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บทที่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  การขนส่ง (Transportation) คือ การเคลื อนที ของคน, สัตว์ และสินค้าจากที หนึ งไป

ยังอีกที หนึ ง โดยรูปแบบการเดินทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ, รถไฟ, ถนน, น้ า, สายเคเบิล, ท่อ 

และอวกาศ และแบ่งออกไปได้ตามโครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ และระบบการจัดการ ระบบการ

ขนส่งนั้นมีความส าคัญตั้งแต่เริ มมีการแลกเปลี ยนสินค้าของมนุษย์ ซึ งสิ งนี้เองเป็นสิ งที น ามาซึ ง

อารยธรรมต่างๆของมนุษย์ด้วย และด้วยความล้ าหน้าของอารยธรรมต่างๆ ท าให้จ าเป็นต้องมีการ

จัดการด้านการขนส่งและการติดต่อสื อสารที ดีขึ้นด้วยการบริหารการจัดการขนส่งมีบทบาทส าคัญ

ต่อการประกอบธุรกิจการขนส่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที น าปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที ต่าง 

ๆ ที มีความต้องการ ดังนั้น การขนส่งที มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต  าจึงเป็น

องค์ประกอบหนึ งที สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศอย่างยั งยืน และยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

อีกด้วย ผลที ตามมาคือการขนส่งทางถนนจึงเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศโดยมีสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความส าคัญกับการขนส่งทางรางและ

ทางน้ าส าหรับการขนส่งจ านวนมาก ๆ เนื องจากการขนส่งทั้งสองรูปแบบมีต้นทุนต่อหน่วยโดย

เปรียบเทียบต  ากว่าการขนส่งทางถนน ซึ งสามารถสะท้อนโครงสร้างรูปแบบการขนส่งและการ

เปลี ยนแปลงรูปแบบการขนส่งของประเทศ 

ในปัจจุบันฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครพบว่าร้อยละ 40 มีที มาจากรถยนต์ขนส่ง

ที ใช้อยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ งควันด าจากรถยนต์ที เกิดจากการเผาไหม้ที ไม่สมบูรณ์ของ

เครื องยนต์ ดังนั้นจึงเกิดมาตรการการห้ามใช้รถยนต์ที มีค่าควันด าเกิดมาตรฐาน จึงจะเป็นแนว

ทางการลดปัญหาฝุ่นละอองควันด าได้ ทางบริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด จึงได้ให้ความส าคัญ

ภายใต้สโลแกน“การเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม” ซึ งรถบรรทุกของบริษัทและซัพพลายเชนมีการ

ควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินที กฎหมายก าหนดพร้อมด้วยมีอุปกรณ์ตรวจควันด าและฝุ่ น
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ละออง PM 2.5 ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก TRANSFORMATION 4.0 บริษัทวี-เซิร์ฟ 

โลจิสติกส์ จ ากัดมียุทธศาสตร์และแผนธุรกิจชัดเจนในการก้าวผ่านสูเศรษฐกิจดิจิตอล โดยการ

ขับเคลื อนธุรกิจไปสู่ “SMART SUPPLY CHAIN” เคียงคู่ไปกับลูกค้า การพัฒนาที ต่อเนื องแสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั นของบริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ในการก้าวเดินอย่างมั นคงโดยปัจจัยซึ ง

เป็นองค์ประกอบที ส าคัญคือพนักงานทุกระดับที ท างานอยู่ในองค์กรในฐานะเป็นพลังขับเคลื อน

ธุรกิจสู่อนาคต 

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที จะศึกษาในเรื องการลดปัญหามลพิษในการ

ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เพื อศึกษาการลดปัญหา

มลพิษในการขนส่ง ประโยชน์ของการลดปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม  ปัญหาและ

อุปสรรคที เกิดขึ้นจากการจัดตั้งโครงการขนส่งปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมขั้นตอนการ

ตรวจสอบวัดค่าควันด าของรถขนส่งสินค้า ขั้นตอนการตรวจสอบวัดค่าควันด าของรถขนส่งและน า

ข้อมูลที ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้จึงน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาข้อมูลและจัดการท าโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1.เพื อศึกษาการลดปัญหามลพิษในการขนส่งของบริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

  2.เพื อศึกษาประโยชน์ของการลดปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมของ

บริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

  3.เพื อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที เกิดขึ้นจากการจัดตั้งโครงการขนส่งปลอดภัย

และเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมของบริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

  4.เพื อศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบวัดค่าควันด าของรถขนส่งของ บริษัท วีเซิร์ฟ 

โลจิสติกส์ จ ากัด 

  5.เพื อน าข้อมูลที ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

               6.เพื อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา

ข้อมูลและจัดการท าโครงการ เช่น การใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิตและการระมัดระวัง  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1.มีความรู้และเข้าใจในด้านการลดปัญหามลพิษควันด าของรถขนส่งของ 

บริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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2.น าประโยชน์ของการลดปัญหามลพิษต่อสิ งแวดล้อมของบริษัท วีเซิร์ฟ โลจิ

สติกส์ จ ากัด มาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 

3.ได้รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที เกิดขึ้นจากการจัดตั้งโครงการขนส่งปลอดภัยและ

เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมของบริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

4.ได้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจวัดค่าควันด าของรถขนส่งของ 

บริษัท วีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

5.น าข้อมูลที ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

             6.สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ใช้ในการ

ค้นหาข้อมูลและจัดการท าโครงการ เช่น การใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิตและการระมัดระวังใน

การปฎิบัติงาน



4 

 
 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังประเภทกะทิด้วยระบบ 

Barcode โดยอ้างอิงจากกรณีศึกษา บริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เป็นบริษัทที ด าเนินเกี ยวกับ

การบริการขนส่งสินสินค้า รับท าบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและกระจายสินค้า ซึ งมีประวัติ

ความเป็นมา ดังนี ้

 1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที น ามาเป็นกรณีศึกษา 
 2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ที ไปศึกษา 
 3. ผังองค์กร 
  4. แผนที  
  5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
1. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ภาพป้ายหน้าบริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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2.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

กลุ่มบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-SERVE GROUP) เป็นกลุ่มธุรกิจของคนไทย

เกี ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ต่อเนื องเป็นเวลากว่า 40 ปี ก่อตั้งโดยดร.ธนิต โสรัตน์ ภายใต้ชื อบริษัท 

วี-เซิร์ฟ จ ากัดเมื อวันที  7 มกราคม 2524 เมื อเริ มต้นเป็นเพียงธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) ด าเนินธุรกิจ

เกี ยวกับชิปปิ้งทุนจดทะเบียนเริ มต้นไม่ถึงหนึ งล้านบาทด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้ความส าคัญ

การบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนาบุคคลากรโดยเฉพาะให้ความส าคัญต่อการน า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตั้งแต่สมัยเริ มแรกที คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาใช้ในประเทศไทย 

ปัจจุบันมีพนักงานประจ ามากกว่า 600 คนไม่รวมเอาท์ซอร์ส ในปี พ.ศ. 2561 มีตัวเลขขายและ

รายรับ 1.509 พันล้านบาท 

ด้านบริหารจัดการได้มีการกระจายอ านาจไปให้กรรมการที รับผิดชอบในแต่ละ

สายงานและบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัทท าให้ธุรกิจมีความคล่องตัว อีกทั้งเพื อการก้าวผ่านได้

มีการเตรียมธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจในอนาคตเกี ยวข้องกับความพร้อมของบุคลากรที เป็น “Next 

Generation”ได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มีศูนย์บ่มเพาะ

และโครงการสร้างพนักงานรุ่นใหม่ด้วยวิธีการจัดการแบบพี เลี้ยงและโค้ช (Mentor & Coach) ซึ ง

เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื อนองค์กร อีกทั้ง“สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ 

(V-SERVE ACADEMY INSTITUTE)”เป็นหน่วยงานวิชาการในการฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆใน

ลักษณะ “Skill Up” ให้กับพนักงานรวมถึงลูกค้าของบริษัท ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์กรมหาชน)ให้เป็นหน่วยงานรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพแต่ละปีมีหลักสูตร

รวมกันประมาณ 120 หลักสูตร 

ภาพท่ี 2.2 คลังสินค้าบริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิติกส์ จ ากัด 
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V-SERVE GROUP มีการพัฒนาที ต่อเนื องท าให้มีศักยภาพในการให้บริการงานโลจิสติกส์ครบ

วงจรในลักษณะ “One Stop Service” ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และทุกมิติของงานโลจิสติกส์รวมถึง

ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและน าเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที เกี ยวกับงานโลจิสติกส์ทุกประเภท มีการ

ลงทุนศูนย์ขนส่งทั้งที จังหวัดสมุทรปราการและด่านปาดังเบซาร์ กองรถบรรทุกของวี-เซิร์ฟรวมกัน

มากกว่า 300 คัน มีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ 3 แห่งได้แก่ บางนา ถนนกิ งแก้ว

และบางปูพื้นที รวมกันมากกว่า 45,000 ตารางเมตรบนเนื้อที รวมกันประมาณ 100 ไร่ ด้านเครือข่าย

มีสาขามากกว่า 20 แห่งตามจังหวัดซึ งประตูเศรษฐกิจหลักทั วประเทศและมีสาขาที นครย่างกุ้ง

ประเทศเมียนมา  

ส าหรับด้านสิ งแวดล้อมวี-เซิร์ฟฯได้ให้ความส าคัญภายใต้สโลแกน“การเป็นมิตร

กับสิ งแวดล้อม” ซึ งรถบรรทุกของบริษัทและซัพพลายเชนมีการควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้เกิน

ที กฎหมายก าหนดพร้อมด้วยมีอุปกรณ์ตรวจควันด าและฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรฐานของ

กรมการขนส่งทางบก TRANSFORMATION 4.0 วี-เซิร์ฟฯมียุทธศาสตร์และแผนธุรกิจชัดเจนใน

การก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอล โดยการขับเคลื อนธุรกิจไปสู่ “SMART SUPPLY CHAIN” เคียงคู่

ไปกับลูกค้า การพัฒนาที ต่อเนื องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั นของ“วี-เซิร์ฟฯ”ในการก้าวเดินอย่าง

มั นคงโดยปัจจัยซึ งเป็นองค์ประกอบที ส าคัญคือ“พนักงาน”ทุกระดับที ท างานอยู่ในองค์กรในฐานะ

เป็นพลังขับเคลื อนธุรกิจสู่อนาคต 

 (ที มา: https://www.servelogistics.com/media/vserve2017/aboutvserve_th_2017.php) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.3 รถบรรทุก 4 ล้อ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

https://www.v-servelogistics.com/media/vserve2017/aboutvserve_th_2017.php
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3. ผังองค์กร 
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4. แผนท่ี 

 
ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีตั้งบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

หมวดหมู่ : คลังสินค้าบางนา (ลาซาล) 

ท่ีอยู่ : 1119 ถนน สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวง บางนา เขต บางนา ก.ท.ม. 10260 

โทร : 02-361-6145 
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5. นโยบาย 

  บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ภายใต้การบริหารในเครือ V-SERVE GROUP 

มีศูนย์ขนส่งอยู่ที  ถนน กิ งแก้ว แหลมฉบัง และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งฟีตรถบรรทุกมากกว่า 300 

คัน มีการต้ังเครือข่าย Supply Chain Subcontract โดยรวมตัวกันจัดตั้งสมาคม โลจิสติกส์และขนส่ง

ไทยและ วี-เซิร์ฟ อลิอันซ์ เพื อสนับสนุนขีดความสามารถในการให้บริการรถบรรทุก มีระบบการ

ติดตาม e - Call center ในการติดตามสถานะขนส่งสินค้าและการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประกันเวลาการส่งสินค้าอย่างตรงเวลา โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลได้จากอินเทอร์เนต บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ได้รับรางวัล Q-Mark “ มาตรฐาน

คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ” จากกรมการขนส่งทางบก รวมอีกทั้งรางวัลด้านการอนุรักษ์

พลังงานประเภทขนส่ง สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thai land Energy Awards 

