยนโลกของการขนส่งสู่ยุค IoT4.0 

จากการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าในโรงงานและการ

ควบคุมโกดังสินค้า ไปจนถึงการใช้ยานพาหนะไร้คนขับและโดรนในการขนส่ง จึงท าให้ห่วงโซ่

อุปทานในปัจจุบันก าลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ บวกเข้ากับความเป็นไปได้ในด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Block chain จึงท าให้ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตจะด าเนินการได้ด้วย

ตัวเองแบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมจากระยะไกลได้แบบ real time 

การท าธุรกรรมที่เชื่อถือได้ในระบบ Block chain ท าให้เกิดการปฏิวัติกฎระเบียบที่

ต้องปฏิบัติตามในอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ และการมีอุปกรณ์ที่สวมใส่ , หุ่นยนต์ และ Machine 

learning ที่ช่วยเร่งให้กระบวนการสามารถปฏิบัติตามค าสั่งซื้อได้เร็วขึ้น นอกจากนี้แพลตฟอร์ม IoT 

ส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อกับร้านค้าปลีกกับผู้จัดส่งสินค้าและ

ผู้ขนส่งได้ด้วยคลิกเดียว 



 

ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตจะด าเนินการได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ  จัดการง่ายขึ้น 

รวดเร็วและคล่องตัวขึ้น การพัฒนานี้ได้ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ที่

จะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมในอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้า จากการวิเคราะห์ของ Frost & Sullivan ถึง

อนาคตของโลจิสติกส์ 5 อันดับแรกที่จะเกิดในอุตสาหกรรม โดยการศึกษานี้พิจารณาใน 3 มุมมอง

ส าหรับอุตสาหกรรมคือ เทคโนโลยี, ธุรกิจ และการตลาด ซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์โลจิสติกส์ภายใน

ปี 2030 ดังนี ้

เทคโนโลยีท่ี 1: การด าเนินการได้เองแบบอัตโนมัติจะเพิ่มประสิทธิภาพแบบก้าว

กระโดด 

โดรนเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากตั้งแต่ Amazon ประกาศว่าจะใช้โดรนในการส่ง

สินค้า นอกจากเร่ืองโดรนที่ เป็นแนวโน้มที่จะเกิดในอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีการขนส่งด้วย

ยานพาหนะรูปแบบอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นและด าเนินการด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ก่อนมีการทดลอง

ใช้โดรน ซึ่งที่จริงแล้วยานพาหนะแรกที่มีการทดลองใช้ให้มีการด าเนินการด้วยตัว เองคือ “รถยก” 

เน่ืองจากการใช้คนขนย้ายท าให้ได้งานช้า ดังนั้นรถยกแบบใหม่ที่เรียกว่า “หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้แบบ

อัตโนมัติ” ไม่เพียงแต่จะมาแก้ปัญหานี้เท่านั้น แต่ยังมีความสามารถประมวลผลข้อมูลการรับและ

จัดส่งสินค้าซึ่งเร็วกว่ามนุษย์ถึง 4 เท่า มีความเป็นไปได้ที่ยานพาหนะส าหรับขนส่งจะสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ รถบรรทุกไร้คนขับและรถบรรทุกแบบขับเคลื่อนได้เองจะมี

การใช้งานจริงในปี 2030 ส าหรับรถบรรทุกกึ่งอัตโนมัติจะมีอัตราการใช้ 5% ภายในปี 2030 โดย 

Rolls Royce ได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวเรือบรรทุกสินค้าที่ด าเนินการได้ด้วยตัวเอง (หรือที่ 

The Economist เรียกว่า “Ghost Ships”) ภายในปี 2030 เป้าหมายส าคัญของเทคโนโลยีที่ด าเนินการ

ได้ด้วยตัวเอง คือการมาแทนที่หรือมาช่วยการท างานของมนุษย์ในการจัดการต่างๆ และยังจะช่วย

ประหยัดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้ เช่น การใช้รถบรรทุกไร้คนขับสามารถช่วยประหยัดต้นทุนด้าน

เชื้อเพลิงได้มากถึงร้อยละ 20 ในขณะที่เชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งยังคงเป็นเร่ือง

ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมมากที่สุด ด้วยการมีเทคโนโลยีที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง ท าให้

มีปัจจัยใหม่ๆ ที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานคือ ข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data) และอาจจะเป็น “ข้อมูลที่ดี (Good Data)” ด้วย 

เทคโนโลยีท่ี 2: ข้อมูลจะมาแทนท่ีเชื้อเพลิงและจะมีอิทธิพลมากที่สุด 

  เมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคุณค่าของ

ข้อมูล เช่น Amazon ต้องการจัดส่งสินค้าของคุณแม้แต่ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณต้องการสินค้านั้น ดังนั้น

รูปแบบปัจจุบันคือ เมื่อ Amazon ได้รับค าสั่งซื้อและส่งสินค้าผ่านทาง UPS โดยได้พยายามอย่าง



 

หนักเพื่อแข่งขันกับร้านค้าปลีกเพื่อส่งมอบสินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในทันที ด้วย

ความพยายามทั้งหมดทั้งการใช้โดรนและหุ่นยนต์ได้มีการน ามาใช้เพื่อลดเวลาในการจัดส่งและท า

ให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันทีที่ต้องการ เมื่อปีที่ผ่านมา Amazon กล่าวว่า มีการใช้โดรนในการจัดส่ง

พัสดุขนาดเล็กโดยตรงจากคลังสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าแล้ว Amazon มีสิทธิบัตรเกี่ยวกับ “การ

ขนส่งที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้” ประกอบกับยานพาหนะยุคใหม่สามารถท าให้สามารถ

จัดส่งได้ทันที ซึ่งความเป็นไปได้ที่โลจิสติกส์จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ “ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง” 

ซึ่งจะมีความส าคัญมากกว่าความสามารถที่แท้จริงในการขนส่งสินค้าเสียอีกในอนาคตอันใกล้     

  เทคโนโลยีท่ี3: เทคโนโลยีท าให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีสินทรัพย์เป็นศูนย์กลาง

ท่ีน้อยลง 

 กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก าลังกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีสินทรัพย์

เป็นศูนย์กลางหรือจะมีสินทรัพย์เป็นศูนย์กลางน้อยลง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือการเพิ่มขึ้น

ของกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหม่ที่ไม่มีสินทรัพย์ (คือไม่มียานพาหนะหรือโกดังสินค้า) แต่

สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้โดยการรวบรวม “ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์” ตัวอย่างเช่น Shyp 

และ Zipments เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เช่น เสนอราคาค่าขนส่งหรือความจุ

ของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสินค้า แต่พวกเขาไม่มีสินทรัพย์ของตัวเอง ดังนั้น ความสามารถใน

การให้บริการจึงแข่งขันโดยลดต้นทุนโดยเฉลี่ยได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสินทรัพย์หรือการจัดการเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง  สัญญาณดังกล่าว เป็น

ตัวบ่งชี้ถึงอนาคตของโลจิสติกส์ที่น่าสนใจที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้จัดจ าหน่ายทั่วไปในตลาด

จะมีวิวัฒนาการไปสู่แนวทางที่ให้ค าปรึกษามากขึ้น และกลายเป็นเหมือนผู้จัดการโครงการมากกว่า

ที่จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าที่แท้จริง ซึ่งน าไปสู่รูปแบบใหม่ ๆ เช่นนายหน้าออนไลน์ (E-Brokerage) 

เป็นต้น 

เทคโนโลยีท่ี 4: แพลตฟอร์มนายหน้าออนไลน์ (E-Brokerage) (เช่น รูปแบบ 

Uber) 

 การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อจะน าเสนอ

โซลูชั่นใหม่ๆ ส าหรับบริษัทขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ความแพร่หลายของระบบดิจิทัลใน

รถบรรทุกจะท าให้นายหน้าขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิมปรับรูปแบบธุรกิจของตนไปสู่โซลูชั่นประเภท

นายหน้าขนส่งสินค้าบนมือถือแทน แอพลิเคชันบนมือถือมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนายหน้า

ขนส่งที่เรียกว่า “การเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งโดยรถบรรทุก (uberization of trucking)” ซึ่งใน

อนาคตนายหน้าขนส่งสินค้าบนมือถือ คาดว่าจะสามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ได้เองโดยมีความร่วมมือ



 

กับนายหน้าขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิมลองนึกว่าถ้ามีแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกใช้เพื่อจัด

คนขับรถรถบรรทุกให้ตรงกับความต้องการของผู้ขนส่งทั้งอัตราจ้าง ระยะทางและตารางขนส่งได้ 

ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้โดยอัตโนมัติในหลายขั้นตอนเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งสินค้า การค้นหา

สินค้า และการจ่ายเงินคนขับรถ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลแบบ real time ที่ส าคัญเกี่ยวกับการส่ง

มอบที่ถูกต้องแม่นย า ตั้งแต่การรับสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้า  จากการสูญเสียรายได้มหาศาล 

เนื่องจากการวิ่งรถโดยไม่มีสินค้าอยู่บนรถ และปัญหาบรรทุกเกินความจุ ท าให้ธุรกิจต้องมีการลด

ต้นทุนด้านปฏิบัติการโดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขนส่งและประสิทธิภาพการใช้

เชื้อเพลิง โดยอนาคตทุกอย่างจะมุ่งสู่บริการออนไลน์ บริษัทนายหน้าสินค้าแบบเดิม ๆ จะหายไป  

เมื่อมีผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้น ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีอายุ 150 ปีที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งการเกิดขึ้น

ของผู้เล่นหน้าใหม่นี้จะท าให้เกิดความซับซ้อนในเร่ืองข้อก าหนดและกฎหมายใหม่มากขึ้น โดย

อุตสาหกรรมนี้จะมุ่งสู่แนวทางในการลดการใช้กระดาษ เช่น การใช้เทคโนโลยี Block chain เป็น

เคร่ืองมือส าหรับขับเคลื่อนกระบวนการอัตโนมัติที่มีความโปร่งใสได้อย่างรวดเร็วแบบ real time 

เทคโนโลยีท่ี 5: การท าธุรกรรมอัจฉริยะด้วย Block chain 

 เมื่ออินเตอร์เน็ตท าให้เกิดวิวัฒนาการไปสู่แอพพลิเคชันบนเว็บ , คลาวด์โซลูชั่น, 

SAAS, Block chainแบบ peer-to-peer ที่มีศักยภาพในการสร้างช่องทางนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับ

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและน าไปใช้งานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเทคโนโลยี Block chain อาจกลายเป็น

ระบบปฏิบัติการใหม่ส าหรับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่รวมการเชื่อมต่อแบบ B2B เข้ากับ

แอพพลิเคชั่นด้วยอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่รับผิดชอบเร่ืองการไหลเวียนของสินค้า 

อาจมีบางคร้ังที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนหรือทันเวลา ท าให้เกิดปัญหาและ

จะต้องไล่เบี้ยหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งเทคโนโลยี Block chain จะลดการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ เพราะ

จะช่วยให้คุณสามารถเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาดกับซัพพลายเออร์ได้ โดยมีการก าหนดเงื่อนไข

และรูปแบบการท างานระหว่างทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ยังสามารถควบคุมข้อมูล

ทั้งหมดเพื่อสร้างข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับสถานะสินค้า และเวลาในการจัดส่งอย่างสมบูรณ์มีการ

คาดการณ์ว่าจะมีใช้ Block chain มากขึ้นเมื่อเทียบกับเคร่ืองมือการจัดการซัพพลายเออร์อ่ืนๆ 

เนื่องจากคาดว่าจะสามารถติดตามรายละเอียดได้อย่างถูกต้องตั้งแต่การเร่ิมมีค าสั่งซื้อจนถึงการ

จัดส่ง ท าให้สามารถมองเห็นภาพห่วงโซ่อุปทานได้ทั้งหมดและยังท าให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยความก้าวหน้าของ Block chain ที่ขยายการใช้งานไปสู่

ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตนั้น อีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือเร่ืองความเป็นไปได้ที่ห่วงโซ่

อุปทานจะโปร่งใสขึ้นและมีกระบวนการช าระเงินที่มีนวัตกรรมที่คาดว่าจะสร้างแรงจูงใจใน



 

รูปแบบใหม่ๆ เช่นระบบนายหน้าขนส่งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอนาคต ห่วงโซ่อุปทานที่

ด าเนินการได้เองแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จะท าให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

-ช่องว่างระหว่างการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าจะต้องน้อยลง โดยใช้เวลาไม่กี่วินาที 

การจัดส่งในวันเดียวจะกลายเป็นการจัดส่งในไม่กี่ชั่วโมง 

- Block chain จะช่วยให้สามารถช าระเงินได้ทั้งหมดทั้งกระบวนการ อย่างโปร่งใส

และตรวจสอบได้ anywhere anytime 

- ร้อยละ 50 ของยานพาหนะทั้งหมดจะมีระดับของการด าเนินการได้เองที่อยู่

ระหว่างการปฏิบัติการได้เองทั้งหมดและกึ่งปฏิบัติการได้เอง 

- ปริมาณการขนส่งในคลังสินค้าลดลงร้อยละ 50 และขนาดของคลังสินค้าลดลง

ร้อยละ 30 โดยมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น 

ถ้าการคาดการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็หมายความว่าในอนาคตจะเป็นยุคของข้อมูลที่เรา

จะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาลดความไม่แน่นอนต่างๆ และลดต้นทุนได้อย่างมาก ซึ่งบริษัทที่

ปรับตัวสู่ digital transformation ได้ส าเร็จและทันการณ์ ก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ส่วนบริษัทที่

ปรับตัวไม่ทัน ก็อาจจะต้องหลุดออกจากเกมการแข่งขันในที่สุด 

เจาะลึกเทคโนโลยีตู้สินค้าระบบอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเล 

นับตั้งแต่ที่มนุษย์เร่ิมคิดค้นการเดินสมุทร การขนส่งทางทะเลก็กลายเป็นรูปแบบ

การขนส่งที่มีการใช้ประโยชน์กันมาอย่างยาวนับหลายพันปี โดยในช่วงก่อนทศวรรษ 1950 นั้น 

กระบวนการขนส่งทางทะเลอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันยังไม่ถือก าเนิดขึ้น ภาพของคนงาน

นับร้อยคนที่เดินต่อกันเป็นขบวนคอยล าเลียงสินค้าและสัมภาระนับพันชิ้นขึ้นเรือ ไม่ต่างอะไรกับ

แถวของมดงานที่ง่วนกับการขนอาหารกลับไปเก็บที่รัง คือภาพที่ทุกคนในท่าเรือเห็นกันจนชินตา 

และอาจไม่มีใครสักคนที่คิดว่าทิวทัศน์แบบนี้จะมลายหายไปภายในช่วงเวลาเพียงไม่นาน 

แนวความคิดที่เรียบง่ายอย่างคาดไม่ถึง ของ Malcom McLean ได้สร้างผลกระทบ

อย่างมโหฬารแก่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง

และโลจิสติกส์ทั้งหมด นั่นก็คือการคิดค้นกล่องเหล็กใบใหญ่ที่สามารถบรรจุสินค้าเอาไว้ข้างใน 

อย่างที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ ‘ตู้สินค้า’ การเข้ามาของตู้สินค้าได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การปฏิบัติการ

ในท่าเรือไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ นอกจากจะช่วยให้การขนส่งสินค้าลงเรือท าได้รวดเร็วขึ้นแล้ว 

ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสามารถในการบรรทุกสินค้าลงเรืออีกด้วย อีกทั้งการขนถ่าย 

สินค้าระหว่างเรือ หรือขนส่งต่อไปในโหมดการขนส่งอื่นๆ ก็ง่ายและสะดวกขึ้นอย่างมาก 



 

นับจากวันที่ตู้สินค้าได้กลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่งและกระจายสินค้าไปทั่ว

โลก ก็ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อันไหนที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงแบบที่เคยเกิด

ขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์อีกเลย ในขณะที่พัฒนาการของตู้สินค้า 

‘อัจฉริยะ’ เร่ิมเข้าสู่ภาวะสุกงอมเต็มพิกัด และนักนวัตกรรมหลายๆ รายเร่ิมป่าวประกาศถึงศักยภาพ

ระดับพลิกโฉมอุตสาหกรรมของประดิษฐกรรมของตัวเอง วันนี้เราได้หยิบยกนวัตกรรมล้ าสมัย

บางอย่างที่น่าสนใจขึ้นมาแนะน าให้ทุกท่านได้รู้จัก และไม่แน่ว่าหนึ่งในนี้อาจจะกลายเป็นต้น

ก าเนิดของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลในยุคถัดไปก็เป็นได้ 

Tracking it All 

หากคุณเคราะห์ร้ายเคยประสบกับเหตุการณ์สัมภาระสูญหายระหว่างการเดินทาง

โดยเคร่ืองบิน หรือพัสดุที่คุณส่งทางไปรษณีย์เกิดตกหล่นสูญหายไประหว่างทาง คุณก็คงทราบดีว่า

การติดตามหาสิ่งของเพียงชิ้นเดียวท่ามกลางสัมภาระและพัสดุนับพันนับหมื่นชิ้นที่อยู่ระหว่างการ

เดินทางนั้นยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหน โดยเฉพาะเมื่อเป็นสิ่งของที่มีความส าคัญ มีราคาค่างวด หรือมี

ความหมายต่อการด าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงต่อการสูญเสียก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นเท่าทวีเช่นเดียวกัน เมื่อหัน

มาพิจารณาว่าการปล่อยตู้สินค้านับพันตู้ออกสู่กระบวนการขนส่งสินค้าซึ่งอาจต้องกระจัดกระจาย

ไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก การตรวจสอบติดตามต าแหน่งของตู้สินค้าอันเป็นสินทรัพย์ขององค์กรย่อม

ไม่ใช่เร่ืองง่าย มีปัจจัยจ านวนมากที่ต้องน ามาพิจารณาในการที่จะสืบหาต าแหน่งของตู้สินค้าแต่ละตู้

ในเวลาปัจจุบัน และยิ่งคุณมีปริมาณสินทรัพย์มากเท่าไหร่ ความซับซ้อน ของปัญหาก็จะยิ่งทวีความ

ท้าทายมากขึ้นในการตามหาว่าสินทรัพย์เหล่านั้นไปอยู่ ณ แห่งหนต าบลใดในปัจจุบัน 

ในขณะที่เทคโนโลยีการอ านวยความสะดวกระดับบุคคลได้ รับการพัฒนาให้

เฉลียวฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมการ

ขนส่งสินค้าก็ได้รับการปรับปรุงมาโดยตลอด และคาดว่าจะมีการพลิกโฉมทางด้านเทคโนโลยี

เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมใน

หลายระดับนอกเหนือไปจากเทคโนโลยีด้านกายภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้ว 

เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก็มีการพัฒนารุดหน้าไปอย่าง

มากด้วยเช่นกัน จากความสามารถในการติดตามตู้สินค้าและการรวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่

มีหน้าที่ในการตัดสินใจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีทัศนวิสัยในซัพพลายเชนที่โปร่งใสมาก

ขึ้นในการ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งย่อมส่งผลต่อคุณภาพ การบริการ และการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของซัพพลายเชนให้มีความกระชับและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีในเชิง

ประสิทธิภาพและการเงินในท้ายที่สุด 



 

กล่าวกันว่าการปรับใช้เทคโนโลยี Block chain นั้นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนระดับสูง 

แต่เมื่อพิจารณาเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ในภาพมุมกว้าง การปรับใช้เทคโนโลยีนี้สามารถช่วย

ประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้าที่ใช้บริการตู้สินค้าทั่วโลกลงได้อย่างมากในการจัดส่งสินค้าไปยัง

ปลายทางทั่วโลกนั้น จ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยธุรกิจรวมไปถึงหน่วยงานและ

องค์กรภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ยิ่งกระบวนการขนส่งสินค้ามีขั้นตอนและกระบวนการ

ปฏิบัติที่ซับซ้อนมากเท่าใด การสื่อสารเบื้องหลังซึ่งอาจรวมไปถึง โทรสาร อีเมล และการเตรียม

และจัดส่งเอกสารต่างๆ ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เทคโนโลยี Block chain นั้นเปรียบเสมือน

สายเชือกนิรภัยที่โยงใยการสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งก็หมายความว่าผ่านเครือข่าย

ของเทคโนโลยี Block chain นี้ กระบวนการสื่อสารต่างๆ ในทุกรูปแบบระหว่างแต่ละหน่วยงาน

และหน่วยธุรกิจจะถูกขจัดไปแทบทั้งหมด เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นสู่เครือข่าย Block chain 

และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดพร้อมกันในทันที 

การปรับใช้เทคโนโลยี Block chain จะช่วยตู้สินค้าอัจฉริยะในการบริหารจัดการ

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่สามารถก าหนดได้ว่าต้องการเปิดเผยข้อมูลใด

หรือไม่เปิดเผยข้อมูลใด เช่น การระบุประเภทสินค้า DG, ก าหนดการจัดส่งและถึงที่หมาย รวมทั้ง

ข้อมูลอ่ืนๆ และอาจเลือกจ ากัดการเปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน อย่างเช่น มูลค่าสินค้า 

ส าหรับผู้ใช้บางกลุ่มเป็นการเฉพาะ 

โดยสรุป ตู้สินค้าอัจฉริยะที่ได้รับการโยงใยเข้ากับเครือข่ายการสื่อสารผ่าน

เซ็นเซอร์ เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ในแบบเรียลไทม์ รวมไปถึงสามารถสืบทราบ

สถานะของสินค้าภายใน โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องเก็บรักษาในสภาวะควบคุม แนวความคิดอย่าง 

‘Physical Internet’ หรือการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีความคล่องตัวในระดับเดียวกับการส่ง

ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก าลังกลายเป็นก าลังขับเคลื่อนให้บริษัทต่างๆ ทดสอบและทดลองการ

ใช้งานตู้สินค้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารในแบบ IoT ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่ของการติดตาม

สถานะตู้สินค้า และคาดว่าจะพัฒนาการสู่ขั้นต่อไปในการขนส่งสินค้าบรรจุตู้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า

จะได้รับการจัดส่งถึงปลายทางเต็มคุณภาพ จ ากัดการสูญเสีย สูญหาย และสามารถสร้างสรรค์

เครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีความคล่องตัวมากขึ้นได้ในท้ายที่สุด 

Thinking Outside the Box 

อุบัติการณ์ตู้สินค้าถือเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทั่วโลก และ

ยังเป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้การค้าและการพาณิชย์มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความ

ต้องการปริมาณสินค้าที่มีความผันผวน และต้นทุนด้านเวลาและการเงินที่ทวีแรงกดดันขึ้นจาก



 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จะส่งผลให้รูปแบบและการขนส่งด้วยตู้สินค้าต้องมีการปรับตัว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการแชร์เครือข่ายโลจิสติกส์และการจัดส่งในเขตเมือง ทั้งยังจ าเป็นต้อง

มีการปรับกระบวนในรูปแบบการบรรจุหีบห่อเพื่อรองรับการจัดส่งพัสดุย่อยที่ก าลังเติบโตอย่าง

รวดเร็วตามการขยายตัวของการค้าทางออนไลน์หรือ e-Commerce อีกด้วย 

ในปัจจุบัน ตู้สินค้าถือได้ว่าเป็นหัวใจของกระบวนการขนส่งสินค้าทางทะเล 

หากแต่เมื่อพิจารณาว่าตั้งแต่ที่เร่ิมต้นใช้งานนวัตกรรมตู้สินค้านี้มาเมื่อหลายทศวรรษก่อน กล่อง

เหล็กใบใหญ่นี้ก็แทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเลย ในขณะที่กระบวน การขนส่งสินค้าทั่ว

โลกทวีความซับซ้อนขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ตู้สินค้าอัจฉริยะที่สามารถแบ่งเป็นโมดูลย่อยได้ มีความ

ยืดหยุ่น และเชื่อมต่อสถานะกับเครือข่ายการสื่อสารได้อยู่ตลอดเวลา ย่อมสามารถช่วยยกระดับ

ประสิทธิภาพทั้งในเชิงปฏิบัติและการติดตามตรวจสอบได้เป็นอย่างด ี

มีนักนวัตกรรมและบริษัทสตาร์ทอัพจ านวนมากที่ก าลังมุมานะเพื่อค้นหาวิธีการ

ใหม่ๆ ในการเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพให้กับตู้สินค้า  หนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นคือ 

แนวความคิดตู้สินค้าแบบพับเก็บได้ โดยเมื่อไม่มีการบรรจุสินค้า ผู้ปฏิบัติการก็จะสามารถพับเก็บตู้

สินค้า ซึ่งจะสามารถประหยัดพื้นที่ในการขนส่งตู้สินค้าเปล่าได้อย่างมาก และจากการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดของการค้าขายผ่านทางออนไลน์ การจัดสิ่งพัสดุย่อยในเขตเมืองจึงมีการขยายตัวตาม

ไปด้วย และการคิดค้นรูปแบบตู้บรรจุสินค้าที่มีขนาดเล็กลง รวมไปถึงการออกแบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ 

ขึ้นมาเป็นมาตรฐาน ก็จะสามารถเสริมสร้างความคล่องตัวให้กับการปฏิบัติการโลจิสติกส์ในเขต

เมืองตลอดทั้งเครือข่าย ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนต่อไป 

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

รูปแบบการขนส่งโดยตู้สินค้าแบบแบ่งเป็นโมดูลย่อยสามารถช่วยยกระดับ

ประสิทธิภาพปฏิบัติการโลจิสติกส์ในเขตเมือง เพิ่มการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการขนส่งรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของเมือง รวมไปถึงเครือข่ายการขนส่งและ

จัดเก็บสินค้า โดยประโยชน์ที่ได้รับนั้นจะประกอบด้วยการโหลดสินค้าโดยตรง การรวมกองสินค้า

เพื่อลดรอบการขนส่งและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น รถบรรทุกตู้สินค้า

สามารถขนส่งสินค้าไปจนถึงชานเมือง จากนั้นก็จะส่งต่อให้กับโหมดการขนส่งอ่ืนๆ ที่เหมาะกับ

การปฏิบัติการในเขตเมือง ซึ่งอาจจะเป็นการขนส่งด้วยจักรยานยนต์หรือแม้แต่จักรยาน มีความ

เป็นไปได้ที่จะมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการโหลดสินค้าเข้าตู้สินค้าในอนาคต รวมไปถึงพาหนะ