ภายใต้นโยบายคุณภาพ ได้แก่ 

1.Just In Time Organization (องค์แห่งการส่งมอบ) 

2.Quality Work Best Practice (งานคุณภาพและตอบสนองที ดีให้กับลูกค้า) 

3.Safety Drive (ขับขี ด้วยความปลอดภัย) 

4.Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื อลดการใช้พลังงาน) 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.5 โลโก้ บริษัท วี - เซร์ิฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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โดยด าเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานและรักษาสิ งแวดล้อม วี -เซิร์ฟ ทราน

สปอร์ตจ ากัด ได้จัดตั้งศูนย์ อบรมปฏิบัติการ ส าหรับใช้ในการอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการ

ขนส่ง และยังเปิดให้เป็น ศูนย์ศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจทั วไป  วิสัยทัศน์องค์กร การ

ให้บริการสู่ความเป็นเลิศมีมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นสากลบริษัทและพนักงานต่างขับเคลื อนก้าวไป

ด้วยกันเพื อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับเป็นองค์กรซึ งสามารถตรวจสอบ 

มีความโปร่งใสและคุณธรรม เติบโตอย่างยั งยืน 

1.ขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศ 

2.ผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื องหลายรูปแบบ 

3.รับบรรจุตู้สินค้า ณ โรงงานลูกค้า 

  4.งานแบ่งบรรจุและติดฉลากเพื อจัดส่งเข้าสายการผลิตหรือห้างสรรพสินค้า 

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เป็นผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้าไปยังห้าง

ประเภทโมเดินร์เทรด โดยกระจายสินค้าเข้า แม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส ตัวแทนจ าหน่าย และ ร้านค้า

ต่างๆ ทั วประเทศ เราให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร 

สินค้าทางด้านอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ สารปรุงแต่งอาหาร รวมทั้งเครื องใช้ไฟฟ้า และเวชภัณฑ์ 

โดยมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที บางนา กิ งแก้ว บางปู ซึ งมีเนื้อที กว่า 40,000 ตรม. เพื ออ านวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งกรุงเทพและปริมณฑล 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 คณะบุคคลากร บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

(แหล่งที มา :https://www.vservelogistics.com/media/vserve2017/transport_th_2017.php) 
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บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ภายใต้การบริหารในเครือ  V-SERVE 

GROUP มีศูนย์ขนส่งอยู่ที  ถนน กิ งแก้ว แหลมฉบัง และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งฟีตรถบรรทุก

มากกว่า 300 คัน มีการตั้งเครือข่าย Supply Chain Subcontract โดยรวมตัวกันจัดตั้งสมาคม โลจิ

สติกส์และขนส่งไทยและ วี-เซิร์ฟ อลิอันซ์ เพื อสนับสนุนขีดความสามารถในการให้บริการ

รถบรรทุก มีระบบการติดตาม e - Call center ในการติดตามสถานะขนส่งสินค้าและการส่งมอบตู้

คอนเทนเนอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประกันเวลาการส่งสินค้าอย่างตรงเวลา โดย

ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากอินเทอร์เนต บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ได้รับรางวัล Q-

Mark “ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ” จากกรมการขนส่งทางบก รวมอีกทั้งรางวัล

ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thai land 

Energy Awards ภายใต้นโยบายคุณภาพ ได้แก่ 

1.Just In Time Organization (องค์แห่งการส่งมอบ) 

2.Quality Work Best Practice (งานคุณภาพและตอบสนองที ดีให้กับลูกค้า) 

3.Safety Drive (ขับขี ด้วยความปลอดภัย) 

4.Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื อลดการใช้พลังงาน) 

  โดยด าเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานและรักษาสิ งแวดล้อม วี-เซิร์ฟ ทราน

สปอร์ตจ ากัด ได้จัดตั้งศูนย์ อบรมปฏิบัติการ ส าหรับใช้ในการอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการ

ขนส่ง และยังเปิดให้เป็น ศูนย์ศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจทั วไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.7 ภาพคณะบุคลลากร บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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6.วิสัยทัศน์ 

การให้บริการสู่ความเป็นเลิศมีมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นสากลบริษัทและพนักงาน

ต่างขับเคลื อนก้าวไปด้วยกันเพื อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับเป็นองค์กร

ซึ งสามารถตรวจสอบ มีความโปร่งใสและคุณธรรม เติบโตอย่างยั งยืน 

รางวัล และการรับรองคุณภาพ 

การให้บริการของ ว-ีเซิร์ฟ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อก าหนดด้านระบบควบคุณภาพของ
บริษัทฯ ซึ งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Tuv Nord ประเทศเยอรมัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2541 นอกจากนี้ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ยังมีระบบตรวจสอบการท างานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบการ
ตรวจสอบเอกสารก่อนการส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ซึ งไม่รวมถึงระบบการตรวจสอบส าหรับ
การรับและส่งสินค้าของคลังสินค้าบริษัทฯ ทั้งนี้ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับการตรวจประเมินตามระบบ
มาตรฐาน C-TPAT ของกรมศุลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะอ านวยความสะดวกในการตรวจ
ปล่อยสินค้าทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป กว่า 30 ปีที ได้ด าเนินธุรกิจ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป 
ได้รับชื อเสียงจากการให้บริการด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และการบริการที มีคุณภาพ วี -
เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับการยอมรับในฐานะผู้น าการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย 
ทั้งนี้ ประจักษ์พยานความส าเร็จของวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป เห็นได้จากการได้รับรางวัล Prime Minister 
Award 2010 สาขาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจรเด่น 3 ปีซ้อนจากกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้
แล้ว วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ยังได้รับการรับรอง Q Mark มาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก สาขาการบริหาร
จัดการ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ งที กล่าวมานี้ ยังไม่รวมถึงรางวัลอีกหลาย
รายการจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รางวัลเหล่านี้สามารถพิสูจน์คุณภาพและ
ความน่าเชื อถือของการให้บริการของเราซึ งน าความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป มี
ความมุ่งมั นในการรักษามาตรฐานการให้บริการและยึดมั นในคุณค่าวิชาชีพของเรา ซึ งที สุดนี้จะ
น าพาเราไปสู่ความส าเร็จและจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื องเคียงข้างกับลูกค้าของเรา 

       

ภาพท่ี2.8 เครื่องหมายรับรองของบริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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7.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา เรื องการลดปัญหามลพิษในการขนส่ง
สินค้าประเภทกะทิด้วยรถบรรทุก บริษัทวีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ งมีแนวคิดและทฤษฎีที เกี ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
  1.การบริหารจัดการ 

  2. การขนส่ง 

  3.รถบรรทุก 

  4.ปัญหาการลดมลพิษในการขนส่ง 

  5. นิยามค าศัพท์ 

1.การบริหารจัดการ 

  ความหมายของการบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ งที มีความส าคัญ

และจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้

ในภาครัฐหรืองานที เกี ยวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ ง 

The Encyclopedia  Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า 

“การบริหาร” เป็นการจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสาน

องค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตเพื อมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื องจักร ส าหรับค าว่า การบริหารจัดการ Lunenburg & 

Ornstein (1996, อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2546 : 69) ได้กล่าวถึง

ความแตกต่างระหว่างค าดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ว่า การ

บริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นที เกี ยวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม 

ในขณะที การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการกับงานและคนงาน  ซึ งอาจสรุปได้ว่าผู้ที ใช้

ในความหมายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่า ค าว่า  การบริหาร  ครอบคลุมภาพรวมขององค์การ

ในขณะที การจัดการมุ่งไปที การจัดการกับทรัพยากรเพื อให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” 

ในที นี้จะใช้ในความหมายว่า  เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที เกี ยวข้องทั้งในและนอก 
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มุ่งไปที การจัดการกับทรัพยากรเพื อให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” ในที นี้จะใช้ใน

ความหมายว่า  เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที เกี ยวข้องทั้งในและนอกองค์การให้

ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม  เพื อให้องค์การประสบความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

ส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้จะใช้ทั้งสองค าในลักษณะที แทนกันได้เพื อความ

เหมาะสมซึ งมีผู้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการไว้มากมาย เช่น Peter F Drucker (1954 : 

12) ปรมาจารย์ด้านการจัดการได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การบริหาร คือ การท าให้งานต่าง ๆ ของ

องค์การส าเร็จได้ โดยอาศัยคนอื นเป็นผู้ท า” (Management is Getting  Things  done  Through  

Other  People ) และ Ernest , Dale. (1968 : 43 ) ; Harold , Koontz and Cyril (1972 : 43) ให้ค า

จ ากัดความของค าว่า การบริหารหรือการจัดการไว้สอดคล้องกันว่า การบริหารหรือการจัดการ 

หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันปฎิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที ตั้ง

ไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ งของ  ซึ งนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการนั้น ๆ 

รวมถึงกระบวนการจัดหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

และBarnard ,Chester I (1956 :28)  ให้ความหมายของการบริหารไว้สั้น ๆว่าการบริหาร หมายถึง

การท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอื น ซึ งสอดคล้องกับ Fesler & Kettl (1991 : 7) ให้ความหมายว่า การ

บริหารเป็นการจัดการท าให้เกิดความส าเร็จและเห็นว่าการบริหารเป็นการระดมให้บุคคล

ด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย ส่วน Bartol & Martin (1991:6) ให้ได้ความหมายว่าการจัดการเป็น

กระบวนการที ท าให้เป้าหมายขององค์การประสบความส าเร็จโดยผ่านหน้าที หลัก 4 อย่าง คือ การ

วางแผน  การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้น าและการควบคุม และพจนานุกรมนานาชาติ กรอลิเออร์  

(The  Grolier  International  Dictionary.1992:11) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นศิลปะหรือการ

น านโยบายของรัฐบาล ธุรกิจ หรืองานราชการของรัฐไปปฎิบัติ ซึ ง Bovee & Others (1993 :5) ให้

ความหมายว่าการจัดการเป็นกระบวนการที องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดยประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการวางแผน  การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการควบคุมองค์การในด้ านบุคลากร 

กายภาพ งบประมาณและแหล่งข้อมูล  และสอดคล้องกับ Holt (1993 : 3) ให้ความหมายว่า การ

จัดการเป็นศาสตร์ของการกระท าสิ งต่าง ๆ โดยผ่านการกระท าของบุคลากร  ดังนั้นการบริหาร

จัดการ (Management)  จึงหมายถึง ชุดของหน้าที ต่าง ๆ (A Set of Functions) ที ก าหนดทิศทางใน

การใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ

องค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)  หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียว

ฉลาดและคุ้มค่า(Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล  (Effective)  นั้น หมายถึง 
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การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที ก าหนดไว้  

ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

Ricky W.Griffin (1999:4) หรืออีกแนวหนึ งอาจกล่าวได้ว่า  การบริหารจัดการ  หมายถึง 

กระบวนการของการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกัน  โดยใช้บุคคลและ

ทรัพยากรอื น ๆ นอกจากนี้ สมศักดิ์ คงเที ยง (2542 :1) และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542:2) กล่าวไว้

สอดคล้องกันว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกั น

ด าเนินการเพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ งอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่าง ที บุคคลร่วมกันก าหนด

โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ ง 

วิโรจน์  สารรัตนะ (2545:3-4)  กล่าวว่า  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ 

(Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ที เกิดจากการสืบค้น  หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์  

มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐาน 

เป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคคลต้องใช้ทักษะและความรู้ทางการบริหารที ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี 

จากการท างานร่วมกันกับบุคคลอื นเพื อให้บรรลุจุดหมายที ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วน เนตร์พัณณา ยาวิราช  

(2546:2)และสุรัสวดี ราชกุลชัย (2543:3) กล่าวว่าการจัดการ (Management) ใช้ในแวดวงของ

ภาคเอกชน หมายถึงกระบวนการที ผู้บริหารปฏิบัติเพื อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ

องค์การ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร สอดคล้องกับทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ (2545:14) 

ทักษิณ  ชินวัตร (2545:6-7) และจารุพงศ์  พลเดช (2546 :13 – 18)  ที กล่าวว่าการบริหารภาครัฐแนว