ขนส่งแบบไร้คนขับ และแนวความคิดเร่ืองการบรรจุหีบห่อแบบอัจฉริยะก็จะเข้ามามีบทบาทมาก

ขึ้นเพื่อสนับสนุนรูปแบบการขนส่งใหม่ดังกล่าว ซึ่งอาจมีประโยชน์ในแง่ของการส่งสินค้าเข้าและ



 

การจัดเก็บเพื่อรวมกองส าหรับรอรับการส่งออกต่อไป นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาไปถึงเร่ืองของ

วัสดุหีบห่อที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืนด้วย 

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานระดับสากล ด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์

และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ช่วย

ให้สามารถจัดการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การน า เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามา

ใช้งาน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่าง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ อย่าง 

สินค้า COOL CHAIN 

เมื่อต้องท าการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ผู้ส่งสินค้าย่อมมีความเข้มงวดในแต่

ละขั้นตอนการขนส่งมากขึ้น เพราะหากเกิดการเบี่ยงเบนอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง อาจส่งผลต่อ

คุณภาพของสินค้า หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได้ บริษัทหลายแห่งได้คิดค้นเทคโนโลยี

ขึ้น เพื่อช่วยให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสินค้าสามารถวางใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการดูแลรักษาคุณภาพ

รักษาคุณภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ตลอดการขนส่ง โดยมีทั้งการพัฒนา

เทคโนโลยีเดิมให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมไปถึง

การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม 

นิตยสาร LM ได้คัดเลือก 7 เทคโนโลยี ที่จะช่วยยกระดับการขนส่ง สินค้า cool chain ของคุณให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

1. Star Cool CA+ from Maersk Container Industries 

เทคโนโลยี Star Cool CA+ ระบบควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศภายใน ตู้สินค้า

เย็น ตัวใหม่จาก Maersk Container Industry (MCI) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากระบบตู้สินค้า Star 

Cool CA ให้มีความเหมาะสมส าหรับสินค้าผักผลไม้ประเภท low-respiring หรือผักและผลไม้ที่มี

อัตราการหายใจต่ า อาทิ บลูเบอร์ร่ีและลิ้นจี่ ทั้งนี้ ตู้สินค้าเย็น ส่วนมากที่มีใช้ในท้องตลาด ได้รับ

การออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าประเภท high-respiring หรือผักผลไม้ที่มีอัตราการหายใจสูง อาทิ 

กล้วยหรืออะโวคาโด แต่สินค้าประเภท low-respiring ต้องการการควบคุมบรรยากาศที่ต่างกัน MCI 

จึงเล็งเหน็ถึงความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมบรรยากาศภายในตู้สินค้ารุ่นใหม่ขึ้น เพื่อ

ตอบรับกับตลาดของสินค้าประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะที่มีการเติบโตมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุม

คุณภาพของสินค้า ลดการสุกและการเน่าเสียของสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า  นอกจากนี้ MCI ยังได้

พัฒนาระบบตู้สินค้า Star Cool CA+ ให้สามารถช่วยควบคุมบรรยากาศและก๊าซภายในตู้ให้

เหมาะสม โดยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถานะของตู้สินค้าได้โดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องมี

การติดตั้งเคร่ืองมือเพื่อติดตามสถานะเพิ่มเติม ทั้งนี้ เทคโนโลยี Star Cool CA+ ได้รับการพัฒนาขึ้น



 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ MCI รวบรวมมาจากระบบการท างานของตู้ Star Cool CA ที่

มีการใช้งานจริงจ านวน 400,000 ตู้ทั่วโลก โดยนอกจากจะช่วยลดอัตราการเน่าเสียของผลไม้ ช่วย

ยืดอายุบนชั้นวางสินค้า ยังช่วยลดการสูญเสียของเกษตรกรและผู้ส่งออกได้อีกด้วย 

2. ThermoLite™ Solar Panels from ThermoKing 

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

แล้ว แน่นอนว่าการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า เพราะต้องมีการใช้พลังงาน

เพื่อรักษาความเย็นภายในตู้สินค้าอยู่เสมอ โดย Thermo King ได้เล็งเห็นถึงข้อก าจัดดังกล่าว และได้

พัฒนาแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนตู้สินค้าหรือรถเทรลเลอร์ที่ใช้ในการ

ขนส่งสินค้าเย็นขึ้น ภายใต้ชื่อ ThermoLite™ Solar Panels ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในการใช้

พลังงานทางเลือก ที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ThermoLite™ Solar Panels สามารถ

ติดตั้งบนตู้สินค้าหรือรถเทรลเลอร์ เพื่อรับแสงอาทิตย์และผลิตพลังงานสะอาด โดยแผงพลังงาน

ดังกล่าว สามารถใช้งานได้ยาวนาน มีส่วนช่วยลดการสูญเสียพลังงานและเชื้อเพลิง รวมทั้งยังช่วย

ลดการปล่อยสารคาร์บอน ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วยทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือก 

ThermoLite™ Solar Panels ได้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน โดยมีให้เลือกทั้งหมดสามระดับ 

ได้แก่ 26W, 36W และ 100W ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ ThermoLite™ ยัง

สามารถผลิตพลังงานได้แม้มีแสงแดดน้อย มีความทนทานต่อการใช้งาน กันน้ าและทนต่อสภาพ

อากาศที่รุนแรง นอกจากนี้ ThermoLite ยังออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เวลา

ติดตั้งประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยมีอายุการใช้งาน

มากกว่า 20 ปี 

3. Koolit Advanced PCM from Cold Chain Technologies 

อีกหนึ่งวิธีการรักษาความเย็นส าหรับการขนส่งสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กคือ 

การบรรจุน้ าแข็งแห้งเทียมหรือเจลรักษาความเย็นในกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแม้จะสามารถช่วยรักษา

ความเย็น แต่ก็มีความเสี่ยงที่น้ าแข็งแห้งหรือเจลจะกระแทกกับสินค้าและเกิดความเสียหาย ท าให้

สารรักษาความเย็นข้างในร่ัวไหลออกมา Cool Chain Technologies ได้เปิดตัวนวัตกรรมเจลรักษา

ความเย็นรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘Koolit® Advanced PCM Gel’ โดยมีการออกแบบสารรักษาความ

เย็นให้เป็นเนื้อเจล บรรจุในซองพลาสติกที่มีความทนทาน แม้ว่าซองพลาสติกจะเกิดความเสียหาย 

วัสดุก็ยังสามารถรักษาสภาพได้อยู่และไม่เกิดการร่ัวไหลมาท าให้สินค้าเสียหาย ท าให้ผู้ส่งสามารถ

วางใจได้ถึงความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีระดับอุณหภูมิให้เลือกหลากหลาย ตามประเภทสินค้าที่

ต้องการ Koolit® Advanced PCM Gel ได้รับการออกแบบมาให้สามารถพับซ้อนได้ ท าให้มีความ



 

ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถบรรจุในกล่องสินค้าที่มีขนาดหลากหลาย รวมทั้งสารท าความเย็นยัง

ผลิตจากวัสดุที่ปราศจากสารพิษ มีความทนทานต่อการใช้งาน 

4. Loggers of Temperature Monitoring from Omega 

เมื่อต้องการท าการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  แน่นอนว่าสิ่งที่คนมักให้

ความส าคัญสูงสุดคือ ระบบควบคุมอุณหภูมิ แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า อุปกรณ์ท าความเย็นจะ

สามารถท างานได้ปกติและควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ตลอดการขนส่ง แม้จะมีการเตรียมความพร้อม

อย่างไร เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า อุณหภูมิจะไม่มีการเบี่ยงเบนระหว่างการขนส่ง 

ซึ่งเมื่อไปถึงที่หมาย สินค้าก็อาจได้รับความเสียหายไปแล้ว ท้ายที่สุดก็จะสูญเสียทั้งสินค้าและ

ค่าใช้จ่าย อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ Omega ได้คิดค้นเพื่อให้ผู้ส่งสินค้าวางใจคือ เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 

เพื่อบันทึกอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้สินค้าตลอดการขนส่ง หากเกิดการเบี่ยงเบนหรือเกิดเหตุ

ฉุกเฉินขึ้น ท าให้ผู้ส่งสามารถทราบได้ทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบควบคุมอุณหภูมิ

สินค้า และสามารถแจ้งข้อมูลได้ว่า เกิดการเบี่ยงเบนอุณหภูมิระหว่างที่สินค้าขนส่งถึงจุดไหน หรือ

อุณหภูมิเบี่ยงเบนเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ส่งและผู้รับสินค้าเพื่อน าข้อมูลไปเตรียมแผน

ส ารองหรือหาทางแก้ไข และใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความผิดปกติ เพื่อปรับปรุงและ

แก้ไขสถานการณ์ต่อได้ นอกจากนี้ เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิของ Omega ยังมีราคาย่อมเยาอีกด้วย โดย

ปัจจุบัน สินค้าบางประเภทที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด อาทิ สินค้าเภสัชภัณฑ์ ก็มี

การเรียกร้องให้ติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าวเช่นกัน 

5. Long-term Vaccine Cold Box from Sure Chill 

ในสินค้าควบคุมอุณหภูมินั้น ถือได้ว่า สินค้าเภสัชภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีความส าคัญ

กับชีวิตของผู้บริโภคสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งวัคซีนหรือยารักษาโรคไปยังพื้นที่ห่างไกล 

ซึ่งอีกหนึ่งความท้าทายนอกเหนือจากเส้นทางในการขนส่งแล้ว บางคร้ังผู้ส่งอาจไม่สามารถทราบ

ได้แน่ชัดได้ว่า สถานที่ที่จะท าการขนส่งไปมีแหล่งพลังงานส าหรับชาร์จพลังงานให้กับบรรจุภัณฑ์

ท าความเย็นที่บรรจุสินค้าไปหรือไม่ Sure Chill ได้ท าการคิดค้นนวัตกรรมกล่องบรรจุวัคซีน ที่

สามารถรักษาความเย็นและอุณหภูมิภายในกล่องให้คงที่อยู่เสมอ แม้ไม่ได้ชาร์จพลังงาน โดยเป็น

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยให้ขนส่งวัคซีนและยารักษาโรคต่างๆ ไปยังพื้นที่ห่างไกล โดยที่ยาไม่

เสื่อมสภาพ กล่องเก็บวัคซีน Sure Chill สามารถรักษาความเย็นภายในกล่องได้นานถึง 35 วัน เพียง

บรรจุน้ าแข็งลงในกล่อง รวมทั้งยังไม่ต้องกังวลอีกด้วยว่า อุณหภูมิจะเย็นมากเกินไปจนท าให้ยา

เสื่อมสภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีของ Sure Chill สามารถรักษาความเย็นภายในกล่องให้อยู่ระหว่าง 

2-8 องศาเซลเซียส ภายในกล่อง Long-term Vaccine Cold Box มีการแบ่งช่องส าหรับการจัดเก็บ



 

วัคซีนและกล่องใส่น้ าแข็ง ภายนอกมีตัวล็อคที่ปลอดภัยและแน่นหนา เพื่อป้องกันความร้อนเข้าไป

ข้างในกล่อง นอกจากนี้ บนกล่องยังมีหน้าจอแสดงอุณหภูมิอย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถใช้งานได้

ทันที ไม่จ าเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ซับซ้อน ซึ่ง Sure Chill ได้ให้การสนับสนุน

เพื่อขนส่งวัคซีนและยารักษาโรคไปยังประเทศห่างไกลมากกว่า 38 ประเทศแล้ว 

6. Seafood Analytic CQR from Seafood Analytic 

แม้จะไม่ใช่สินค้าที่มีอันตรายถึงชีวิตอย่างสินค้าเภสัชภัณฑ์ แต่สินค้าประเภท

อาหารทะเล ก็ถือว่ามีความส าคัญและเป็นสินค้าที่ผู้รับและผู้ส่งมีความกังวล โดยแม้ว่าจะมีการ

บรรจุและดูแลอย่างดี แต่ค าถามที่มักเกิดขึ้นภายหลังจากสินค้าขนส่งถึงที่หมายแล้วคือ อาหารทะเล

ที่ขนส่งยังคงความสดหรือไม่เพื่อคลายความกังวลในส่วนนี้ Seafood Analytic ได้เปิดตัวเคร่ืองวัด

ความสดของอาหารทะเล CQR โดยเหมาะส าหรับทั้งผู้ขาย ผู้กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก รวมทั้ง

ผู้บริโภค เคร่ือง CQR สามารถตรวจสอบคุณภาพของอาหารทะเลได้ทันทีและแม่นย า ซึ่งในอดีต 

บุคลากรในโรงงานหรือผู้บริโภคมักประเมินความสดของอาหารจากสายตาหรือจากการคาดเดา ซึ่ง

เป็นการตรวจสอบคุณภาพที่ไม่มีความแม่นย า ด้วยเคร่ืองมือ CQR ท าให้เราสามารถตรวจสอบความ

สดของอาหารทะเลได้อย่างถูกต้อง เคร่ืองมือ CQR เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ มีหน้าจอ

แสดงผลที่เข้าใจง่าย โดยสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลังจับสัตว์ทะเล การ

แช่แข็งสินค้า หรือจนถึงมือผู้บริโภค โดยเคร่ืองมือจะท าการตรวจวัดเซลล์ที่อยู่ในสปีชีส์ของปลา

แต่ละชนิดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยวัดความสดของอาหารทะเลแล้ว ยัง

ช่วยให้ลดความสูญเสียของสินค้า ช่วยบริหารสินค้าคงคลัง ช่วยเป็นตัวประเมินว่าจะรับสินค้าจาก

ผู้ค้ารายใด และช่วยในการต้ังราคาสินค้า ตามคุณภาพของสินค้าที่รับมาอีกด้วย 

7. Tuk Tuk with Electrical Freezer from Create Pro 

หลายท่านอาจประสบปัญหาเมื่อต้องการขนส่ง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ แต่มีสินค้า

จ านวนน้อยๆ แถมยังต้องขนส่งในพื้นที่เขตเมืองที่มีการจราจรแออัด แล้วจะเลือกใช้ช่องทางการ

ขนส่งในรูปแบบไหน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการขนส่งมากที่สุดCreate Pro ได้ออกแบบรถ

ขนส่ง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยติดตั้งตู้สินค้าขนาดกระทัดรัด บนรถสามล้อหรือรถตุ๊กตุ๊กที่มี

ขนาดเล็ก ช่วยอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าในเขตเมืองที่มีพื้นที่แออัดได้ โดยภายใน ตู้

สินค้าเย็น ที่ติดตั้งด้านหลังรถ สามารถแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสินค้าตามอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยมี

ทั้งสินค้าทั่วไป สินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิธรรมดา และสินค้าแช่แข็ง โดยตัวรถมีแบตเตอร่ีในตัว 

สามารถชาร์จพลังงานโดยใช้ไฟบ้าน 220V ใช้เวลาในการชาร์จเพียงสี่ชั่วโมงก็สามารถน าไป



 

ปฏิบัติงานได้ทันที รถตุ๊กตุ๊กสามารถบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 300 กิโลกรัมต่อรถหนึ่งคัน นอกจากนี้ 

ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า  
ส าหรับการขนส่งสินค้า สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงคือ ความปลอดภัยในการขนส่ง เร่ิม

ตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้า การบรรจุลงบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม การขนถ่ายสินค้า ไปจนถึงการ
ขนส่งสินค้าถึงมือผู้รับให้ได้อย่างปลอดภัย เพราะแม้แต่สินค้าทั่วไปก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหายและ
เสี่ยงต่อการโจรกรรมและสูญหายระหว่างการขนส่งได้ หากมีการจัดการและดูแลสินค้าที่ไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ ยิ่งไปกว่านั้น หากสินค้าที่คุณขนส่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้ว ก็ย่อม
จ าเป็นต้องมีการดูแลและจัดการอย่างมีระเบียบ มีขั้นตอนการด าเนินการที่เข้มงวดและรัดกุม
มากกว่าปกติอย่างแน่นอน 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า สินค้าที่เราท าการขนส่งถูกจัดประเภทอยู่ในสินค้ามูลค่า
สูงหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ จะถูกจ าแนกว่าเป็นสินค้า
ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการโจรกรรมและมีโอกาสสูญหายระหว่างการขนส่งมากกว่าสินค้า
ประเภทอ่ืน โดยสินค้าที่มีมูลค่าสูงมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเภสัช
ภัณฑ์ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ งานศิลปะ เคร่ืองประดับ ของสะสม รวมทั้งธนบัตร 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงสินค้าที่มีขนาดใหญ่ต่างๆ อีกด้วย โดยจากสถิติใน Global Supply Chain 
Intelligence Report ระบุว่า ในปี 2015 มีสินค้าทั่วโลกที่สูญหายจากการโจรกรรมรวมมูลค่าถึง 22.6 
พันล้านเหรียญสหรัฐ และทาง BSI คาดว่า ในปี 2016 จีน เยอรมนี อินเดีย เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และ
สหรัฐอเมริกา อาจมีสินค้าที่ถูกโจรกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์อันตรายและลดโอกาสที่สินค้าสูญหายระหว่าง
การขนส่ง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนควรศึกษาและจัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัย
อย่างรัดกุม นิตยสาร AFL ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมข้อควรรู้และข้อแนะน า เพื่อเป็นแนวทางให้คุณ
จัดเตรียมและวางแผนการขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย 

1. เลือกผู้ใช้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ 
ในการขนส่งสินค้า ผู้ที่มีส่วนส าคัญในการท าหน้าที่ขนส่งให้ได้อย่างปลอดภัยก็

คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สาย
การบิน หรือแม้แต่สายการเดินเรือ ดังนั้น ผู้ส่งควรเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ 
มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย รวมทั้งควรศึกษาด้วยว่า บริษัทนั้นมี
แนวทางป้องกันความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ และหากบริษัทดังกล่าว มีการว่าจ้าง
ผู้รับเหมาย่อยหรือมีพันธมิตรในการให้บริการก็ควรตรวจสอบว่าบริษัทย่อยเหล่านั้นมีความ
น่าเชื่อถือด้วยหรือไม่เช่นกัน โดยควรมีการตรวจสอบประวัติของบุคลากร ประวัติการท างาน และมี



 

เกณฑ์การคัดกรองบุคลากรเข้าท างานโดยละเอียดและเข้มงวด บริษัทควรได้รับอนุมัติหรือมี
ใบรับรองที่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อเลือกผู้ให้บริการแล้ว ผู้ส่งควรมีการพูดคุยรายละเอียดในการขนส่ง
สินค้า ควรท าข้อตกลงหรือสัญญาส าหรับขั้นตอนการขนส่งสินค้าที่ชัดเจน มีการวางแผนการขนส่ง 
เส้นทางการเดินทาง และระบุที่หมายในการขนส่ง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างชัดเจน โดยไม่
ควรมีการหยุดจอดพักรถระหว่างทางโดยไม่จ าเป็น มีการระบุรถบรรทุกที่ใช้ และเลือกใช้รถบรรทุก
ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย หากต้องขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ควรระบุเที่ยวบินที่
เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ผู้ส่งต้องสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ในทุกขั้นตอนและ
สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตามเวลาจริงอีกด้วย 

2. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและทนทาน 
หากสินค้าที่ท าการขนส่งมีขนาดค่อนข้างเล็กและจ าเป็นต้องบรรจุในกล่องบรรจุ

ภัณฑ์ ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ใหม่และมีความแข็งแรงทนทาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ
และมีความแข็งแรง 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อป้องกันบรรจุภัณฑ์เสียหายระหว่างเคลื่อนย้ายหรือ
ขนถ่ายสินค้า รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนทาน ยังช่วยให้ขนย้ายสินค้าได้อย่างสะดวกและ
ไม่เสี่ยงเสียหายระหว่างทาง 

ภายนอกกล่องบรรจุภัณฑ์ ควรหลีกเลี่ยงการระบุชื่อบริษัท เคร่ืองหมายทางการค้า 
โลโก้ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อาจท าให้คาดเดาได้ว่าสินค้าในบรรจุ
ภัณฑ์คือสินค้าอะไร หากท าการขนส่งสินค้าหลายชิ้น ควรท าการรวบรวมสินค้าไว้ด้วยกัน เพื่อ
ป้องกันสินค้าสูญหาย นอกจากนี้ ควรท าการติดเทปหรือห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติกหรือผ้าใบสีทึบ 
เทปที่ติดบนกล่องหรือพลาสติกที่ห่อหุ้มควรมีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป เพื่อ
ป้องกันผู้อ่ืนเปิดสินค้าก่อนถึงที่หมาย และยังช่วยให้ผู้รับสินค้าทราบได้ว่า สินค้าได้รับการเปิดโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

3. เตรียมการขนส่งสินค้าอย่างรัดกุม 
ในกรณีที่ต้องขนส่งสินค้าไปยังสถานที่จัดเก็บสินค้า ควรจัดส่งสินค้าใกล้เคียงกับ

เวลาที่ก าหนด ไม่ควรส่งสินค้าล่วงหน้าเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่สินค้าจะสูญหาย ควรระบุ
ให้จัดวางสินค้าในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อย สถานที่ที่จัดเก็บควรมีการติดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด หากมีผู้รับจัดการขนส่งหลายราย ควรระบุให้มีการลงลายมือชื่อและยืนยัน
เอกสารรับรองทุกคร้ังเพื่อยืนยันตัวตน 

เมื่อขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง ควรท าการขนส่งแยกเฉพาะ ไม่ปะปนกับสินค้าของผู้
ส่งรายอื่น แต่หากจ าเป็นต้องขนส่งในเที่ยวเดียวกัน โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรระบุให้จัดวาง
สินค้าบริเวณหน้ารถ เน่ืองจากมีความเสี่ยงน้อยกว่า รวมทั้งผู้ส่งควรติดตั้งอุปกรณ์ติดตามสถานะไว้
กับสินค้า เมื่อมีการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก ควรมีการระบุให้มีคนดูแลสินค้าตลอดเวลา 



 

และหากเส้นทางการขนส่งมีระยะไกล ควรมีการจัดหาคนขับรถเสริมเพื่อผลัดเปลี่ยนกะในการขับ
รถ ก่อนการขับขี่ ควรมีการตรวจสอบสภาพภายนอกของรถบรรทุก และระบบความปลอดภัยด้วย
วันและเวลาในการขนส่งก็ส าคัญเช่นกัน ไม่ควรเลือกขนส่งสินค้าในช่วงปลายสัปดาห์ เพราะจะมี
สินค้าจ านวนมากอยู่ในศูนย์รับจัดการสินค้าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งมีความปลอดภัยที่น้อย
กว่าช่วงต้นและกลางสัปดาห์ รวมทั้งไม่ควรจัดส่งสินค้านอกเหนือเวลาท างาน ยกเว้นว่าจะท าการ
ว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ ควรมีการด าเนินด้านเอกสารให้เรียบร้อย โดยติดต่อกรมศุลกากรเพื่อ
ยืนยันและด าเนินการข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อป้องกันความล่าช้าในการจัดการสินค้า  และจ ากัด
ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น มูลค่าสินค้า ลูกค้า ที่หมายในการขนส่ง และผู้ให้บริการ ให้ทราบเพียงบุคคลที่
จ าเป็นเท่านั้นส าหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ อาจต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเตรียมแผนการในการขน
ถ่ายสินค้าล่วงหน้า มีการจัดเตรียมรถบรรทุก เส้นทางการจราจร รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนเดินทาง เพื่อ
ป้องกันระบบกันขโมยหรือกล้องวงจรปิดหยุดท างาน 

4. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารจัดการสินค้า 
ควรเลือกศูนย์จัดการสินค้าที่มีแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหว น้ าท่วม และพายุ โดยควรมีแผนการรับมือล่วงหน้าและมี
ระบบเตือนภัยด้วย นอกจากนี้ สถานที่ตั้งส าหรับการรับจัดการสินค้าไม่ควรตั้งอยู่ใกล้พื้นที่อันตราย 
ควรมีรั้วกั้นสูงอย่างน้อยแปดฟุต มีประตูทางเข้าและออกที่จ ากัด มีการล็อกประตูหรือทางเข้าออกที่
ไม่ได้ใช้งาน ควรมีสถานีต ารวจหรือสถานีดับเพลิงตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจคอยลาดตระเวนด้านนอกอาคารควรมีการติดตั้งไฟที่มีความความสว่างเพียงพอ มีระบบ
รักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการสินค้าที่ดี ระยะห่างระหว่างไฟแต่ละแถวไม่ควรเกิน 150 
เมตร และมีระบบไฟส ารองในกรณีฉุกเฉิน อาคารรับจัดการสินค้า ควรมีบุคลากรรักษาความ
ปลอดภัยเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง มีการควบคุมรถที่เข้าและออกจากอาคารอย่างเข้มงวด ต้องมีการ
แสดงบัตรประจ าตัวเพื่อยืนยันตัวตน และมีการจดบันทึกข้อมูล ทะเบียนรถ และเวลาของรถที่เข้า
ออกประตูทางเข้าออกควรมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย เช่น ระบบเตือนภัย 
กล้องวงจรปิด และระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ ควรมีการติดตั้งกล้องบนรถด้วย
เช่นกัน กล้องที่ติดควรเป็นรุ่นที่สามารถหมุนและสามารถซูมภาพได้ เพื่อให้สามารถระบุตัวตน
บุคคลได้ง่ายขึ้น และยังสามารถปรับมุมกล้องให้มองเห็นทุกบริเวณของอาคารได้ ควรมีคนคอย
ตรวจสอบภาพจากกล้องตลอดเวลาด้วย อีกทั้ง กล้องวงจรปิดควรมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่าง
น้อย 30 วัน และมีการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า 
   



 