ใหม่ว่าเป็นการบริหารที มุ่งเน้นในการปรับปรุงทั้งกระบวนการ  รูปแบบและคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ ให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสังคม

ได้อย่างแท้จริง  ส่วนทองทิพพา  วิริยะพันธุ์  (2546:156 -157) ได้กล่าวถึงการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพว่าการคิดเชิงระบบ (Systematic  Thinking)  จะน าไปสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ 

(Systematic Management) ซึ งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ ง  เนื องจากระบบเป็น

รากฐานของประสิทธิภาพที จะช่วยเพิ มความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร และสอดคล้องกับ 

สมคิด บางโม (2545:59–60) ที มีความเห็นว่าการจัดการคือศิลปะในการใช้คน  เงิน วัสดุอุปกรณ์

ขององค์การและนอกองค์การ  เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดเกี ยวกับความหมายของการบริหารจัดการที นักวิชาการให้ไว้ดังกล่าว

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และสรุปว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที ต้องมีคน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที ตั้งไว้  โดยน าปัจจัยทางการบริหาร



17 
 

 
 

จัดการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดย

ผ่านหน้าที หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุมให้การท างานบรรลุ

เป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการการบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้อง

อาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที ส าคัญ  ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ 

(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)  หรือที เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็น

ปัจจัยพื้นฐานที ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัย

บุคลากรที มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้อง

มีวัสดุอุปกรณ์ที เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที ดีมี

ประสิทธิภาพเพื อให้ทรัพยากรที มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 

2545 : 18)  ซึ ง ธงชัย  สันติวงษ์ (2543:7-8)  และสมคิด บางโม (2545:61–62) ยังได้กล่าวถึงปัจจัย

ในการจัดการที เป็นมูลเหตุที ส าคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ 

1)  คน  (Man)  ทรัพยากรบุคคลที ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที ส าคัญยิ งที จะก่อผลส าเร็จให้กับกิจการได้

อย่างมาก  ทั้งนี้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  2) เครื องจักร (Machine)  คือ เครื องจักร อุปกรณ์ที 

จัดหาและซื้อมาอย่างพิถีพิถัน  เพื อใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 3) เงินทุน 

(Money)  นับเป็นปัจจัยที ส าคัญที ให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื อหล่อเลี้ยงและ

เอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปโดยไม่ติดขัด  และ 4) วัสดุสิ งของ (Material) ถือเป็น

ปัจจัยที มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอื น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ งของเหล่านี้จะต้องมี

การจัดหามาใช้ด าเนินการผลิต ส่วน DuBrin  and  Ireland (1993 : 245 ) กล่าวว่า ทรัพยากรองค์การ 

ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที เป็นวัตถุสิ งของและทรัพยากรสารสนเทศ 

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545 : 6–7)  ได้สรุปว่า การจัดการเป็นเรื องของการ

ผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการจัดการ ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money)  วัสดุอุปกรณ์  

(Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) ข้อมูลข่าวสาร (Information)  และเวลา(Time) 

นอกจากนี้  ไตรรัตน์ จงจิตร (2546:127–135 ) และเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ (2550:7–

8) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักการ  4M’s  ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร  หมายถึง  ผู้บริหาร

สถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ งเป็นผู้ท าหน้าที ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี ยวเนื อง

กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้จัดหา

และใช้ทรัพยากรการบริหารอื น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน  วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการเพื อน า

สถานศึกษาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
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ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพื อให้การด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษามีคุณภาพส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  2) ด้าน

งบประมาณ  หมายถึง  แผนการเงินของโรงเรียนที จัดท าขึ้นโดยการก าหนดรายรับ  รายจ่ายของงาน  

โครงการต่าง ๆ ที จะด าเนินการ  เพื อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื อการเรียนการสอนของสถานศึกษา  จะต้องมีการจัดสรร

ทรัพยากรและบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื อจัดหา  พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และ

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างประหยัดสุด  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สูงสุด  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  การจัดสื อการเรียนการสอน  และนวัตกรรมที มีคุณภาพและ

เพียงพอต่อการเรียนการสอน  โดยมีระบบการจัดหาและบ ารุงรักษาที มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งมี

การบริการและส่งเสริมการใช้อย่างทั วถึงและเป็นระบบการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ที ดี  จะน าไปสู่

การบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนที มี

คุณภาพท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของ

ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  และ  4) ด้านการจัดการ  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ที กลุ่มบุคคลร่วมกัน

ด าเนินการเพื อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน  นับตั้งแต่บุคลิกภาพ  ความรู้  ความสามารถ  

พฤติกรรมและคุณธรรม  เพื อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ 

ที อาศัยการควบคุมสิ งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล  และอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม  เพื อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที ตนด าเนินชีวิตอยู่  การจัดการที 

เหมาะสมและค านึงถึงบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี

คุณภาพและน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื อสารตามเป้าหมายที 

วางไว้  ดังนั้น ปรีชา  คัมภีร์ปกรณ์ (2541:10) จึงได้เสนอความเห็นว่า  ในทางบริหารการศึกษา 4M  

เป็นทรัพยากรที เป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารการศึกษาจะประสบความส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน

ด าเนินงานมากพอ  ต้องมีวัสดุสิ งของตามความต้องการของโครงการและแผนงานและจะต้องมี

ระบบบริหารที ดีและมีประสิทธิภาพเพื อใช้ทรัพยากรที มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กระบวนการบริหารจัดการอาจจ าแนกในรูปแบบที แตกต่างจากกัน  เช่น Henri 

Fayol (1949 : 34)  จ าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น  5 หน้าที   คือ  

1)  การวางแผนงาน (Planning)   

2) การจัดองค์การ (Organizing)   

3) การบังคับบัญชา (Commanding)   
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4) การประสานงาน  (Coordinating)  

5) การควบคุม  (Controlling)   

ส่วน Gulick, Luther, and L. Urwick (1939 : 13)  จ าแนกกระบวนการบริหาร

จัดการเป็น 7 หน้าที   ประกอบด้วยขั้นตอนที เรียกกันย่อ ๆ ว่า POSDCORB  คือ  

 1) การวางแผน (Planning)  หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้าง ๆ 

ว่ามีงานอะไรบ้างที จะต้องปฏิบัติตามล าดับ  พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ  ระบุวัตถุประสงค์ของ

การปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ   

2) การจัดองค์การ (Organizing)  หมายถึง  การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของ

การบริหาร  โดยก าหนดอ านาจหน้าที ของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

ชัดเจน  พร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธีดารติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจ

หน้าที สูงต  าลดหลั นกันไป   

3) การจัดบุคลากร (Staffing)  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  

ตั้งแต่การแสวงหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพัฒนา  การบ ารุงขวัญ  การเลื อนขั้น  ลด

ขั้น  ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งงานรวมทั้งการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานที ดี

ให้มีอยู่ตลอดไป   

4) การสั งการ  (Directing) หมายถึง  การวินิจฉัยสั งการหลังจากที ได้วิเคราะห์และ

พิจารณาโดยรอบคอบแล้วรวมทั้งการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตามค าสั งนั้น ๆ ในฐานะที 

ผู้บริหารเป็นผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  

 5)  การประสานงาน  (Coordinating)  หมายถึง  การประสานงานหรือสื อสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การให้เข้ ากันได้  เพื อให้งานเดินและเกิด

ประสิทธิภาพ  ไม่มีการท างานซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน  ท าให้ทุกหน่วยงานประสานกลมกลืนกัน

เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน   

6) การรายงาน  (Reporting)  หมายถึง  การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที รับผิดชอบ

ต่าง ๆ ทราบความเคลื อนไหว ความเป็นไปเป็นระยะ ๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ทราบความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ  การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็น

หลักฐานมีการวิจัย การประเมินผล  และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื อการปรับปรุงได้ทันทีหรือ

การปรับปรุงในอนาคต   
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7)  การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการเงิน การ

วางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน  การท าบัญชี  และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบ

และรัดกุม   

ซึ ง Sears.  (1950 : 35) ได้พยายามประยุกต์เอาทฤษฎีการบริหารด้านธุรกิจและ

รัฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา  ซึ งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  การวางแผน (Planning)  

การจัดองค์การ (Organizing)  การวินิจฉัยสั งการ (Directing)  การประสานงาน (Coordinating)  

และการควบคุม  (Controlling)   

 Tead.  (1951 : 105)  ได้มุ่งความส าคัญที หน่วยงานย่อยในองค์การเป็นหลัก  มี

กระบวนการบริหารงานโดยสรุปสาระส าคัญของกิจกรรมเป็น  10  ประการ  คือ   

1) ก าหนดความมุ่งประสงค์และจุดประสงค์ให้กระจ่างชัด   

2) จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน   

3) ก าหนดบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบและอ านาจให้บุคลากร   

4) มอบหมายอ านาจโดยอาศัยหลักการกระจายอ านาจ   

5) ควบคุมการปฏิบัติงาน   

6) รักษาปริมาณและคุณภาพของงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  

7) จัดให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นตัวประสานงานในหน่วยงาน   

8) บ ารุงขวัญและก าลังใจ   

9)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

10) เตรียมวางแผนงานในอนาคต 

นอกจากนี้ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา  (The  American  

Association  of  School  Administration.  1955 : 17)  ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานไว้ดังนี้  คือ   

  1) การวางแผน (Planning)  เป็นความพยายามที จะให้การปฏิบัติงานตรงกับ

เป้าหมายที ต้องการ  จึงได้ก าหนดงานที จะต้องท า  วิธีที จะท าและจุดมุ่งหมายของการท างานแต่ละ

อย่างไว้ล่วงหน้า  เพื อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ  

2) การแบ่งสรร (Allocation) มีการจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที มิใช่

มนุษย์ให้เป็นสัดส่วนพอที จะด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ   

3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็นการกระตุ้น เร้าใจและส่งเสริมให้บุคลากร

ปฏิบัติงานให้ได้ผลดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
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4) การประสานงาน (Coordinating) เป็นการจัดให้มีการประสานงานระหว่าง

หัวหน้างานของหน่วยย่อยให้เกิดความเข้าใจกัน ประสานงานกันและขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลงหรือ

หมดไป   

5) การประเมินผลงาน (Evaluation)  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การด าเนินการเพื อการแก้ไขปัญหา  และการวางแผนในช่วงระยะเวลาข้างหน้า  โดยมุ่งประเมิน

สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที ตั้งไว้              

  ส่วน Litchfield (1956 : 3–29)  ได้ให้แนวคิดเกี ยวกับกระบวนการบริหารว่า  เป็น

จักรการบริหาร  (Cyclical  Nature)  กล่าวคือ กระบวนการบริหารจะเป็นวงจรใหญ่ทั้งองค์การ  

ภายในวงจรใหญ่มีวงจรย่อย ๆ ที เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที เฉพาะอย่าง  และหน้าที อื น ๆ 

กระบวนการบริหารดังกล่าวประกอบด้วย  การตัดสินใจ  การจัดโปรแกรม  การติดต่อ  การควบคุม  

และการประเมินค่าโดย  

Simon (1957:9)  ได้ขยายแนวคิดการบริหารออกไปอีกโดยเน้นที หน้าที ของ

ผู้บริหารว่า  กระบวนการบริหารเป็นเรื องของการตัดสินใจ (Decision – making)  ที จะมีผลเกื้อกูล

ต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์การเพื อบรรลุผลความส าเร็จ  โดยผู้บริหารต้องตัดสินใจในเรื อง

ต่อไปนี้  คือ   

1)  การระบุหน้าที ของบุคคลให้ชัดเจนว่าขอบข่ายหน้าที งานของบุคคลคืออะไร   

  2) การแบ่งอ านาจเพื อก าหนดว่าบุคคลใดในองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ที มี

อ านาจตัดสินใจให้แก่ปัจเจกบุคคล   

3)  การวางขอบเขตจ ากัดในการให้บุคลากรจะเลือกท าสิ งใดตามความต้องการ

ของตน และให้มีการประสานงานด้านกิจกรรมของบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน  