  นโยบายด้านความปลอดภัยเป็นเป้าหมายหลักที่ส าคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะสร้าง “ความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย” หรือ Safety Awareness ให้เป็นค่านิยมในใจพนักงานทุกคน เพื่อหล่อหลอม
รวมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถรับรู้และสัมผัสได้ 
โดยหัวหน้างานทุกระดับชั้นจะต้องถูกฝึกฝนให้ท าหน้าที่เป็นคนต้นแบบ หรือ Role model เพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนได้ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานขับ
รถ ซึ่งเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่จะพิสูจน์ให้ลูกค้ามองเห็นภาพชัดเจนและเชื่อได้ว่า เป็น
ผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความส าคัญกับ “ความปลอดภัยในการขนส่ง” อย่างแท้จริง 
  การที่จะสร้าง “ความตระหนักด้านความปลอดภัย” ให้กลายเป็นค่านิยมได้นั้น 
จะต้องเร่ิมต้นจากการให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่ การสอนในห้องเรียน การฝึกภาคสนามด้วยการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งถึงคุณประโยชน์และโทษที่จะได้รับ
หากไม่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นความตระหนักและที่
ส าคัญที่สุดหลังจากนั้นคือ การท าข้อตกลงร่วมกันที่จะธ ารงรักษาระเบียบและข้อควรปฏิบัติ รวมถึง
การรักษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการท างานจน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบไปด้วยค่านิยม 5 ประการ ดังนี้ 
  1. พนักงานทุกคนเชื่อว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน 
  2. พนักงานทุกคนเชื่อว่าอุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าตั้งใจหลีกเลี่ยง 
  3. พนักงานทุกคนเชื่อว่าการป้องกันส าคัญกว่าการแก้ไข 
  4. พนักงานทุกคนเชื่อว่าการท างานให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนคือพื้นฐาน
ส าคัญของความปลอดภัย 
  5. พนักงานทุกคนเชื่อว่าถ้าไม่มั่นใจให้หยุดการกระท าทันที แล้วแจ้งให้หัวหน้า
งานรับทราบและรอจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ถูกต้องก่อนปฏิบัติงานต่อไป 
  การจะเป็นผู้ขนส่งมืออาชีพที่ดี เราต้องไม่มองเฉพาะความปลอดภัยของตนเอง
เท่านั้น แต่จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าของลูกค้า รวมถึงความห่วงใยเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมของสังคม และที่ส าคัญที่สุด
คือต้องมีวินัยและเคารพกฏหมายอย่างเคร่งครัด และนี่คือเป้าหมายหลักข้อแรกในเร่ือง “ขนส่ง
ปลอดภัย” ที่พนักงาน DGTRANS ทุกคนจะต้องให้ความส าคัญร่วมกัน 

ในกระบวนการขนส่งหรือล าเลียงสิ่งของทุกชนิด นอกจากระบบออนไลน์หรือ

ระบบคอมพิวเตอร์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการจัดการขนส่งเป็นไปอย่างแพร่หลายก็ตาม 

แต่ก็ยังไม่พ้นการพึ่งพามนุษย์อยู่เช่นเคย เพราะแม้ระบบคอมพิวเตอร์เร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญใน

ทุกกิจการก็ตาม 



 

แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องพึ่งมนุษย์ในการควบคุมอยู่ดี และระหว่างขั้นตอนการจัดการขนส่งย่อมเกิด
อุบัติเหตุในการขนส่งได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ หรือไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ ๆ ไม่
ว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดจากมนุษย์หรือสิ่งอ่ืนใดก็ดีหากต้องการหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดอุบัติเหตุให้
ได้มากที่สุดแล้ว จึงไม่ควรมองข้ามทุกสิ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้ในกระบวนการโลจิสติกส์
ด้วยแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ตามสิ่งหลัก ๆ ที่ไม่ควรมองข้ามในกระบวนการจัดการขนส่ง 
  1. ความปลอดภัยในด้านคนที่ควบคุมการขนส่ง 
  ซึ่งหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตั้งแต่ขั้นแรกเร่ิมไปจนถึงขั้นจบ
กระบวนการขนส่ง ซึ่งมนุษย์มีข้อจ ากัดในการท างานมากกว่าระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เพราะ
มนุษย์ต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอและความแข็งแรงในแต่ละตัวบุคคลซึ่งต้องเลือกใช้คนให้
เหมาะกับงานจึงควรเลือกใช้คนในการควบคุมหรือล าเลียงสิ่งของให้เหมาะสมด้วย เช่นเลือกใช้คน
ที่ไม่มีความช านาญในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไปควบคุมการขนส่งที่ผ่านระบบออนไลน์ ย่อมมี
ความเสี่ยงได้ว่าอาจมีการเข้าใจผิดในการสั่งการซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งได้ เป็นต้น 
  2. ความปลอดภัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
  ตามที่ ได้กล่ าวมาแล้วว่ าในปัจจุบันมีกา รน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ ใน
กระบวนการโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ซึ่งแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกกระบวนการจัดการโลจิ
สติกส์มีระบบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ดังนั้นจึงนับว่าระบบคอมพิวเตอร์เป็น
องค์ประกอบหลักหนึ่งเช่นกันเพื่อให้การจัดการขนส่งเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจ
ตราและบ ารุงซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการขนส่งให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้
งานได้ทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  3. ความปลอดภัยของระบบขนส่งเอง 
  นั่นหมายถึงสิ่งที่ใช้ในการล าเลียงขนส่งสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่
หนึ่งนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น รถที่ใช้ในการขนส่ง เคร่ืองบินที่ใช้ในการล าเลียง เรือ หรือท่อที่ใช้ใน
การขนส่งก๊าซ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เมื่อมีการใช้งานมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องก็ย่อมเป็นธรรมดาที่
จะมีความเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานดังนั้น จึงควรตรวจอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
อยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการขนส่งที่เกิดจากการใช้เคร่ืองบรรทุกที่หมดสภาพ
แล้ว 
  ดังนั้น การจัดการโลจิสติกส์จึงไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะ
ความปลอดภัยในกระบวนการ โลจิสติกส์นับเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การขนส่งส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
เพราะแม้หากเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยระหว่างด าเนินการ นั่นไม่ได้หมายถึงเฉพาะความสูญเสีย
ของสิ่งที่เสียหายเท่านั้น แต่นั่นยังหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ควรจ่ายไปอีกด้วยมาตรการ
ส าหรับการปอ้งกันการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า 
 



 

มาตรการส าหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า กรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
เพื่ออุปโภคและบริโภค แบ่งตามปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 
  ปัจจัยด้านคน ได้แก่ 
   1. จัดท าระบบตรวจสอบพนักงานขับรถ 
   2. หาพันธมิตรถขนส่งสินค้าในพื้นที่และร่วมพัฒนาระบบการขนส่งที่ได้
มาตรฐาน 
   3. จัดท าระบบตารางการส่งสินค้าแบบ realtime 
  ปัจจัยด้านยานพาหนะ ได้แก่ 
   1. ก าหนดให้มีการตรวจและซ่อมบ ารุงสภาพรถประจ าปี 
   2. ก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนการปฏิบัติงาน 
  ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม ได้แก่ จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลเส้นทางขนส่ง
สินค้า และมีการให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ รวมถึงจุดเสี่ยงและจุดอันตรายต่างๆ ในการขนส่ง
สินค้าแก่พนักงานขนส่งสินค้าทุกคร้ังเมื่อวิเคราะห์รากของการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้ากรณี
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่า เกิดจากผู้ประกอบการไม่มีระบบการบริหาร
จัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการเตรียมสินค้าก่อนการขนส่ง ซึ่งการปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนนจะต้องมีการระบบบริหารจัดการอันประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การ
บังคับใช้กฎหมาย การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะที่ปลอดภัย และ การใช้ระบบ
การจัดการความปลอดภัยในการท างานพบว่าปัจจัยด้านการจัดการองค์การมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสมบูรณ์ของระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบ
การบังคับใช้มาตรการด้านการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พบว่า 
ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่มีการน ามาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งมาใช้ เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความแตกต่างกันในด้านความเข็มงวดของ
การบังคับใช้มาตรการ โดยบริษัทขนาดใหญ่มีการบังคับใช้มาตรการที่มีความเคร่งครัดมากกว่า
บริษัทขนาดเล็ก ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพการท างานและการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมขนส่ง
ตามข้อก าหนดของ ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ( ISO39001) ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลในการจัดเตรียมเคร่ืองมือเพื่อช่วยองค์กรลดและก าจัดอัตราการเกิดและปัจจัยเสี่ยง
ของการตายและการบาดเจ็บสาหัสที่มีความสัมพันธ์กับการชนบนถนน มุ่งเน้นไปที่ผลจากการใช้
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของระบบกาจราจรทางถนน โดยใช้กระบวนการ PDCAซึ่งเป็นวงจรที่
รวมกันหลายขั้นตอน และต้องการความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี ้
  1) Plan – การบ่งชี้ผลกระทบขององค์กร ในส่วนนี้จะรวมถึงการสร้างข้อตกลง
ของแกนน าและจัดนโยบายระบบการท างานที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัยทางถนน 
 



 

  2) Do – ครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้ระบบซึ่งอาศัยการประสานงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถเพียงพอ การเพิ่มความตระหนักโดยอาศัยการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก 
  3) Check – เป็นกระบวนการในการติดตามซึ่งควรมีการวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ 
และการประเมินประสิทธิภาพที่เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
  4) Act – เป็นการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น 
พบว่า การจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์รากของปัญหาเพื่อ
น าไปสู่การจัดท ามาตรการและระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร 
  การรักษาความปลอดภัยใน การขนส่งสินค้า คือหัวใจหลัก ในทุกอุตสาหกรรม – 
ส าหรับอุตสาหกรรม กระดาษลูกฟูกนั้นมีการขนส่งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ซึ่งเป็นสินค้าสีขาว 
เช่นเคร่ือง ซักผ้าหรือ เคร่ืองล้างจาน หรือ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าหนักมาก ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง เช่น หิน หรือ กระเบื้อง  ความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง อาจจะเกิดความเสียหายกับ
สินค้า  หรือยานพาหนะที่ใช้ขนส่งหรือแม่แต่รถยนต์ส่วนตัวของลูกค้า  หรือแม้กระทั่ง เกิดการ
บาดเจ็บ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ 
  สินค้า  จะต้องมีการป้องกันในระหว่างขนส่ง โดยวิธีการใช้สายรัด ตาข่าย หรือ 
เสื่อกันลื่น เพื่อให้สินค้าได้รับความปลอดภัยเพียงพอในระหว่างการขนส่ง  ซึ่งอาจจะเกิดจาก
เคลื่อนไหวของรถ เช่น เกิดขึ้นเมื่อ เบรค การเลี้ยว กาหักหลบ บนถนนที่ไม่ราบเรียบ 
  การป้องกัน ความเสียหาย 
  VDI regulation 2700  บอกไว้ว่า  " การรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
ด้วยยานพาหนะบนท้องถนน " กฎระเบียบ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น มาตรฐานใช้อ้างอิงในเร่ือง 
ของการขนส่งสินค้า มีความปลอดภัยใน การขนส่งทางถนน มาตรา 22 ของ กฎจราจร ถนนใน
ประเทศเยอรมันต้องมี กฎระเบียบทางจราจรที่ถูกต้องในช่วงของการขนส่งไม่ใช่แค่คนขับรถ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ เจ้าของยังเป็นผู้รับผิดชอบอีกด้วย  ถ้ามีการละเมิด จะถูกลงโทษ ใน
ฐานะท าความผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินทางการจราจร ในกรณี ที่เกิดอุบัติเหตุ 
หากมีบุคคลได้รับการบาดเจ็บจาก จากการขนส่งสินค้า ที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ  
ผู้กระท าความผิด จะต้องจ่ายค่าปรับรวมถึงการจ าคุก 
  การรัดสินค้าและผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความปลอดภัย 
  เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างขนส่งสินค้าด้วยการรัด ไม่ว่าจะเป็นรัดพาเลท หรือ
รัดที่บรรจุภัณฑ์  ซึ่งจะลดความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  เนื่องจากสายรัดที่มี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อข้อบังคับ  412 I 1 



 

HGB  ซึ่งก าหนดว่าผู้ส่งสินค้าจะต้องมีความปลอดภัยในระหว่างขนส่ง  สายรัดจะช่วยให้คุณลด
ความซับซ้อนในการจัดการกับสินค้าได้เป็นอย่างดี 
  ความปลอดภัยบนท้องถนน 
  ช่วยให้เราสามารถบริหารงานขนส่งได้อย่างมีระบบและด าเนินงานอย่างเป็น
มาตรฐานได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. การคัดเลือกพนักงานและการตรวจสุขภาพ – ในการคัดสรรพนักงานขนส่งของ
บริษัท นอกจากจะพิจารณาเร่ืองความสามารถในการขับขี่แล้ว เรายังดูจากประสบการณ์ และ
สุขภาพร่างกายด้วย โดยพนักงานขนส่งเราจะต้องผ่านการตรวจสารเสพติด นอกจากนี้ เรายังจัดให้มี
การตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานขับรถด้วยเช่นกัน 
  2. การป้องกัน – ก่อนการขึ้นสินค้าทุกคร้ัง เราจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ
รถบรรทุก และความพร้อมของพนักงานขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่า พร้อมปฏิบัติงาน และไม่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  3. การอบรมจากหน่วยงานภายนอก SMITH Training – ซึ่งมุ่งเน้นด้านการขับขี่
ปลอดภัย โดยจะมีการทบทวนและประเมินผลจากการอบรมด้วย 
  4. การประชุมพนักงานขับรถ (Driver Safety Meeting) –เป็นการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขับขี่จากประสบการณ์หรือเหตุการณ์จริง เช่น การ
ระมัดระวังงานก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน การปิดการจราจร เป็นต้น 
  5. การวางแผนการเดินทาง (Journey Planning) – เราได้น าระบบ TMS และ GPS 
เข้ามาช่วยในการวางแผนการเดินทางและการจัดสรรรถขนส่ง ให้มีการว่ิงงาน และหมุนเวียนการใช้
รถอย่างเหมาะสม 
  6. การจัดการความเหนื่อยล้า (Fatigue Management) – เนื่องจากการขับขี่อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า และเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ หรือความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เราจึงต้องจัดการให้มีการฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น มีการสลับการ
วิ่งขนส่งในเส้นทางใกล้และไกลในรถแต่ละคัน ในบางเส้นทางอาจต้องมีพนักงานขับรถ 2 คน 
สลับเปลี่ยนกัน ก าหนดจ านวนชั่วโมงขับขี่สูงสุด (ห้ามขับขี่เกินจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด) เป็นต้น 
  เมื่อสินค้าเสียหายควรท าอย่างไร 