 Gregg (1957:274–316) ได้ให้รูปแบบการบริหารที เน้นการกระตุ้นและจูงใจ

ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่   

1) การวางแผน   

2) การก าหนดอ านาจหน้าที    

3) การตัดสินใจสั งการ   

4) การเสนอรายงาน   

5)  การใช้อิทธิพล   

6)  การประสานงาน   

7) การประเมินผลงาน   
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ส่วน Mackenzie (1969 : 87)  ได้เสนอกระบวนการจัดการ (The  Management  in 

3–D)  เป็นลักษณะ  3 มิติ  กล่าวคือในองค์การหนึ ง ๆ จะเริ มต้นด้วยองค์ประกอบพื้นฐานสาม

ประการ  คือ   

1) ความคิด (Ideas)   

2) สิ งของ (Things)  

3) คน  (People)   

ดังนั้นการจัดการองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ โดยประการแรก  ผู้บริหารต้องมี

มโนทัศน์  (Concept)  หรือวิสัยทัศน์คือ  การวางแผนองค์การให้เจริญก้าวหน้า  ประการที สอง  

ผู้บริหารจะต้องบริหาร (Administration) งานที เป็นสิ งของ (Things)  วัสดุครุภัณฑ์  อาคารสถานที   

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ และประการที สาม  ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น า (Leadership)  

สร้างแรงจูงใจให้คน (People)  ในองค์การร่วมแรงร่วมใจกันท างาน 

( ที มา : https://www.bemler.wordpress.com ) 
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2. การขนส่ง 

โดยทั วไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคลื อนย้ายคน (People) สัตว์ 

สิ งของ (Goods) จากสถานที หนึ งไปยังสถานที อีกแห่งหนึ ง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามนี้

แค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า การขนส่งเป็นการเคลื อนย้ายคน สัตว์ หรือ

สิ งของจากอาคารแห่งหนึ งเท่านั้น แต่แท้ที จริงแล้วการขนส่งยังมีความหมายกว้างขวางโดย

ครอบคลุมไปถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคลื อนย้ายคนหรือสิ งของภายในอาคาร ภายในบ้าน 

ภายในที ท างานหรือภายในโรงงานด้วย ดังนั้นหากยึดคาจากัดความถูกต้องแล้วการที คนเราเดินอยู่

ภายในบ้าน การใช้รถเข็นช่วยบรรทุกของเมื อเข้าไปซื้อสินค้า หรือการที กรรมกรขนถ่ายสินค้ าที 

ท่าเรือก็นับเป็นส่วนหนึ งของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกัน (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,2543) 

  การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยังมีความหมายที ซับซ้อนกว่านิยามของ

การขนส่งตามที เข้าใจกันโดยทั วไป กล่าวคือ การขนส่งหมายถึง การเคลื อนย้ายบุคคลหรือสินค้า

จากสถานที หนึ งไปยังอีกสถานที หนึ ง อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที  (Place Utility)และ

อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ดังนั้นถ้าพิจารณาจากนิยามข้างต้น การขนส่งสินค้า 

(Freight Transportation) จึงหมายถึง การเคลื อนย้ายสินค้าสินค้าจากสถานที ที หนึ งไปยังอีกสถานที 

หนึ งอันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที  (Place Utility)และอรรถประโยชน์ด้านเวลา  (Time 

Utility)  ทั้งนี้การเคลื อนย้ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมที ท าเพิ มมูลค่าให้แก่สินค้าซึ งจะเป็นการก่อให้เกิด 

อรรถประโยชน์ด้านสถานที  และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กับความต่อเนื อง ในการ

ให้บริการ (Consistency of Service) เป็นตัวที บ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา (จักรกฤษณ์

ดวงพัสตรา,2543) 

แลมเบิร์ท  (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ได้ให้ความหมายของโลจิสติกส์  

(Logistics) ไว้ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื อให้การเคลื อนย้ายการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าส าเร็จรูป และสารสนเทศที 

เกี ยวข้อง ด าเนินไปจากแหล่งจัดหาไปสู่จุดบริโภค เพื อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย

ต้นทุน 

ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency of  Transportation) การพัฒนาการขนส่ง

นั้นมุ่งที จะพัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากที สุด ซึ งตามหลักของ

การขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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1. ความรวดเร็ว การขนส่งที มีความรวดเร็วสามารถที จะท าให้สินค้าและบริการ

ต่าง ๆ ไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพ

เหมือนกับสินค้าและบริการที แหล่งผลิต 

2. การประหยัด การขนส่งที มีประสิทธิภาพ จะต้องท าให้เกิดการประหยัดใน

ต้นทุนการขนส่งและประหยัดในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งต้องพยายามให้

ต้นทุนในการขนส่งต  าที สุดเท่าที จะท าได้ ซึ งเมื อต้นทุนในการขนส่งต  าแล้ว การเรียกเก็บอัตรา

ค่าบริการก็ลดลงด้วยอันจะท าให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียอัตราค่าบริการโดยสาร

หรือค่าระวางด้วย ดังนั้นความประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ งของการขนส่งที มีประสิทธิภาพ 

3. ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า

ตลอดจนความปลอดภัยของยานพาหนะที ใช้ในการขนส่งด้วย ซึ งถือได้ว่าเป็นสิ งที ส าคัญมาก

ส าหรับระบบการขนส่ง ซึ งถือได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหาย

ในทุกอย่างที เกิดขึ้นต่อสินค้าและบริการ 

4. ความสะดวกสบาย การขนส่งที ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ 

หรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ เช่น ยานพาหนะจะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมที น ามาใช้ในการเคลื อนย้ายได้ทันที 

5. ความแน่นอนเชื อถือได้และตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) ถือเป็น

เรื องที ส าคัญอีกประการหนึ งส าหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งที ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ

ก าหนดในการเดินทางที แน่นอนเชื อถือได้ และตรงต่อเวลา มีจ านวนเที ยวที วิ ง เวลาที จะออก

เดินทางจากต้นทางเวลาที เดินทางถึงปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง เวลาที จะผ่านจุดที ส าคัญ

ต่าง ๆ ซึ งจะต้องระบุไว้และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที ก าหนดไว้จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 

(ค านายอภิปรัชญาสกุล, 2546) 

จากทฤษฎี เกี ยวกับการขนส่งสินค้า สรุปได้ว่า การขนส่ง (Transportation) 

หมายถึง การเคลื อนย้ายคน (People) สัตว์ สิ งของ (Goods) จากสถานที หนึ งไปยังอีกแห่งหนึ ง โดย

การขนส่งที มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย ความเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย ความ

สะดวกสบาย ความแน่นอนเชื อถือได้และตรงต่อเวลา 

ประเภทของการขนส่ง การขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากยิ งขึ้น

มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธีผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสม

กับธุรกิจของตนเอง 

การขนส่งทางบก (Land Transport) 
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แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1) การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก

ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบกทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีถนนเพิ มมากขึ้น ขยายถนนเชื อมโยง

ระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั วถึงโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ งการขนส่งทาง

รถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าเพราะการขนส่งสินค้า

สะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 

ข้อดี 

- สะดวกรวดเร็ว 

- เป็นตัวเชื อมในการขนส่งแบบอื นที ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง 

- บริการได้ถึงที โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 

- ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 

- เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 

ข้อเสีย 

- ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 

- มีความปลอดภัยต  าเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

- ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 

- ค่าขนส่งสูงเมื อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 

2) การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถไฟเป็นเส้นทางการล าเลียงที ส าคัญที สุด

ของประเทศไทยด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ

ปริมาณมากและในระยะทางไกลอัตราค่าบริการไม่แพงการขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออก

และถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้าทั้งนี้

รถไฟจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทดังนี ้

2.1) รถเฉพาะกิจคือรถไฟที ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงานเช่นรถบรรทุกน้ ามัน

รถบรรทุกปูนซีเมนต์รถบรรทุกน้ ามันเป็นต้น 

2.2) รถปิดคือรถไฟที ปิดทุกด้านเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที เสียหายง่ายเมื อ

ถูกแดดถูกฝน 

2.3) รถเปิดคือรถไฟที ไม่มีหลังคาเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที ไม่ต้องค านึงถึง

ความเเสียหายเมื อถูกแดดหรือถูกฝน 

ข้อดี 
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- รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที ต้องการ 

- ปลอดภัยสูงเมื อเทียบกับเส้นทางอื น 

- ประหยัดขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 

- สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื อความเหมาะสมกับสินค้า 

- ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

ข้อเสีย 

- มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื นเพราะมีกฎระเบียบมาก 

- ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย 

- ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที ต้องการขนถ่ายได้ 

 

ภาพท่ี 3.1 ตัวอย่างการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

    ภาพท่ี 3.2 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 
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 การขนส่งทางน้ า (Sea freight) 

เป็นวิธีการขนส่งที มีมาอย่างยาวนานโดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียง

สินค้ารวมถึงการขนส่งทางทะเลซึ งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการขนส่ง

ทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที มีขนาดใหญ่ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที ยากแก่การเสียหายเช่น

ทรายแร่ข้าวเปลือกเครื องจักรยางพาราเป็นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

• เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ 

• เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล 

• เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 

ข้อดี 

- มีความปลอดภัย 

- ขนส่งได้ปริมาณมาก 

- สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 

- อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื อเทียบกับการขนส่งทางอื น 

ข้อเสีย 

- ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อนน้ าอาจมีน้อยซึ งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเพราะเรือเกย

ตื้นได้ 

- ไม่สามารถก าหนดเวลาที แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิ

ประเทศ 

- มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 

 
ภาพท่ี 3.3 ตัวอย่างการขนส่งทางเรือ 
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การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 

การขนส่งด้วยวิธีนี้ให้ความรวดเร็วในการขนส่งมากที สุด แต่ค่าใช้จ่ายก็แพงมาก

ที สุดเช่นกันสะดวกและปลอดภัยเหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที สูญเสียง่ายเช่นผักผลไม้เป็น

ต้นหรือสินค้าต้องการสั งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งานถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่

เหมาะกับสินค้าที มีขนาดใหญ่น้ าหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ส่วนประกอบของการขนส่งทาง

เครื องบินประกอบไปด้วย 

• ผู้ประกอบการได้แก่บริษัทการบินให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ 

• อุปกรณ์ในการขนส่งได้แก่ เครื องบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เครื องบินโดยสารให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 

2. เครื องบินบรรทุกสินค้าให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า 

3. เครื องบินแบบผสมให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 

• เส้นทางบินคือเส้นทางที ก าหนดจากแห่งหนึ งไปยังอีกแห่งหนึ งมี2ลักษณะคือ–

เส้นทางในอากาศ-เส้นทางบนพื้นดิน 

• สถานีในการขนส่งหรือทาอากาศยานเป็นบริเวณที ใช้ส าหรับการขึ้นลงของ

เครื องบินประกอบด้วย-อาคารสถานี-ทางวิ งและทางขับ-ลานจอด 

ข้อดี 

- เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 

- ขนส่งได้หลายเที ยวในแต่ละวันเพราะเครื องบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 

- สามารถขนส่งไปในท้องถิ นที การขนส่งประเภทอื นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 

- สามารถขนส่งกระจายไปทั วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

- เหมาะกับการขนส่งสินค้าที เสียง่ายจ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 

- สะดวกรวดเร็วที สุด 

ข้อเสีย 

- บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที มีท่าอากาศยานเท่านั้น 

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอื น 

- การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

             - จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากไม่ได้ 
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- มีความเสี ยงภัยอันตรายสูง 

- การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 

 
ภาพท่ี 3.4 ตัวอย่างการขนส่งทางอากาศ 

การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง การด าเนินการเคลื อนย้าย

สินค้าทั้งภายในองค์กรและผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื อตอบสนองความต้องการและสร้างความ

พอใจให้กับลูกค้า ซึ งเกี ยวกับกิจกรรมการขนส่ง การเก็บรักษา การจัดการสินค้าคงเหลือ การหีบห่อ 