ก่อนอีกต้องมาแยกสินค้าออกให้เป็น 2 ประเภทก่อน 
  1. สินค้าบริโภค 
  สินค้าพวกเคร่ืองบริโภคค่อนข้างจะมีความส าคัญมาก เพราะส่งผลโดยตรงต่อ
สุขภาพ และชีวิตของลูกค้าเลย ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าต้องใส่ใจกับการแยกสินค้าเสียหายเป็นพิเศษ
หน่อย 



 

  สินค้าเสียหายไม่ถึง 5% รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูบุบสลายไปเล็กน้อย ถือเป็น
เร่ืองปกติของขั้นตอนการขนส่ง สามารถขายสินค้ารวมกับสินค้าที่ไม่ได้รับความเสียหายได้
ตามปกติเลย 
  สินค้าเสียหายเกิน 5% ไปจนถึง 15% ต้องยอมรับว่าสินค้าเร่ิมเห็นความเสียหาย
ชัดเจน ก าไรก็ต้องหดหายไปเป็นธรรมดา อาจจะน าสินค้าออกมาขายแบบลดราคา หรือส่งขายทอด
ต่อในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม 
  สินค้าเสียหายเกิน 15% จนไปถึง 30% สินค้าได้รับความเสียหายรุนแรง ยากที่จะ
ขายลงในตลาดปกติ การจับคู่กับสินค้าเพื่อเฉลี่ยก าไรกับสินค้าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด 
  สินค้าเสียหายเกิน 30% ท าใจยอมทิ้งเสียเถอะ ไม่งั้นธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าจะเสีย
เครดิตได้ในอนาคต 
  2. สินค้าเครื่องใช้ 
  สินค้าพวกเคร่ืองใช้ มีจุดเด่นอยู๋ที่ประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลัก การขายสินค้า
ให้ได้ราคาจึงเป็นเร่ืองไม่ง่ายนัก 
  สินค้าเสียหายไม่ถึง 10% ถือเป็นสินค้ามีต าหนิ สามารถท าการลดราคา เพื่อ
กระตุ้นยอดขายได้ตามปกติ 
  สินค้าเสียหายเกิน 10% ไปจนถึง 25% ความเสียหายแบบนี้ยากหน่อยที่จะขายให้
ได้ราคา สินค้าเหล่านี้จึงมักจะถูกเรียกว่า สินค้าช ารุด การขายด้วยตัวเองอาจจะไม่ง่ายนัก แนะน าให้
ขายต่อส่งให้ร้านค้ามือสองดีกว่า เพราะคุณภาพระดับนี้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าของมือสอง
มากกว่า 
  สินค้าเสียหายเกิน 25% ซากสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถน าไปขายแบบเต็มราคาได้
แน่นอน หากสินค้าสามารถแยกส่วนประกอบ ถอดทิ้งไปขายหรือดัดแปลงเป็นสินค้าใหม่ออกมา ก็
จะดีมากเพราะท าให้ยังมีเงินทุนหมดกลับเข้ามาในธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าบ้าง 
จ าไว้ว่า ถึงแม้ไม่ได้ก าไรก็ขายไปก่อนดีกว่าปล่อยให้ขาดทุน การจัดการกับสินค้าที่ได้รับความ
เสียหาย ถือเป็นแบบทดสอบอันยิ่งใหญ่ในเร่ืองการปรับตัว และประยุกต์ชั้นเชิงของพ่อค้าแม่ค้าเป็น
อย่างด ี
  ถึงจะมีมาตราการในการรับมือกับสินค้าที่ได้รับความเสียหายแล้ว ก็อย่าลืมหันมา
แก้ปัญหากันที่ต้นเหตุ โดยการลดโอกาสเสี่ยงในการขนส่งสินค้า พ่อค้าแม่ค้าต้องลองสังเกตดูว่า
ปัญหาของความเสียหายเกิดจากอะไร เป็นที่ตัวสินค้ามาอยู่แล้ว หรือเกิดความผิดพลาดกับระบบ
ขนส่งกันแน่ถ้าตรวจสอบแล้วเกิดความผิดพลาดที่ระบบขนส่งจริง พ่อค้าแม่ค้าควรด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว ไม่ใช่เพียงแค่จะลดโอกาสในการขาดทุนแล้ว แต่ยังเป็นการป้องกันสินค้าของตัวเองไม่ใช่
เสียหายได้อีกด้วย โดยอาจจะเปลี่ยนวิธีขนส่ง เปลี่ยนผู้ให้บริการโลจิสติก หรืออย่างดีที่สุดคือเพิ่ม
อุปกรณ์กันกระแทกลงไปในหีบห่อก่อนส่งให้มากขึ้นกว่าเดิม 



 

นิยามค าศัพท์  

ล าดับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

1 appointment การนัดหมาย การนัดปะเพื่อพูดคุยกัน 

2 Aftermarket กระบวนการหลังการขาย 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายหลังกระบวนการขาย 
เช่น การจัดส่งอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ 

3 Bill of Landing ใบเบิก 

เอกสารที่จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการขนส่ง มี
ทั้งชื่อผู้ส่งออก ผู้น าเข้า จ านวนสินค้า ขนาด 
ชนิดของสินค้า วันเรือออก ใครเป็นผู้ขนส่ง 
ติดต่อใครได้ทางไหน 

4 BULK CARGO สินค้าเทกอง 

คือสินค้าที่ ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มี
ภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลง
ในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ ย  มันส าปะหลัง 
น้ าตาล ถ่านหิน 

5 Consolidation การรวมสินค้า 
การรวมสินค้า  เพื่อน าไปส่งพร้อมกันและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

6 
CONTAINER AND 
SEAL NO. 

หมายเลขตู้สินค้า 
หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบผนึกตู้
สินค้า 

7 Conveyor สายพานล าเลียง 

อุปกรณ์ล าเลียง (Conveyor) ที่ใช้สายพาน 
(Belt) เป็นตัวน าพาวัสดุ ระบบสายพานล าเลียง
ท าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง   หลังจากวัสดุหรือชิ้นงานผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนมา เมื่อมาถึงการขน
ย้ายหรือล าเลียงก็จะใช้ระบบสายพานล าเลียง 
(Belt Conveyor System) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
หรือชิ้นงาน   



 

ล าดับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย 

8 Cross Dock ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า 

คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับการรับสินค้าและส่ง
สินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมี
การออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่าย
จากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง 

9 Deliver Order ใบสั่งปล่อยสินค้า 
ใบก ากับการส่งของ ซึ่งใช้ยืนยันการส่งของโดย
เมื่อส่งมอบสินค้าเสร็จจะต้องให้ผู้ รับของ
เซ็นชื่อก ากับไว้ว่าได้รับของแล้ว 

10 Distributioncenter ศูนย์กระจายสินค้า 

คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบ
ให้มีลักษณะเฉพาะอย่าง  เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการหมุน เวี ยนสินค้ า เข้ า และ
สินค้าออก ท าหน้าที่รับค าสั่งซื้อ จัดหาสินค้า 
และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยไม่ให้เกิดการ
เก็บรักษาสินค้าโดยไม่จ าเป็นหรืออีกนัยหนึ่ง 
จุดที่ท าหน้าที่ในการกระจายสินค้าไปให้ถึงมือ
ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งๆ 
อาจจะมีสินค้าที่มาจากหลายโรงงานการผลิต 
เช่นศูนย์กระจายสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ต
ต่างๆ จะมีสินค้ามาจากโรงงานที่ต่างๆกัน เช่น 
โรงงานผลิตยาสระผม, โรงฆ่าสัตว์, เบเกอร่ี 
เป็นต้น 

11 Downstream ปลายน้ า 

การน าผลจากกลางน้ ามาปรับปรุงเป็นสินค้า
หรือบริการกระจายสู่มือผู้บริโภค (Retailer/ 
Whole seller/Service provider) เช่น ตะปู หรือ
การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม มีการใช้งานจริงโดยผู้ใช้ขั้นปลาย  

12 Driving Safety ความปลอดภัยในการขับขี่ 
การระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
กับตัวผู้ใช้รถใช้ถนน 
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13 Due Date ก าหนดวันส่งงาน 
วันที่มีการก าหนดให้เพื่อให้จัดส่งสินค้า โดย
อาจจะมีการนัดวันให้ส่งจากลูกค้า หรือ ขนส่ง
จะด าเนินการส่งเอง 

14 Export การส่งออก 

การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่
ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ 
โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเรียกว่า  "ผู้
ส่งออก" ส่วนในทางการค้าระหว่างประเทศ 
การส่งออกหมายถึง การขายสินค้าและบริการ
ในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน (ตลาดสากล) ในการ
ส่งออกและน าเข้าซึ่งสินค้าจะต้องมีหน่วยงาน
ที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยคือ กรมศุลกากร แม้ว่าจะ
เป็นการน า เข้ าหรือส่งออกผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ตเองก็จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุ
ลการกรด้วย  และที่ส าคัญต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายการน าเข้าและส่งออกของประเทศนั้น 
ๆ  

 

15 fixed cost ต้นทุนคงที่ 

ต้นทุนที่ไม่แปรผันไปตามปริมาณของการผลิต
หรือจ านวนคร้ังของการให้บริการ กล่าวคือ 
Fixed Cost เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมี
ผลผลิตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งโดยมากแล้วต้นทุน
ประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับระยะเวลา ยกตัวอย่าง
เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายทุกเดือนโดย
ไม่ค านึงว่ากิจการจะขายสินค้าหรือบริการได้
มากน้อยเพียงใด หรือเงินเดือนของพนักงานที่
ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเป็นต้น 

16 Freight ค่าระวาง 
 เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องใน
กรณีต่างๆ เช่น ภัยสงคราม 
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17 Freight Forwarder 
ผู้ให้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

ผู้ให้บริการระหว่างการด าเนินการน าสินค้าจาก
ผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ (Common Carrier) ไป
ส่งมอบให้กับผู้ รับสินค้าหรือผู้ รับตราส่ง 
(Consignee) เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางใน
ฐานะเป็นตัวแทนของผู้รับสินค้าหรือผู้รับตรา
ส่ง 

 

18 Gross Weight น้ าหนักรวม น้ าหนักสินค้าที่รวมแพ็คเก็จด้วย  

 

19 Home Delivery บริการส่งถึงบ้าน 
การบริการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อถึงหน้าบ้านหรือ
ผู้ซื้อได้รับสินค้ากับมือตนเอง  

 

20 Import การน าเข้า 

การน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ  โดย
สินค้าที่น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิตใน
ประเทศไม่ได้ เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองจักร
ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต  สินค้า
เกษตรบางชนิด เป็นต้น  การน าเข้าสินค้า
จ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็น
ผู้ตรวจสอบการน าเข้าคือ  กรมศุลกากร 
นอกจากนี้การน า เข้ าสินค้ายั งมีการจ ากัด
ปริมาณการน าเข้าสินค้า รวมถึงภาษีน าเข้าที่
ต้องจ่ายตามกฎหมายอีกด้วย ที่ส าคัญผู้น าเข้า
ควรศึกษาด้วยว่าสินค้าประเภทใดสามารถ
น าเข้าได้เพราะสินค้าบางประเภทเป็นสินค้า
ต้องห้ามตามกฎหมาย 

21 inventory สินค้าคงคลัง 

สินค้าที่ถูกเก็บไว้หลังจากผลิตเสร็จเรียบร้อย 
เพื่อรอน าสินค้านั้นไปวางขาย โดยสินค้าคง
คลังดังกล่าวอาจจะเก็บไว้วันเดียวหรือเก็บไว้10
ปีก็ถือเป็นสินค้าคงคลัง  
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22 just in time ทันเวลาพอดี 

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  ที่จะผลิต
สินค้าตามความต้องการซื้อและส่งมอบให้
ลูกค้าทันทีหลังจากผลิตเสร็จ เพื่อลดจ านวน
สินค้าคงคลังให้เท่ากับ 0 หรือใกล้เคียงกับ 0 
ที่สุด (เรียกว่า Zero Inventory) 

 

23 Logistics โลจิสติกส์ 

ขั้นตอนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
สารสนเทศ เป็นระบบการจัดการการขนส่ง
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ข้อมูล ตลอดจน
ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่งตามความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นตอนของการขนส่งเท่านั้น แต่
ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลจิ
สติกส์อีกมากมาย  

 

24 Material handling การขนถ่ายวัสดุ 

การจัดเตรียมสถานที่และต าแหน่งของวัสดุ 
โดยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ การ
บรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ
ในการเลือกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบเข้ามาใน
สายการผลิต ให้เหมาะสมกับลักษณะงานจน
เป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

 