การน าส่งสินค้าและการด าเนินค าสั งซื้อ ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการเคลื อนย้ายสินค้าของ

ผู้ผลิตเพื อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที ถูกต้อง (at the Right 

Time) และในสถานที ที ถูกต้อง (to the Right Place) ด้วยต้นทุนที ต  าที สุด (at the Least Cost) และใน

ปริมาณที ถูกต้อง (in the Right Quantity)  

  วิทยา สุหฤด ารง และต่อศักดิ์ กิจชัยนุกุล (2543)กล่าวว่า การจัดการกระจายสินค้า

ต้องพิจารณาในภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ ในด้านเครือข่ายการปฏิบัติงาน การจัดการกระจาย

สินค้าต้องก าหนดคลังสินค้าให้สามารถเชื อมโยงการปฏิบัติงานเข้ากันอย่ างเป็นระบบ เพื อ

ตอบสนองเป้าหมายของระบบโลจิสติกส์ จากสภาพการแข่งขันของธุรกิจที ก าลังเผชิญอยู่นี้การน า

เสนอคุณค่าของสินค้าสู่ลูกค้าหรือองค์กรธุรกิจจะส าเร็จได้เกิดจากระบบการจัดการกระจายสินค้า 

และกลยุทธ์การจัดการกระจายสินค้าขององค์กรที ดี ดังนั้นต้องพิจารณาเปรียบเทียบ กับการ

ปฏิบัติงานของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมอื น ๆ มาเป็นแนวทางในการ

วางแผนที ส าคัญ คือต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยที ลูกค้าสนใจ จ านวนมาก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการ

จัดการกระจายสินค้าเป็นส าคัญ 

  กลยุทธ์การกระจายสินค้า จะเป็นผลมาจากการก าหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และ

การจัด การโซ่อุประทานโดยในแต่ละอุตสาหกรรมหรือแต่ละผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบและความ
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ซับซ้อนที แตกต่างกันไปเช่นกัน จุดเริ มต้นที ส าคัญในการก าหนดแนวทางการจัดการโลจิสติกส์ คือ

การวิเคราะห์ถึงรูปแบบลักษณะความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบในการพิจารณา เช่น

ช่วงจักรอายุของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการ ได้ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี ยมาตรฐานของระยะเวลาน า (Lead Time) และการบริการโดยปัจจัยเหล่านี้ท าให้

สามารถพิจารณาแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 2 ประเภท คือ 

  1. ผลิตภัณฑ์ที มุ่งด้านการใช้งาน (Functional Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที มุ่ง

ตอบสนองความจ าเป็นในการใช้งานทั วไป ที มีความต้องการใช้งานสม  าเสมอมีการเปลี ยนแปลงไม่

มากสามารถคาดหมายปริมาณความต้องการได้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มักจะมีคู่แข่งมาก เกิดการ

แข่งขันด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ท าให้อัตราก าไรลดลง 

2. ผลิตภัณฑ์ที มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที มุ่งสร้าง

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื อมุ่งตอบสนองความต้องการ ส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที มีความ

ต้องการที แตกต่างออกไป หรืออาจจะต้องสร้างความต้องการให้เกิดกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยความ

แตกต่างนี้ผลิตภัณฑ์ที มุ่งเน้นนวัตกรรมจะสามารถสร้างอัตราก าไรได้ในระดับสูง มีคู่แข่งขันน้อย

และเข้ามาได้ยาก อย่างไรก็ตามเนื องจากกลุ่มเป้าหมายมีเฉพาะกลุ่ม อาจมีความต้องการที เปลี ยนได้

ง่าย เมื อมีผลิตภัณฑ์อื นที ต้องการท าให้การพยากรณ์ความต้องการได้ยาก 

  จากลักษณะความต้องการในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้การก าหนดกล

ยุทธ์การกระจายสินค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ที มุ่งการใช้งาน จะมุ่งที ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเฉพาะ

ด้านต้นทุนต่อหน่วยให้ต  า 

2. ผลิตภัณฑ์ที มุ่งเน้นนวัตกรรม จะมุ่งในการตอบสนองความแปรเปลี ยนความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ ที ต้องมีความรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง 

จากแนวคิดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทดังกล่าว ควรน ามาพิจารนาก าหนด

กระบวนการปฏิบัติงานในการกระจายสินค้าและกระบวนการต่าง ๆ ของระบบโลจิสติกส์ เพื อให้

เกิดความสอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการก าหนดเครือข่ายของคลังสินค้า และ

ขั้นตอนการกระจายสินค้าที เหมาะสมการ 

วางแผนความต้องการในการกระจายสินค้า (Distribution Requirement Planning : 

DRP) การกระจายสินค้าควรพิจารณาลักษณะเครือข่ายของคลังสินค้าที สามารถครอบคลุมลูกค้าใน

พื้นที ต่าง ๆ ในการจัดการต้องมีวิธีการช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุม การ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ วิธีการที สามารถใช้ได้คือ การวางแผนความต้องการในการ
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กระจายสินค้าหรือ Distribution Requirement Planning (DRP) มีหลักการพื้นฐานจากระบบดึง (Pull 

System) เช่นเดียวกับระบบ MRP ที ใช้ในการจัดการด้านการผลิต แต่ DRP จะประยุกต์ใช้ในส่วน

การจัดการกระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม DRP จะเชื อม MRP ในส่วนการผลิต

เช่นกัน โดยที ข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการของ DRP จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแผนก าหนดการ

ผลิตหลัก หรือ Master Production Scheduling (MPS) ซึ งต้องท าการผลิตเพื อรองรับความต้องการที 

เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ 

จากที ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการกระจายสินค้าสามารถสรุปถึงสิ งที ต้อง

ตัดสินใจในการกระจายสินค้าได้ ดังนี้ 

1. การจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศที มีประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณ เวลาและสถานที ของระบบ การ

กระจายสินค้า 

2. การพิจารณาก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ทั้งนี้เครื องมือ

ในการจัดการอาศัยแนวคิดของ Network Research เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงเครือข่ายที อาศัยพื้นฐาน

ของการค านวณทางด้านการวิจัยด าเนินงาน (Operations Research) ที จะช่วยให้สามารถพิจารณา

การก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม อาศัยข้อมูลพื้นฐานในการจัดการที มีอยู่ เช่น

ต้นทุนการขนส่ง ปริมาณการขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา โดยการหาค าตอบที มี

ค่าดัชนีวัดผลเหมาะสมตามที ได้ก าหนดไว้ เช่น ต้นทุนรวมทั้งระบบในการกระจายสินค้าในแต่ละปี

เป็นต้น 

3. การพิจารณาด้านเส้นทางการขนส่งของพาหนะ ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งจะเป็น

ต้นทุนส่วนที มีความส าคัญในการปฏิบัติงานการกระจายสินค้า การพิจารณาก าหนดเส้นทางการ

ขนส่งควรพิจารณาควบคู่กับการก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าที ส าคัญอีกปัจจัยหนึ ง 

ปัจจัยพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานกระจายสินค้า 

1. ระยะเวลาและความรวดเร็วในการกระจายสินค้า เปรียบเทียบกับแผน

ด าเนินงานในส่วนอื น ๆ ของธุรกิจโดยรวม เช่น ด้านแผนการตลาด การกระจายสินค้าต้อง

สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการผลิต ต้องกระจายสินค้าไปสู่คลังสินค้าต่าง ๆ ได้

ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

2. ปริมาณการขนส่ง การส่งมอบได้ครบถ้วนตามปริมาณความต้องการที เกิดขึ้นใน

แหล่ง 
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3. ต้นทุนการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญที ต้องพิจารณาในหลาย ๆ แง่มุม เช่น

ต้นทุนกระจายสินค้า แบ่งแยกตามกลุ่มสินค้า แบ่งแยกตามประเภทช่องทางกระจายสินค้า หรือตาม

ประเภทพาหนะขนส่ง เป็นต้น 

4. ความครอบคลุมในด้านช่องทางกระจายสินค้าหรือด้านภูมิศาสตร์ เป็นการ

วัดผลเปรียบเทียบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กิจโดยรวมขององค์กร (วิทยา สุหฤทด ารง และต่อศักดิ์กิจ

ชัยนุกูล, 2543) 

จากทฤษฎีเกี ยวกับการกระจายสินค้า สรุปได้ว่าการกระจายสินค้า (Physical 

Distribution) หมายถึง การด าเนินการเคลื อนย้ายสินค้าทั้งภายในองค์กร และผ่านช่องทางการจัด

จ าหน่ายเพื อตอบ สนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ งเกี ยวกับกิจการขนส่ง

การเก็บรักษา การจัดการสินค้าคงเหลือการหีบห่อ การน าส่งสินค้า และการด าเนินค าสั งซื้อ

ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการเคลื อน ย้ายสินค้าของผู้ผลิต เพื อตอบสนองความต้องการ และ

สร้างความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที ถูกต้อง (At the Right Time) ในสถานที ถูกต้อง (to the Right 

Place) ด้วยต้นทุนที ต  าที สุด (At the Least Cost)และในปริมาณที ถูกต้อง 

( แหล่งที มา : http://www.digital_collect.lib.buu.ac.th , https://www.mylogisticsco.com ) 
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3.รถบรรทุก 

  การขนส่งสมัยใหม่ด้วยเครื องจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการน้าเครื องจักรไอน้ ามา

ใช้ เครื องจักรไอน้ ามาใช้เป็นต้นก าลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมา

มีการพัฒนาเครื องยนต์สันดาปภายใน และน ามาใช้กับรถยนต์ เครื องยนต์สันดาปภายใน มีความ

สะดวกและเครื องยนต์มีขนาดเล็ก จึงมีการน้าไปใช้กับเรือและรถไฟการใช้เครื องจักรไอน้ า

ขับเคลื อนยานพาหนะจึงค่อย ๆ หมดไป วิวัฒนาการการใช้เครื องยนต์สันดาปภายใน เป็นไปตาม

ความต้องการขนส่ง ผู้ใช้บริการขนส่งมีความต้องการการขนส่งที รวดเร็วและขนส่งคร้ังละปริมาณ

มาก ยานพาหนะขนส่งจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันเครื องบินมี

ขนาดใหญ่สามารถขนผู้โดยสารได้ 500-600 คน เรือบรรทุกสินค้าได้กว่า 300,000 ตันรถไฟบรรทุก

สินค้าได้หลายพันตัน และรถยนต์ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารขนผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยานพาหนะจะมีขนาดใหญ่บรรทุกคนและสินค้าได้มากแล้ว ยังมีความรวดเร็วและ

เชื อถือได้อีกด้วยอุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ (motor carrier ) มีความส าคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศรถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที  ได้ดีกว่ารูปแบบการ

ขนส่งอื น ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท้าให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการ

ให้บริการระยะทางสั้นขณะที เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื อขนส่งในระยะทางไกล

และขนปริมาณมากข้อจ ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นย าหรือชายฝั่งทะเล และต้องมี

ความลึกพอที เรือจะเดินได้ ซึ งแต่ละประเทศก็มีความแม่นย าที สามารถเดินเรือได้จ้ากัด ดังนั้น พื้นที 

ที ไม่มีน้ า เรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถให้บริการ ขณะที รถไฟเดินไปตามราง เครือข่ายรถไฟมีจ ากัด 

รถไฟจึงให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที มีรางเท่านั้นการขนส่งด้วยรถยนต์ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

ภายหลังสงครามโลกคร้ังที  2 รถยนต์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครื องยนต์อย่างต่อเนื อง 

เครื องยนต์มีก าลังมากขึ้นท้าให้บรรทุกได้มาก และมีความเร็วขึ้น รวมทั้งเครื องยนต์และอุปกรณ์ มี

ความเชื อถือได้อีกด้วยปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถยนต์ คือเครือข่ายถนน ประเทศ

ต่าง ๆ ลงทุนสร้างเครือข่ายถนนมากขึ้น และมีการปรับปรุงถนนตลอดเวลา การลงทุนสร้างถนน

ของรัฐ ท้าให้รถยนต์เข้าถึงพื้นที ได้กว้างขวาง การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยรถยนต์จึงมีอัตรา