25 Merge in transit 
การขนส่งแบบไม่ผ่าน
คลังสินค้า 

โครงสร้างด้านโลจิสติกสที่ด าเนินการขนส่ง
สินค้าที่ได้มีการรวบรวมและบรรจุหีบห่อแล้ว 
โดยไม่ผ่านคลังกระจายสินค้า จากผู้ผลิตหรือ
ซัพพลายเออร์มากกว่าหนึ่งรายไปยังผู้บริโภค 
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26 Middle Stream กลางน้ า 

 

การน าผลลัพธ์จากกิจกรรมต้นน้ ามาต่อยอดการ
ผลิต (Producer) เช่น เหล็กลวด หรือการพัฒนา
(ตัว D ใน r&D) เป็นต้นแบบระดับต่างๆ  

 

 

27 
Multimodal Transport 
Operator 

การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

 
 

เป็น รูปแบบการขนส่ งสินค้ าด้ วยวิธี ก าร
ผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบจากสถานที่
หนึ่งหรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถานหนึ่ง
หรือต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่หรือผู้รับสินค้า
ปลายทาง โดยการส่งมอบนั้น อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งรายเดียว 
หรือภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว เป็น
ลักษณะการขนส่ง ซึ่งเหมาะส าหรับการขนส่ง
เชื่ อมโยงในระดับภูมิภาคหรือการขนส่ง
ระหว่างประเทศ โดยการผสมผสานการขนส่ง
สินค้า จากที่หนึ่งที่ใด (One Point) หรือจาก
ประเทศหนึ่งประเทศใด ไปสู่อีกที่หนึ่งหรืออีก
ประเทศหนึ่งซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่เป็นจุดพบ
สุดท้าย (Interface Final Point) โดยใช้รูปแบบ
การขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้การ
บริหารจัดการของผู้ขนส่งรายเดียว และมี
สัญญาขนส่งฉบับเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดระยะเวลาของการขนส่ง  

 

 

 
 

28 
 
 

Net Weight 
 
 

น้ าหนักสุทธิ 
 
 
 
 

น้ าหนักรวมสินค้า ที่ไม่รวมน้ าหนักแพ็คเก็จ  
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29 packaging บรรจุภัณฑ์ 

 

การออกแบบและผลิตสิ่งที่บรรจุหรือห่อหุ้ม
ผลิตภัณฑ์ ในอดีตบรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่บรรจุ
และป้องกันผลิตภัณฑ์ แต่ในปัจจุบันกิจการ
ต่างๆ ใช้การบรรจุภัณฑ์เป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาด เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและ
การจัดวางบนชั้นวางในร้านค้าปลีกท าให้บรรจุ
ภัณฑ์สร้างยอดขายได้จากการดึงดูดความสนใจ
และการให้ค าอธิบายตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง
เช่นนี้ บรรจุภัณฑ์จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของ
ผู้ขายในการสร้างอิทธิพลต่อผู้ซื้อ นอกจากนี้
บรรจุภัณฑ์ควรเป็นแรงเสริมส าหรับการวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น ขวดที่มีรูปร่างเป็น
ทรวดทรงซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของโคคา -โคล่า 
(Coca – Cola) ท าให้คนที่เห็นรับรู้ได้ถึง
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในขวดน้ัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
บรรจุภัณฑ์กล่าวว่า “แม้อยู่ในเงามืดลูกค้าก็รู้ว่า
นั่นคือโค้ก” สิ่งนี้เป็นค าจ ากัดความที่งดงาม
ของวิธีการที่บรรจุภัณฑ์สามารถมีอิทธิพลต่อ
แนวทางที่ผู้บริโภครับรู้ถึงผลิตภัณฑ์  
 

30 packing list รายการบรรจุภัณฑ์ 

 

เอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดท า
ให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย 
(Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้า
แสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ าหนัก
เฉพาะสินค้า และน้ าหนักรวมของแต่ละหีบห่อ
ก ากับไว้  
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31 Planning การวางแผน 

 

กระบวนการคิดก่อนลงมือท า เพื่อก าหนด
แผนงานไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อผลส าเร็จที่ตรง
ตามเป้าหมาย 

32 procurement จัดหา 

 

กระบวนการในการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ , สิ่งของที่จ าเป็น ตามความต้องการ
ของหน่วยงานที่มีการร้องขอ โดยการจัดซื้อ
หรือสิ่งที่ซื้อมามีส่วนปฏิสัมพันธ์กระทบต่อผล
ก าไรหรือผลการประกอบการของธุรกิจ 

33 Purchasing จัดซื้อ 

3 

กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา
วัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน  Supply 
Chain และท าหน้าที่ในการประสานงานในด้าน
การไหลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้ขาย
วัตถุดิบ เนื่องจากการมีวัตถุดิบพร้อมเป็นปัจจัย
ด่านแรกที่ก าหนดความสามารถในการผลิต
สินค้าและการบริการเพื่อน าส่งให้แก่ลูกค้าได้
ในเวลาที่ก าหนด 

34 Retail การค้าปลีก 

การค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ เพื่อแสวงหาก าไร ความ
ต้องการของสินค้าสร้างผ่านการพัฒนาการ
ตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภค การค้าปลีกเกิดขึ้น
ในโลกออนไลน์จ านวนมาก มีการจ่ายค่าสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงบ ริการเก็บเงิน
ปลายทาง และจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่ง 
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35 Reverse Logistics โลจิสติกส์ ย้อนกลับ 

กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้า
มายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน
, สินค้าเสียหาย, สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ
สินค้าหมดอายุการใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ในมูลค่าสินค้าที่ยัง
มีอยู่ หรือท าลายทิ้งอย่างเหมาะสม โดยองค์การ
จะต้องด าเนินการด้วยความเต็มใจและจริงใจที่
จ ะ รั บ คื น สิ น ค้ า ด้ ว ย ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับองค์การ 

36 shortcut เส้นทางลัด ทางที่ไปถึงเร็วกว่าปกติ 

37 Skill ทักษะ 

 ความชัดเจนหรือความสามารถของบุคคลใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและสังคม เกิดขึ้นได้จากการ
เรียนรู้ การฝึกฝน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การ
สอนและการจัดการ ตัวอย่างการใช้ทักษะ เช่น 
ครูมีทักษะการใช้ค าถาม การน าเข้าสู่บทเรียน 
การใช้สื่อการสอน นักเรียนมีทักษะ การฟัง พูด 
อ่าน เขียน การคิดค านวณ หรือทักษะทางสังคม 
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38 Storage การเก็บรักษา 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ส าหรับเก็บ
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร  ไฟล์
รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือไฟล์วีดีโอ หากมี
ข้อมูลเป็นจ านวนมาก ก็มีความจ าเป็น
จะต้องเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ อุปกรณ์
เก็บข้อมูลที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง harddisk ก็
ถือเป็น storage ชนิดหนึ่ง เมื่อมีข้อมูลที่
ต้องจัด เก็บ เป็นจ านวนมากก็ต้องเพิ่ม
จ านวน harddisk เข้าไปซึ่งก็จะมีอุปกรณ์
เฉพาะทางที่ใช้เชื่อมต่อกับ server และมี
ซอฟต์แวร์ (software) ส าหรับบริการ
จัดการ storage อีกทีหนึ่ง storage ลักษณะ
นี้ จะใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ เพราะ
อุปกรณ์มีราคาสูง และต้องมีผู้บริหารระบบ
คอยควบคุมดูแล 

39 strategy กลยุทธ ์

 การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย  ภายใต้การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม  หรือการ
วิ เ ค ร า ะห์ เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  SWOT Analysis 
กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบ
ระยะเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อประกอบการ
ว า ง แผนก า ร ในก า ร ใ ช้ วิ ธี ก า ร  แล ะ
ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

40 The Carrier ผู้ประกอบการ 

ผู้ที่ให้บริการการขนส่งอาจจะเป็นรัฐบาล
หรือเอกชน ผู้ให้บริการอาจได้รับค่าจ้างถ้า
ด าเนินการในลักษณะของธุรกิจหรือไม่
ได้รับผลตอบแทน ถ้าด าเนินเพื่อส่วน
บุคคลมิได้รับจ้าง 
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41 
Temperature 
controlled 

การเก็บรักษาสินค้าด้วย
การควบคุมด้วยอุณหภูมิ 

การเก็บรักษาสินค้าในอุณหภูมิที่เหมาะสม
กับสภาพของสินค้า เช่น สินค้าแช่แข็งหรือ
สินค้าที่ต้องเก็บในที่เย็น 

42 The Vehicle ยานพาหนะ 

พาหนะ เป็นสื่ อกล าง ในการล า เลี ย ง
ผู้โดยสารหรือสินค้าในสมัยโบราณ ได้แก่ 
ช้าง,ม้า,ลา,อูฐ เกวียนเรือ ฯลฯ แต่ปัจจุบัน
ได้น าเคร่ืองจักรมาใช้ในการขับเคลื่อน
แทนแรงงานคนและสัตว์พ าหนะใน
ปัจจุบันได้แก่ รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ 
ฯลฯ 

43 The Way เส้นทาง 

เส้นทางในการขนส่ง แบ่งออกเป็นเส้นทาง
น้ าซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือระหว่าง
ประเทศโดยผ่านทะเลและมหาสมุทร หรือ
เส้นทางภายนอกในประเทศ เช่น ล าคลอง 
แม่น้ า ฯลฯ เส้นทางทางบก แบ่งออกเป็น
เส้นทางรถยนต์และเส้นทางรถไฟประการ
สุดท้าย คือเส้นทางอากาศ  ซึ่งสามารถ
ติดต่อได้ทั้งภายในและระว่างประเทศ 
นอกจากเส้นทางการขนส่งดังกล่าวแล้วท่อ
ในการล าเลียงก๊าซหรือวัสดุอย่าง อ่ืนก็
จัดเป็นเส้นทางด้วย 

44 Total Cost ต้นทุนรวม 

มูลค่าของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต 
ต้นทุนเฉลี่ย (averagecost) คือต้นทุนใน
การผลิตผลผลิต 1 หน่วย เท่ากับต้นทุนรวม
หารด้วยปริมาณผลผลิต ต้นทุนเพิ่ม หรือ 
ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (marginal cost) คือ
ต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น 
1 หน่วย 
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45 Track-and-trace 
การติดตามสถานะการ
ขนส่ง 

 

กระบวนการติดตามความคืบหน้าในการ
ขนส่งสินค้าในกระบวนการซัพพลายเชน 
ซึ่ งมั กจะ เป็นการรายงานผลแบบทัน
เหตุก ารณ์ ในขณะที่ ด า เนินการ  ห รือ
ใกล้เคียงกับเวลาที่ด าเนินการ เพื่อติดตาม
สถานะของสินค้าที่ท าการขนส่ง โดยมี
ระบบบริหารข้อมูลด้านลอจิสติกส์ อัน
ทันสมัยเป็นศูนย์ควบคุม และสั่งการการ
บริหารจัดการซัพพลายเชนจากส่วนกลาง 
โดยรับทราบข้อมูลและสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที 

 

46 
 

Transload 

 

การบรรทุกสินค้าแบบย้าย
ตู ้

 

การย้ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์บรรทุก
สินค้าขนาด 40 ฟุตไปบรรทุกในตู้ขนาด 53 
ฟุตที่ขนส่งโดยรถบรรทุก เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วย และเพื่อให้ขนส่งได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นและไม่ผิดพลาด 

47 
Third party logistics 
provider 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
บุคคลที่ 3 

บริษัทท าให้บริการด้าน Outsource ที่มาท า
หน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่
บางอย่างในระบบ Supply Chain และใน
คลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง 
(Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น ลดต้นทุน และส าเร็จได้
ด้วยความรวดเร็ว 
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48 Upstream ต้นน้ า 

กิจกรรมที่เป็นการผลิตวัตถุดิบ (Supplier) 
เช่น โรงถลุงแร่เหล็ก หรือการท าวิจัย(ตัว R 
ใน R&d) โครงการต้นน้ า คือโครงการผลิต
วัตถุดิบเองแทนการน าเข้า เช่น โครงการ
เหล็กต้นน้ า ช่วยลดต้นทุนอุตสาหกรรมที่
พึ่งพาเหล็กได้ 

49 warehouse คลังสินค้า 

สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจาย
สินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่าง ๆ 
กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จ าหน่าย
สินค้า และโกดัง ฯลฯ ค าว่าคลังสินค้าจึง
เป็นค าที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่า
อะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่
ละประเภท คลังสินค้าที่รับ สินค้าเข้ามาท า
การคัดแยก แล้วกระจายออกไป เรียกว่า 
ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) 
และกระบวนการ ดังกล่าว เรียกว่า Cross 
Docking คลังสินค้า (Warehouse) ยัง
หมายถึง สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้า
ให้อยู่ ในสภาพและคุณภาพที่พร้อมจะ
น าส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ตามที่ร้องขอ 

50 Wholesales ผู้จ าหน่ายรายใหญ่ 

เ รี ย ก อี กอย่ า งหนึ่ ง ว่ า  ผู้ จั ด จ า หน่ า ย 
(Distributors) มีความแตกต่างจากผู้ค้าปลีก 
คือ ผู้ค้าส่งให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้ง การ
จัดบรรยากาศ และการส่งเสริมการตลาด
น้อยกว่าผู้ค้าปลีก เพราะไม่ได้เน้นผู้บริโภค
คนสุดท้าย และเร่ืองของการค้าส่งจะมี
ข น า ด ใ ห ญ่ ก ว่ า ก า ร ค้ า ป ลี ก แ ล ะ จ ะ
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่าการค้าปลีก
ด้วย 