เติบโตสูงในทศวรรษ 1950 รถไฟในสหรัฐอเมริกา มีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้า โดยในปี 

1950 รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างเมือง 1,400 ล้านตัน ขณะที รถบรรทุกขนเพียง 800 ล้านตันเท่านั้น 

ต่อมาในปี 1980 รถไฟขน 1,600 ล้านตัน แต่รถบรรทุกขนเพิ มเป็น 2,000 ล้านตัน และในปี 2000 

รถไฟขน 2,100 ล้านตันขณะที รถบรรทุกขน 4,250 ล้านตัน (ตามตาราง 4 -1) ปริมาณการขนสินค้า

ระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในปี 1990กับ 2,600 ล้านตัน หรือเท่ากับ750 พันล้านตัน -ไมล์ หรือ
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สินค้า 1 ตัน เฉลี ยระยะทางขนส่ง 288.46 ไมล์  และปี 2000 เท่ากับ 4,250 ล้านตัน หรือ1,200 

พันล้านตัน-ไมล์ หรือสินค้า 1 ตัน เฉลี ยระยะทางขนส่ง 282.35 ไมล์ 

 

ตารางท่ี 3.1 การส่งสินค้าระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกา 

ข้อได้เปรียบเสียเปรียบรถบรรทุก 

ข้อได้เปรียบรถบรรทุก (Advantages of Carriers) รถบรรทุกมีข้อได้เปรียบ ดังนี้ 

1.รวดเร็ว (Speed) รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที 

ยานพาหนะที สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มากดังนั้น จึงใช้เวลาน้อย

ในการรวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถ (full truck load : FTL) รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออก

จากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั งซื้อ (Oder cycle time) ท าให้ลด

สินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที  เกิดจากวัสดุเสื อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย 

2.เป็นบริการขนส่งจากที ถึงที   (Door-to–Door Service) รถบรรทุกสามารถ

เดินทางไปตามถนนใหญ่เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ งกีดขวางหรือสิ งที เป็นอุปสรรคจน

เกินขีดความสามารถของรถบรรทุกดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที ต่าง ๆ เพื อ

บรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื นบริการขนส่งแบบจากที ถึงที  หมายถึง การใช้

ยานพาหนะคันเดียวกัน บรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี ยนถ่าย

ยานพาหนะ รถบรรทุกเมื อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยังปลายทาง โดยสินค้าไม่

ต้องเปลี ยนถ่ายยานพาหนะเช่นบรรทุกสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปให้ลูกค้าที เชียงใหม่ได้

โดยตรง การขนส่งรูปแบบอื นจะต้องมีการการขนถ่ายเปลี ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจาก

โรงงานในกรุงเทพฯ ไปยังร้านค้าที เชียงใหม่ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วย

รถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็จะต้องขนถ่ายสินค้าออก จากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุก
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เพื อไปยังปลายทางที ต้องการข้อได้เปรียบรถบรรทุกที ให้บริการแบบจากที ถึงที  ท าให้ส่งมอบสินค้า

ได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายขนถ่ายซ้ าซ้อน ลดความเสียหายและสูญหายสินค้าระหว่างขนถ่ายเปลี ยน

ยานพาหนะอีกด้วย 

3. เครือข่ายครอบคลุม (Extensive Road Network) รัฐบาลลงทุนสร้างถนน

เชื อมโยงภูมิภาค จังหวัดอ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที เชื อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถ

เข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที รูปแบบการขนส่งอื น มีเครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที  

4. การแข่งขันสูง (High Competition) ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ ประเทศที มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมากราย และอนุญาตให้

มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันจะมีมากประเทศที มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ

หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ มี

นโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบ (deregulation) การขนส่ง ท าให้มีการแข่งขัน ซึ งการแข่งขันมีผลต่อ

อัตราค่าขนส่งและคุณภาพบริการ 

5. ความเสียหายน้อย (Low Damage) การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความ

รวดเร็ว สินค้าอยู่บนยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐาน และยานพาหนะมี

ระบบกันสะเทือนดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ งช่วยลด

สินค้าคงคลัง 

6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก  (Small Carrying) รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื อ

เปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื น ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า รวมทั้ง

ขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ มระดับการบริการ

ลูกค้า 

7. สามารถสนองความต้องการของลูกค้า (Meeting Customer Requirements)

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้

สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าอย่างมั นคง และผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการ ที จะให้การ

ตอบสนองความต้องการดียิ งขึ้น 

8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ (Complete Transportation) การขนส่งรูปแบบอื น ไม่

สามารถให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่ง

แบบจากท่าเรือถึงท่าเรือรถบรรทุกเป็นตัวเชื อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอื น และท าให้การขนส่ง

สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถบรรทุกเป็นตัวประสานงานสากล (universal coordinators) 



36 
 

 
 

ข้อเสียเปรียบรถบรรทุก (Disadvantage of Motor Carrier) รถบรรทุกก็มีข้อเสีย

เปรียบ ดังนี ้

1.ค่าขนส่งแพง (High Cost) รถบรรทุกมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนน้ ามัน

เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื นและค่าบ ารุงรักษา ดังนั้น ค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่งรูปแบบ

อื น ยกเว้น ทางอากาศ แต่รถบรรทุกสามารถให้บริการแบบจากที ถึงที  จึงลดค่าใช้จ่ายการขนถ่าย

ซ้ าซ้อน และลดเวลาเดินทางของสินค้า ท าให้ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณา

จุดแลกระหว่างได้กับเสีย (trade-offs) คือระหว่างค่าระวางสูงกับค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง ที ลดลงเพื อ

ใช้ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง 

2. บรรทุกสินค้าได้น้อย (Low Capacity) ระวางรถบรรทุกจ ากัดด้วยความยาวความ

สูง และน้ าหนักบรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อย เมื อเปรียบเทียบกับการ

ขนส่งด้วยรถไฟหรือเรืออย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการพัฒนารถบรรทุกให้มีความสามารถ  ในการ

บรรทุกได้มากขึ้น เช่น รถพ่วง 

3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ (Weather Sensitive) ภูมิภาคที มีหิมะตกปกคลุมถนน 

อาจท าให้รถบรรทุกผ่านไม่ได้หรือต้องใช้ความรวดเร็วต  า หรือในภาวะมีภัยธรรมชาติท าให้ถนนถูก

ตัดขาดรถบรรทุกวิ งผ่านไม่ได้มีผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าได้ 

  ข้อก าหนดรถบรรทุกและการขนสินค้า 

ตามกฎหมายการขนส่ง ก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักบรรทุก ดังนี้  

ลักษณะรถ รถที ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 9 ลักษณะ ดังนี ้

1) รถกระบะบรรทุกครอบคลุมรถบรรทุกมีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยกหรือ

เทของมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้ 

2) รถตู้บรรทุกคบอรคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูส าหรับถ่ายด้านข้าง

หรือด้านท้ายก็ได้ 

3) รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 

4) รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุ

ระเบิด และอื น ๆ 

5) รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเครื องดื ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ 

และอื น ๆ 

6) รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที น้ าหนกกรถรวมน้ าหนักกรบรรทุกทั้งหมด ลง

บนเพลาล้อตัวเอง และต้องใช้รถอื นลากจูง 
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7) รถกึ งพ่วง  ครอบคลุมรถพ่วงที น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกรางส่วนเฉลี ย

เพลาล้อของรถคันลากจูง 

8) รถกึ งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นรถกึ งพ่วงโครงโลหะ ที สามารถปรับความยาว

ช่วงล้อระหว่างรถลากจูง 

9) รถลากจูง เป็นรถส าหรกรลากจูงรถพ่วง รถกึ งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 

  เครื องอุปกรณ์และส่วนควรรถ รถทั้ง 9 ลักษณะที กล่าวมานั้น ต้องมีขนาดตาม

มาตรฐานที ก าหนดไว้เกี ยวกับ ความกว้าง ความสูง ความยาว ส่วนยื นหน้าและส่วนยื นท้าย ดังนี ้

1) ความกว้าง ความกว้างของตัวถังรถส่วนประกอบข้างตัวถังที ยื นออกจากตัวรถ 

แต่ไม่รวมกระจกเงาส าหรับมองหลัง ด้านข้างต้องไม่เกิน 2.50 เมตร และตัวถังหรือส่วนประกอบ

ของตัวถังจะยื นเกินขอบยางด้านนอกของเพลาท้ายได้ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร 

2) ความสูง ความสูงที สุดของรถเมื อวัดจากพื้นราบต้องไม่เกิน 3.8 เมตร ส าหรับ

รถตู้บรรทุกที มีความกว้างไม่เกิน 2.3 เมตร ให้มีความสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร 

3) ความยาว ความยาวของรถบรรทุกตามลกกษณะ 1,2,3,4,5 และ 9 เมื อวัดจากกัน

ชนหน้าถึงส่วนสุดท้ายของรถต้องไม่เกิน 10 เมตร ความยาวของรถบรรทุกลักษณะ 6 ไม่เกิน 8 

เมตร และรถบรรทุกลักษณะ7 และ 8 ยาวไม่เกิน 12.5 เมตร 

4) ส่วนยื นหน้ารถบรรทุกลกกษณะ 1,2,3,4,5,6 และ 9 เมื อวัดจากส่วนหน้าสุดของ

รถไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อหน้าต้องไม่เกินกึ งหนึ งของช่วงล้อ รถบรรทุกลักษณะ 7 และ 

8 เมื อวัดจากส่วนหน้าสุดของรถ ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางสลกกพ่วงต้องไม่เกินกึ งหนึ งของช่วง

ล้อ 

  5) ส่วนยื นท้าย รถบรรทุกลักษณะ 1,2,3,4,5,6 และ 9 ส่วนยื นท้ายของรถเมื อวัด

จากส่วนท้ายของตัวถัง ส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือศูนย์กลางระหว่าง

เพลาคู่ท้ายต้องม ความยาวไปเกินกึ งหนึ งของช่วงล้อ ยกเว้นรถบรรทุกตู้ทึบและรถที มีทางขึ้นลง 

หรือติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าด้านท้ายส่วนบรรทุกยื นท้ายรถได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของช่วงล้อ 

ส าหรับ รถบรรทุกลักษณะ 7 และ 8 ส่วนยื นท้ายของรถเมื อวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วน

บรรทุก ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้ายยื นได้ไม่เกิน 2 ใน 5 ของช่วงล้อ 

  6) รถบรรทุกลักษณะ 5,6,7 และ 8 ที เป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจอาจม ความกว้าง 

ความสูง ความยาวส่วนยื นหน้าและยื นท้าย เกินกว่าที ก าหนดได้ หากม ความจ้าเป็นตามลกกษณะ

การใช้งานเฉพาะกิจ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก   

  7) พิกัดน้ าหนกกของรถบรรทุกพิกัดน้ าหนักบรรทุกของรถขึ้นอยู่กันจ านวนเพลา 
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ข้อก าหนดเกี ยวกับรถบรรทุก พระราชบัญญัติจราจรทางรก พ.ศ.2522 ก าหนดการ

บรรทุก ดงันี ้

1.ไม่เกินความกว้างของรถ  

2.ด้านหน้ายื นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน ด้านหลกงยื นพ้นจากตัวรถไม่เกิน  2.5 

เมตร ส าหรับรถพ่วงด้านหลกงยื นพ้นรถพ่วงไม่เกิน 2.5 เมตร 

   3.ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.0 เมตร จากพื้นทางเว้นแต่รถบรรทุกที มี ความกว้างของ

รถเกิน 2.3 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.8 เมตร กรณีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูงไม่เกิน 4.0 เมตร

จากพื้น 

  ข้อก าหนดเกี ยวกับความเร็วของรถ 

ความเร็วของรถบรรทุกตามกฎกระทรวงที ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร

ทางรก พ.ศ.2522ดังนี ้

1. รถบรรทุกที มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ในเขต

กรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลให้ขับไม่เกิน 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว

ให้ขับไม่เกินชั วโมงละ 80 กิโลเมตร  

2. รถบรรทุกอื น ๆ รถพ่วงบรรทุกที มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 

กิโลกรกม ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตของเทศบาล ไม่เกินชั วโมงละ 45 

กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว ไม่เกินชั วโมงละ 60 กิโลเมตร 

  พาหนะที ใช้ขนส่ง มาตรการ และด่านชั งน้ าหนัก 

  ยานพาหนะที ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนน ส่วนใหญ่นิยมใช้รถบรรทุกขนาด

ตั้งแต่ 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เนื องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้จ านวนมากพอ ที จะ

ท าการรวบรวม และกระจายสินค้า 

  นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงพื้นที ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องค านึงถึง

สภาพภูมิอากาศมากนัก และใช้บุคลากรในการด าเนินงานจ านวนไม่มาก เมื อเทียบกับการขนส่ง

รูปแบบอื น สามารถปรับเปลี ยนภาชนะที ใช้บรรทุกได้ตามลักษณะของสินค้าได้หลากหลาย ซึ ง

ประเภทของรถบรรทุกตามกฎกระทรวงฉบับที  4 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทาง

บก พ.ศ. 2522 

  ในปี พ.ศ. 2547 สถิติจ านวนรถบรรทุก จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มี

จ านวนรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 675,000 คัน โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 

ถึง 2547 จ านวนรถบรรทุกมีแนวโน้มเพิ มขึ้น ในอัตราเฉลี ยร้อยละ 2 ต่อปี แต่หากพิจารณาเฉพาะ
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ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา พบว่าจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนมีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี ยร้อยละ 

1 ต่อปี 

  ส าหรับในเรื องน้ าหนักบรรทุก อนุญาตได้มีการปรับเปลี ยนให้เหมาะสมกับ

วิวัฒนาการขนส่ง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในอดีตกฎหมายก าหนดพิกัดน้ าหนัก

บรรทุกไว้ที  16 ตัน แล้วจึงเพิ มเป็น 18 ตันและในปี พ.ศ. 2518 จึงเพิ มเป็น 21 ตัน ต่อจากนั้น 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกบทเฉพาะกาล ผ่อนผันให้รถบรรทุก10 ล้อ สามารถบรรทุกสินค้าได้เพิ มขึ้น

เป็นน้ าหนักรวมรถ 26 ตัน จนถึงวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยล่าสุดเมื อปี พ.ศ. 2549 ได้

ประกาศน้ าหนักรถบรรทุกใหม่\ 

  นอกจากในเรื องของน้ าหนักบรรทุกแล้ว การขนส่งทางถนนยังมีการบังคับใช้

มาตรการห้ามเดินรถบรรทุก เพื อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ที เป็น

ศูนย์กลางด้านธุรกิจและพาณิชยกรรม ซึ งเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคที ส าคัญของประเทศ 

ดังนี ้ 

- เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน (รัศมี113 ตารางกิโลเมตร) ห้ามเดินรถบรรทุกขนาด

ใหญ่  (10 ล้อขึ้นไป) ช่วงเวลา06.21-21.00 น. ยกเว้นรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที บรรทุกคอนกรีต

ผสมเสร็จ รถเครน และรถที ได้รับการผ่อนผัน ซึ งมีข้อบังคับไว้เฉพาะคือ เดินรถได้ภายในเวลา 

10.00-15.00 น. 

  - ทางด่วนทุกขั้น ห้ามเดินรถ 6 ล้อ เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00น. และ

ห้ามเดินรถ ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เวลา 05.00-09.00น. และ 15.00-21.00 น. 

  - ถนนสุขสวัสดิ์-พระราม 2 ห้ามเดินรถ 6 ล้อขึ้นไป เวลา 06.00-09.00 น. และ 

16.00-20.00 น. 

  - สมุทรปราการ ห้ามเดินรถ 10 ล้อขึ้นไป เวลา 05.00-08.00 น.และ15.00-19.00 น. 

  การใช้มาตรการจ ากัดเวลาเดินรถบรรทุก ท าให้เกิดการจราจรของรถบรรทุก

หนาแน่นบนเส้นทางในช่วงเวลาที อนุญาตให้วิ ง นอกจากนี้ ยังเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากประชาชน ที 

อาศัยบนถนนในเส้นทางที รถบรรทุกขนาดใหญ่เปลี ยนมาใช้เส้นทาง และส่งผลกระทบต่อ

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยตรงท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขนส่งสินค้าสูงขึ้น เนื องจาก

ต้องเพิ มจ านวนเที ยวในการขนส่งสินค้า และเสียค่าจ้างแรงงานล่วงเวลา คนขับเกิดความเหนื อยล้า

เกิดความเจ็บป่วย ลดความแน่นอนของการให้บริการและความปลอดภัย และเพื อเป็นการเพื อลด

ต้นทุนการขนส่งจึงมีการเพิ มน้ าหนักบรรทุกในแต่ละเที ยวเกินกว่ากฎหมายก าหนด ท าให้สภาพ
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ของทางหลวงแผ่นดินเกิดความช ารุดอย่างหนัก ก่อนถึงเวลาอันควร ก่อให้ เกิดปัญหาทั้งทางด้าน

การจราจรและอุบัติเหตุ 

  ทั้งนี้  กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมบ ารุงทางหลวงจ านวนมาก เพื อเป็นการควบคุมมาตรฐานน้ าหนักรถบรรทุกให้เกิด

ประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงผิวทาง กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีด่านชั งน้ าหนัก 

เพื อควบคุมรถบรรทุกตามทางหลวงหลักของประเทศประกอบด้วย ด่านชั งน้ าหนักถาวร และด่าน

ชั งน้ าหนักขณะรถวิ ง (Weight in motion : WIM) มีรายละเอียด ดังนี ้

  1. ด่านชั งน้ าหนักถาวร หมายถึง ด่านที ตั้งประจ าบนทางหลวง โดยจะติดตั้งเครื อง

ชั งน้ าหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ งสามารถชั งรถบรรทุกได้ทั้งคัน โดยจะติดตั้งในทางสายหลักและ

ในเส้นทางที มีปริมาณการจราจรสูงโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 14 แห่ง และมี

แผนการติดต้ังเพิ มอีก 81 แห่งภายใน 3 ป ี

  2. ด่านชั งน้ าหนักขณะรถวิ ง (Weight in motion : WIM) หมายถึง ด่านชั งน้ าหนักที 

ติดตั้งอุปกรณ์ชั งน้ าหนักไว้บนพื้นถนนแบบ High Speed WIM ที สามารถชั งน้ าหนักขณะที รถ

เคลื อนที ได้ (เมื อวิ งด้วยความเร็ว16-36 กม./ชม.) ซึ งด่านชั งน้ าหนักนี้จะติดตั้งก่อนถึงด่านชั ง

น้ าหนักถาวรประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เพื อใช้ในการออกแบบ

ปรับปรุงทาง และเพื อใช้คัดแยกรถบรรทุกที มีน้ าหนักเกินเข้าด่านชั งน้ าหนักถาวร (Pre-screening) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ท าการก่อสร้างจ านวน 10 แห่ง โดยต าแหน่งที ติดต้ัง 

 
ตารางท่ี 3.2 ต าแหน่งที ตั้งด่านชั งน้ าหนักขณะรถวิ ง 



41 
 

 
 

ประเภทของรถกระบะบรรทุก 

  • รถกระบะบรรทุก 

 

 
ภาพท่ี 3.5 รถกระบะบรรทุกมีข้างเสริม 

 

 

 
ภาพท่ี 3.6 กระบะบรรทุกยกเท 
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ภาพท่ี 3.7 กระบะบรรทุกพื้นเรียบ 

 

 

 
ภาพท่ี 3.8 กระบะบรรทุกติดตั้งเครื องทุ่นแรง 
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ภาพท่ี 3.9 กระบะบรรทุก 

 

 
ภาพท่ี 3.10 กระบะบรรทุกมีโครงเหล็กเสริม 
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  • รถบรรทุกของเหลว 

 
ภาพท่ี 3.11 รถบรรทุกของเหลว 

 

 

 • รถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 
ภาพท่ี 3.12 รถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 

( ที มา : http://www.sme.go.th , https://www.dlt-inspection.inf  ) 

 

http://www.sme.go.th/
https://www.dlt-inspection.inf/
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4. ปัญหาการลดมลพิษ 

สารมลพิษทางอากาศที พบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน และก๊าซโอโซน โดยบริเวณริมถนนจะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเป็นปัญหา

หลัก จากการตรวจวัด 1,951 คร้ัง มีจ านวนคร้ังที เกินมาตรฐาน 71 คร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ส่วน

พื้นที ทั วไปจะมีปัญหาหลัก คือ ก๊าซโอโซน ซึ งจากการตรวจวัดทั้งหมด 57,105 คร้ัง มีจ านวนคร้ังที 

เกินมาตรฐาน 130 คร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ส าหรับสารมลพิษประเภทอื นยังมีปริมาณอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนที จะจดทะเบียน

หรือต่อทะเบียนรถประจ าปีอยู่แล้วนั้น หากรถยนต์ที ผ่านการตรวจวัดมลพิษดังกล่าวมีการใช้งาน

หนัก มีการปรับแต่งเครื องยนต์ที ไม่เหมาะสม หรือไม่บ ารุงรักษาและดูแลเป็นอย่างดีแล้ ว อาจ

ก่อให้เกิดควันด าที สูงกว่าค่ามาตรฐาน ซึ งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที 

สัญจรตามท้องถนนและบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที บริเวณริมถนน จึงเป็น

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย และเสริมการท างานของหน่วยงานรัฐอื นๆ เพื อ ให้

ปริมาณรถยนต์ที ปล่อยควันด าลดลงในการใช้งานปกติ รถยนต์จะมีการบรรทุกคนหรือสิ งของและ

อยู่ในอัตราความเร็วระดับหนึ ง แต่การที เจ้าหน้าที ท าการตรวจสอบรถยนต์ขณะอยู่ในต าแหน่งเกียร์

ว่างและจอดสนิทอยู่กับที นั้น รถยนต์หรือเครื องยนต์ไม่ได้มีภาระดังกล่าว ดังนั้น การเร่งเครื องยนต์

อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งพร้อมกับวัดค่าควันด าโดยทันทีนั้น เป็นวิธีการเพื อจ าลองหรือชดเชยภาระ

ของรถยนต์ที ควรจะมีอยู่ในขณะใช้งานจริง ทั้งนี้ การตรวจสอบด้วยวิธีการกดหรือเหยียบคันเร่งจน

สุดก็เป็นวิธีการที เป็นที ยอมรับและใช้กันอยู่ในต่างประเทศ อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา หน่วยงานที 

ก าหนดค่ามาตรฐานการปล่อยควันด าและวิธีการตรวจวัด คือ กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และสิ งแวดล้อม เดิม (ปัจจุบันคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม) ซึ งสรุปได้ดังนี้ 

การตรวจวัดควันด าจากรถยนต์ดีเซล โดยทั วไปใช้เครื องมือระบบกระดาษกรอง และมีวิธีการ

ตรวจวัดสองวิธี คือ วิธีแรกตรวจวัดขณะเครื องยนต์มีภาระ และอยู่บนเครื องทดสอบ ซึ งปล่อย

มลพิษเทียบเท่ากับรถยนต์ที ขับเคลื อนบนถนน และวิธีที สอง ตรวจขณะเครื องยนต์จอดนิ ง ซึ งเป็น

วิธีการที เจ้าหน้าที เรียกตรวจวัดควันด าบนท้องถนนทั วไป วิธีการทั้ง 2 มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ 

วิธีที สองซึ งตรวจวัดโดยการให้รถยนต์จอดอยู่กับที จะปล่อยมลพิษสูงกว่าวิธีแรก หรือสูงกว่าการ

ขับขี ในท้องถนนจริง ดังนั้น ค่ามาตรฐานควันด าจึงไม่เท่ากัน โดยวิธีการแรกก าหนดไว้ที ร้อยละ 40 

ส่วนวิธีการหลังก าหนดไว้ที ร้อยละ 50   การตรวจวัดควันด าของรถยนต์ริมถนนจะต้องเป็นไปตาม