 

บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากการที่ได้ไปศึกษาถึงปัญหาของการจัดส่งสินค้าของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง

มอลล์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้มีการใช้รถในการจัดส่งสินค้าหลายประเภทขึ้นอยู่

กับรูปร่างลักษณะและน้ าหนักของตัวสินค้าเพื่อให้สะดวกในการจัดส่ง โดยคณะผู้จัดท าได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

           ภาพที่ 4.1 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 



 

1. ขั้นตอนในการเลือกรถเพื่อใช้ในการส่งสินค้า 

1.1 เมื่อมี Order ออกมา ทาง Sale-Co จะท าการจัดเที่ยวให้แก่ลูกค้าโดยทาง

พนักงานของ Sale-Co นั้นจะท าการแบ่ง Order ลูกค้าตามที่อยู่จัดส่งในละแวกใกล้เคียงกันก่อน 

                             1.2 เมื่อแบ่งเส้นได้แล้วทาง Sale-Co นั้นจะดูสินค้าในใบส่งของแต่ละOrderว่าเป็น

สินค้าประเภทอะไร มีน้ าหนักเท่าไหร่ ใช้เวลาในการติดต้ังนานไหม 

                           1.3 จากนั้น Sale-Co จะรวมลูกค้าแต่ละOrder เพื่อจัดเที่ยวรถ 1 เที่ยว โดยรถ 1 

เที่ยว อาจมีลูกค้ามากกว่า 3-4 เจ้า ขึ้นอยู่กับ ประเภท ขนาดและปริมาณ ของสินค้า 

                           1.4 เมื่อรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของสินค้าและที่อยู่จัดส่งแล้ว ทาง  Sale-Co ก็จะท า

การเรียกใช้รถให้มาขึ้นของในวันถัดไป พร้อมข้อมูลที่ระบุลงในเอกสาร 

 

                                          ภาพที่ 4.2 ประเภทของรถที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า 

2. ฉลาก Label ท่ีใช้บอกประเภทในการจัดส่งสินค้า 

  3.1 Label สีเขียว เป็นการจัดส่งสินค้าในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล 

 3.2 Label สีเหลือง เป็นการจัดส่งสินค้าที่สาขาหรือร้านตัวแทนจ าหน่ายใน 

กรุงเทพ 

 3.3 Label สีฟ้า เป็นการจัดส่งสินค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 



 

 3.4 Label สีม่วง เป็นการจัดส่งสินค้าต่างจังหวัดแบบเร่งด่วน          3.5 Label สีแดง เป็นการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ  

ภาพที่ 4.3 Label ที่บอกประเภทในการจัดส่งสินค้า 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง 

                         3.1 ปัญหาด้านการจราจรติดขัดซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงท าให้เกิดการส่งสินค้า

ล่าช้า 

                          3.2 ปัญหาการเบิกสินค้าผิด จากทีม Pick ถ้าคนรถไม่เช็คของตามใบส่งของก็จะท า

ให้สินค้าผิดและเสียเวลาอย่างมาก 

4. การศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

                            4.1 เที่ยวรถแต่ละคันจะมีเวลาบอกเพื่อให้ทราบว่าตนจะต้องรีบมาขึ้นของในเวลา

ใดบ้าง เพื่อไม่ให้มีการเบิกของข้าม คนขับจะต้องมาก่อนเวลาสักเล็กน้อย จากนั้นเช็คสินค้าตาม

Order ก่อนจะไปส่งสินค้ายังจุดหมายตามเวลาที่ก าหนด 

                            4.2 การเบิกสินค้าจะต้องเบิกตาม Order ที่ได้มีการระบุเวลาไว้ว่า Order นี้รถคัน

ไหนจะมารับและคนรถจะต้องน าใบส่งของมาเช็คของและให้ดูว่าใบส่งของกับใบเบิกสินค้าเป็นใบ

เดียวกันหรือไม่เพื่อลดความผิดพลาดในการหยิบของและขึ้นของผิด  

5. น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

5.1 น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา  

5.1.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจในด้านการ 

ขนส่งสินค้า 

                             



 

 5.1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่

สนใจได้ท าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม    

5.2 น ามาประกอบอาชีพในอนาคต 

5.2.1 น าความรู้ทีได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประโชยน์ 

5.2.2 น าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดตนเองสู่การเป็นเจ้าของ

ธุรกิจในอนาคต 

6. ความพอประมาณที่น าเข้ามาใช้ในการจัดท า 

                           6.1 คณะผู้จัดท าได้มีการวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจด

รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการจ าในการจัดซื้อสิ่งของที่จ าเป็น โดยมีการปรึกษากัน

ภายในกลุ่มแล้วจึงจัดเตรียมซื้อของ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เศษวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้อ่ืนๆน ามาใช้

ร่วมกันได้ 

 

                
ภาพที่ 4.4 นักศึกษาเข้าดูงาน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 



 

 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

  จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมที่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ประเทศไทย จ ากัด

(มหาชน)  ในเร่ืองของระบบขนส่งและการจัดส่งสินค้า ทางบริษัทมีการจัดแผนในการจ าแนก

ประเภทของลูกค้าโดยมีการท า Label ขึ้นมา 4 ประเภทซึ่งประเภทที่ 1 สีเขียว จะเป็นการส่งสินค้า

ในกรุงเทพและปริมณฑล ประเภทที่ 2 สีเหลือง จะเป็นการส่งสินค้าให้กับสาขาในกรุงเทพและ

ต่างจังหวัด ประเภทที่ 3 สีฟ้า จะเป็นการส่งสินค้าในส่วนของต่างจังหวัดทั้งหมด และประเภทที่ 4 สี

ม่วง จะเป็นการส่งสินค้าในส่วนของต่างจังหวัดเหมือนกันแต่จะเร่งด่วนกว่า ซึ่งคนขับรถจะทราบ

แล้วว่าตนเองจะได้ Label สีอะไร ใน1คันของเขามีลูกค้าทั้งหมดกี่เจ้าที่เขาต้องไปส่ง ซึ่งในมือของ

คนขับนั้นจะได้เอกสารใบส่งของ (Delivery Order) หรือ ใบ D.O  ที่เป็นข้อมูลของสินค้าที่จะจัดส่ง

ให้ลูกค้า พร้อมค่าเที่ยวที่ระบุไว้อีกทั้งคิวในการขึ้นของว่าตนเองอยู่คิวที่เท่าไหร่และต้องมากี่โมงถึง

จะได้ขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯได้มีการแบ่งระบบคนรถไว้ด้วยเพื่อไม่ให้จัดเที่ยวรถมาชนกัน ซึ่งการ

ปล่อยเที่ยวรถจะปล่อยตามล าดับสีของ Label ก่อน เร่ิมจาก สีเขียวไปจนถึงสีม่วง ดังนั้นเมื่อถึงคิว

ตัวเองแล้ว Label ไม่ใช่ของตัวเองก็จะสามารถทราบได้ว่าบิลนี้ไม่ใช่ของตนเอง ซึ่งจะลดโอกาสใน

การขึ้นของผิดได้สูง ซึ่งมีบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าดังนี้ 

  1. การแบ่งเที่ยวรถจะใช้คนแทนคอมพิวเตอร์ในการแบ่งเขตในแต่ละพื้นที่เป็นการ

ใช้ระบบ Manual เองขึ้นมาซึ่งต้องใช้คนที่มีประสบการ์ณและความรู้ในการเข้าออกซอยและ

ช านาญในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี และการจัดเรียงคิวลูกค้าว่าควรส่งเจ้าไหนก่อนเพราะรถ1เที่ยวอาจ

มีลูกค้ามากกว่า 3-4 เจ้า 

  2. การลดโอกาสที่จะขึ้นของผิด บริษัทฯได้มีการก าหนดหน้าที่ที่ชัดเจนให้แก่

พนักงาน ซึ่งในแต่ละแผนกนั้นพนักงานก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันอีกซึ่งแต่ละหน้าที่ก็จะมีความ

รับผิดชอบต่องานที่สูงซึ่งพนักงานต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ตัวเองได้รับมากๆ จึงจะ

สามารถท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพได้ ซึ่งแผนกเบิกนั้นมีความส าคัญอย่างมากเพราะว่าเป็น

การเบิกสินค้ามาเพื่อที่จะท าการขนส่งให้ลูกค้า ถ้าเกิดเบิกงานผิดก็จะไปส่งงานให้ลูกค้าผิด 

                         



 

  3. การแบ่งประเภทของ Label เพื่อให้ง่ายต่อการจัดของขึ้นรถ  ซึ่งเป็นวิธีที่จะไม่

ท าให้คนรถเกิดการสับสนหยิบสินค้าขึ้นรถผิดเพราะว่า Label แต่ละอันข้อมูลใน Label จะไม่

เหมือนกันดังนั้นใครมีอันไหนก็ให้หยิบอันนั้นจึงท าให้ไม่มีการสลับของกัน อีกทั้งสีของLabel จะ

บอกให้ทราบว่าสินค้าพาเลทนี้จะได้ไปส่งยังที่ใดอีกด้วย 

  4. มีการค านวนการเผื่อเวลาไว้ให้คนรถส าหรับลูกค้ารายถัดไปโดยดูจากสินค้า

ของบิลก่อนหน้านี้ว่าเป็นสินค้าประเภทจุดหมายอยู่ที่ใดและจะใช้เวลาติดตั้งนานเท่าไหร่ จะมีการ

ท าคิวส าหรับลูกค้าคิวถัดไปด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ตัวที่ค านวนออกมาแต่เป็นพนักงาน

ที่มีประสบการณ์สูงเป็นคนค านวนไว้ 

  5. ประสิทธิภาพในการจัดการระบบการขนส่งสินค้าและระบบจัดการสต็อก ด้วย

ระบบนี้จะสามารถท าให้ทราบถึงปริมาณสินค้าแต่ละชนิดที่ถูกเบิกออกในแต่ละวันและมีการตัด

ยอดออกอัตโนมัติตามที่มีการเบิกออก และสามารถติดตามสถานะสินค้าได้จากระบบGPSได้ด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ถ้าเกิดมีการจัดเที่ยวเส้นเดินทางผิดก็อาจจะท าให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก

ขึ้น ดังนั้นควรจะมีทีมส าหรับการตรวจสอบอีกคร้ังหลังจากพนักงานจัดหาเส้นทางไว้แล้วควรมีอีก

ทีมที่ใช้คอนเฟิร์มงานอีกที เพราะว่าต้องมีการนึกถึงสภาพจราจรในแต่ละวันอีก 

  2. ก่อนที่จะขึ้นของนั้นทางคนรถเองก็ต้องตรวจเช็คสินค้าเองด้วยว่าได้ครบถูกต้อง

ตามใบส่งของหรือไม่และตรวจสอบสภาพสินค้าว่ามีช ารุดหรือไม่ 

  3. การแปะLabel ที่สินค้านั้นควรจะแปะในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน

และสามารถตรวจนับได้ง่าย 

  4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานให้มีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่และมีความสุขกับการท างาน 

  5. น าหลักเศราษฐกิจพอเพียงด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่มาปรับใช้ในกรจัดท า

โครงการ เช่น การน าความรู้ที่ได้รับจากการไปดูงานมาจัดท าเป็นรูปเล่มโครงการและโมเดล 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชียวชาญ 

 1. จัดย่อหน้าเนื้อหาให้ถูกต้อง 

 2. ตรวจสอบเนื้อหาที่อยู่คนละบรรทัดกัน 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกโครงงานการปฎิบัติการ 
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ภาคผนวก ข  

ภาพศึกษาดูงานในคลังสินค้าบริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
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ภาพที่ 1 ป้ายบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ประตูขนถ่ายสินค้า 
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ภาพที่ 3 ด้านหน้าคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การชมภายในคลังสินค้า 
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ภาพที่ 5 การขนถ่ายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภายในคลังสินค้า 
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ภาพที่ 7 การติด Label แยกประการจัดส่งสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การจัดเตรียมสินค้าส่งตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ภาคผนวก ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ภาพที่ 1 เตรียมไม้กระดาน 80 ซม. X80 ซม. และใช้กระดาษสีแปะทับเพื่อท าพื้นถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2 น ากระดาษสีด าท าเป็นถนนเพื่อแบ่งเขตในการวางคลังสินค้าและท่าเรือ 
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ภาพที่ 3 ขึ้นโครงสร้างส่วนคลังสินค้าส านักงานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ท าขอบเขตของถนน 
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ภาพที่ 5  ติดโครงสร้างชิ้นส่วนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
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งบประมาณที่ใช้ไปในการท าโครงงาน 

ล าดับ รายการ ราคา/บาท 

1. หญ้าเทียม 30 

2. พู่กันเบอร์ 1 15 

3. กาวUHU 30 

4. กระดาษสี 8 แผ่น 48 

5. ฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว,ด า 28 

6. กาวร้อน 30 

7. ไม้ไอติม 20 

8. ไม้อัดขนาด80*80 200 

9. รถท าโมเดล 200 

10. ไม้ไอติม 80 

11. กระดาษ A4 1 รีม 112 

12. ค่าหมึกด า-หมึกส ี 400 

รวม 1,193.00 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
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