วิธีการและขั้นตอนที กฎหมายก าหนด ซึ งเริ มจากจอดรถอยู่กับที ในต าแหน่งเกียร์ว่าง เร่งเครื องยนต์

อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งแล้วปล่อยคันเร่ง โดยจะเก็บตัวอย่างควันด าลงบนกระดาษกรองขณะเริ ม
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กดคันเร่ง วัดค่าควันด า 2 คร้ัง ใช้ค่าสูงสุดที วัดเป็นเกณฑ์ตัดสินและหากค่าควันด าที วัดได้ทั้งสอง

คร้ังแตกต่างกันเกินกว่าร้อยละ 5 ให้ตรวจวัดใหม่ซึ งวิธีการดังกล่าวจะได้ค่าควันด าที แท้จริงและ

ถูกต้อง ทั้งนี้ วิธีการกดคันเร่ง และจังหวะการกดจะต้องสัมพันธ์กับการท างานของเครื องมือ การที 

เจ้าหน้าที ท าการตรวจวัด 2 คร้ัง และมีค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 5 เป็นการตรวจสอบความ

ถูกต้องของผลการตรวจวัด ซึ งน่าจะเป็นวิธีการที ประชาชนยอมรับได้ 

มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาล

ได้ด าเนินการ ดังนี ้

1. การก าหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะทั้งในขณะใช้งานและ

ยานพาหนะใหม่ 

2. การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง ก าหนดให้ใช้น้ ามันเบนซินไร้สารตะกั วทั้ง

ประเทศ การลดปริมาณก ามะถัน 

3. การก าหนดมาตรการควบคุมไอระเหยน้ ามันเบนซินจากสถานีบริการน้ ามัน

เชื้อเพลิงและคลังน้ ามันเชื้อเพลิงที ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ ซึ งเป็นมาตรการหนึ งในการควบคุมและลดปริมาณการระบายไอระเหยน้ ามัน

เบนซินที เป็นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที เป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ 

4. มาตรการในการตรวจสภาพและตรวจจับยานพาหนะที มีมลพิษเกินมาตรฐาน

โดยให้มีการตรวจสภาพยานพาหนะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ฯ โดยสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ส าหรับรถยนต์ที มีอายุเกิน 7 ปี ตรวจสภาพปีละ 2 คร้ัง อายุเกิน 7 ปี ตรวจสภาพปีละ 3 คร้ัง ในกรณี

ยานพาหนะตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฯ ก าหนดการตรวจสภาพรถยนต์ทุกปี 

ส าหรับรถราชการก็ได้ควบคุมให้ได้รับการดูแลอย่างสม  าเสมอ เพื อลดมลพิษ และมีการตรวจวัด
ควันด าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หากพบรถควันด าเกินมาตรฐานก็จะมีการติดตามให้น ารถไปปรับปรุง
แก้ไขไม่ให้เป็นแหล่งก่อมลพิษอีก และยังได้มีการตรวจจับยานพาหนะที มีมลพิษเกินมาตรฐานริม
เส้นทางจราจร โดยด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก 
กรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ตรวจวัดและบริการปรับแต่งเครื องยนต์
ไว้บริการประชาชน พร้อมทั้ งบริการให้ค าแนะน าการดูแลรักษารถ เพื อลดมลพิษใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แห่ง นอกจากนั้น กระทรวงพลังงานยังได้ร่วมกับบริษัทการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทรถยนต์จัดตั้งศูนย์บริการตรวจเช็คสภาพเครื องยนต์ฟรี ระหว่าง
วันที  15 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2546 ครอบคลุมพื้นที กรุงเทพมหานครตลอดจนได้ประชุม
หารือแนวทางในการควบคุมรถโดยสารประจ าทางควันด า โดยเฉพาะรถร่วมบริการเอกชน และได้
ประสานขอความร่วมมือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปลดระวาง จ าหน่ายให้เอกชนน ามาท าเป็น
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รถร่วมบริการอีกและเพิ มเงื อนไขสัญญาสัมปทานการเดินรถของเอกชนเพื อส่งเสริมการลดมลพิษ
ด้วย 

 

ภาพท่ี 3.13 สาเหตุการเกิดควันพิษ 
 
5. มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษจากรถโดยสารประจ าทางใน

กรุงเทพมหานครได้มีการด าเนินมาตรการอย่างต่อเนื อง ตั้งแต่การตรวจจับรถโดยสารที มีการระบาย
มลพิษเกินมาตรฐาน การให้บริการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงของรถโดยสารขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพที จะจัดซื้อใหม่ตั้งแต่ปี 2540 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EURO II การ
สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

6. ก าหนดแผนการทดลองการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถถังขยะของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 60 คัน (ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้รถราชการใช้ก๊าซธรรมชาติ) 

7. จัดโครงการขบวนรถสีเขียว เพื อลดการใช้ยานพาหนะและการใช้ยานพาหนะที 
เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชนและการจัดท าคู่มือการ
จัดหายานพาหนะที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 

8. การปรับปรุงสถานที หรือก่อให้เกิดมลพิษ 
-ปรับปรุงไหล่ถนน เพื อลดปริมาณฝุ่นจากถนนอย่างต่อเนื อง 
- เข้มงวดผ้าใบคลุมตึก เพื อลดปริมาณฝุ่นจากการก่อสร้างอย่างต่อเนื อง 
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- เพิ มพื้นที สีเขียวและการปลูกไม้พุ่มริมทางเท้า เพื อลดผลกระทบจากฝุ่นโดยได้
ก าหนดให้ถนนดินสอ เขตพระนคร ช่วงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงวัดสุทัศน์เทพวนารามเป็น
ตัวอย่างถนนแคบ (ความกว้างประมาณ 7 เมตร) ซึ งมีอาคารพาณิชย์ทั้งสองฝั่งถนนและประชาชน
สัญจรเป็นจ านวนมากโดยการปลูกไม้พุ่มริมทางเท้าฝั่งติดกับถนน เป็นก าแพงดูดซับมลพิษและให้มี
การล้างถนนอย่างสม  าเสมอเพื อลดฝุ่นบนถนน 

- กวาดล้างถนน โดยเฉพาะถนนที มีมลพิษสูง สะพานลอยโดยเฉพาะบริเวณทาง
แยก 

- การควบคุมรถบรรทุกให้ต้องมีผ้าใบคลุมวัสดุที บรรทุกและล้างล้อรถด้วย 
9. การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 

-เฝ้าระวังคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครโดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

จ านวน 1 สถานี และรถวัดคุณภาพอากาศ จ านวน 1 คัน และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม

ควบคุมมลพิษ จ านวน 17 สถานี ตลอดจนการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศให้ประชาชนทราบเป็น

ระยะ 

- ปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพอากาศ การแลกเปลี ยนประสบการณ์ ตลอดจน

การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเกี ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ โดยด าเนินโครงการร่วมมือ

กับเมืองต่างๆ ในเอเชียและยุโรป ได้แก่ โครงการปรับปรุงและสนับสนุนแนวทางการจัดการ

คุณภาพอากาศในเขตเมือง และโครงการอากาศสะอาดในเอเชีย (CAI-Asia) เป็นต้น 

-จากการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษปี พ.ศ.2545 บริเวณสี แยก

ปากซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท มีปริมาณมลพิษสูงสุด โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10)ตรวจวัดได้ 

300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์

เมตร 

-การด าเนินการมาตรการที ผ่านมา ท าให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้น โดยจากการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี ยรายปี 2544 มีค่า 67.90 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในขณะที ปี 2545 ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) ลดลง โดยมีค่าเฉลี ยรายปี 5708 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเฉลี ยรายปีไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

อย่างไรก็ตาม ฝุ่นขนาดเล็ก(PM-10) โดยเฉพาะริมเส้นทางจราจรบนถนนบางสายฝุ่นขนาดเล็กยังคง

เกินมาตรฐาน 

10.การประชาสัมพันธ์เพื อแก้ไขมลภาวะทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ประชาสัมพันธ์การบ ารุงรักษาเพื อลดมลพิษในบริเวณจุดตรวจจับรถควันด า 



49 
 

 
 

- ขอความร่วมมือประชาชนหลีกดลี ยงถนนที มีมลพิษสูงอย่างต่อเนื อง และ

ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื อพิจารณาก าหนดรถโดยสารประจ าทางปลอดมลพิษวิ ง

บนถนนในเขตพื นที ชั้นในซึ งมีมลพิษสูง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมลพิษทางอากาศและวิธีการป้องกันการ

เกิดมลพิษตลอดจนการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมผ่านสื อต่าง ๆ ได้แก่ 

แผ่นพับ วิดีโอ สปอตเกี ยวกับมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

- ประชาสัมพันธ์การบ ารุงรักษารถ เพื อลดมลพิษ ตลอดจนการสนับสนุนการใช้

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ครอบคลุม 50 พื้นที เขต โดยได้มีการจัดคลีนิกรถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ. 

2543 – 2544 จ านวน 4 คร้ัง มีประชาชนน ารถเข้ารับบริการปรับแต่งเครื องยนต์ จ านวน 5,113 คัน 

นอกจากนั้น ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดท าโครงการปรับแต่งและซ่อมบ ารุง

รถโดยสารประจ าทางโดยให้ผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษจากรถโดยสารทั้ง

การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ช่างเทคนิคประอู่ซ่อมรถโดยสาร และการฝึกอบรมพนักงานขับรถให้ขับ

ขี รถโดยสารอย่างถูกต้อง 

แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครดังกล่าว ต้องมี

การด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะการควบคุมและลดปริมาณและการระบายมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ที มีผลต่อการเพิ มฝุ่นละอองและการเกิดก๊าซโอโซน ซึ งขณะนี้อยู่ระหว่างการ

จัดท าแผนการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง ซึ งจะเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานที 

เกี ยวข้อง เพื อท าให้เกิดมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรการในการแก้ไข

ปัญหาอย่างถูกวิธีทั้งในระยะ 5 ปีข้างหน้าตลอดจนแผนการจัดการระยะต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.14 ภาพสภาพอากาศประเทศไทย 
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บทบาทและภารกิจโดยทั วไปของกรมควบคุมมลพิษ เป็นไปตามบทบัญญัติที  

เกี ยวข้องในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นหลัก อัน

ได้แก่ การประกาศพื้นที เขตควบคุมมลพิษ การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

การก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที จะต้องควบคุมการปล่อยอากาศเสีย น้ าทิ้งหรือขยะมูล

ฝอย การจัดตั้ง คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื อจัดท านโยบายและแผนงาน ประสานงานในการ

ลดปัญหามลพิษและเสนอมาตรการในการป้องกันมลพิษ โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อมเป็นประธาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม 

พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษมีหน้าที ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที จ าเป็นในการจัดการ

มลพิษ ได้แก่ ก าหนดหน้าที ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ก าหนดอัตรา ค่าบริการ ค่าปรับ และค่า

สินไหมทดแทน หรือ ค่าเสียหาย ซึ งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที ต้อง

รับผิดชอบซึ งปรากฏในบทก าหนดโทษ ในกรณีที มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

 

ภาพท่ี 3.15 ภาพรถขนส่งปล่อยควันด า 

กรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวง ข้อก าหนดกระทรวง 

ประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ เช่น มาตรฐานระดับเสียงรถยนต์ มาตรฐานค่าควันด า 

และค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที ยินยอมให้ระบายจากท่อไอเสียรถยนต์ มาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศประเภทของอาคารพื้นที แหล่งก าเนิด
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มลพิษที จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ งแวดล้อม การ

ประกาศเขตควบคุมมลพิษ มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550การจัดการสิ งแวดล้อมในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั้น แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที ผ่านๆ มา โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การกระท า อันเป็นการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดมลพิษไว้ชัดเจนในมาตราต่างๆ อาทิ 

-มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใดที อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้

เสียส าคัญอื นใดที เกี ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงาน

ที เกี ยวข้องเพื อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื องดังกล่าว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การวางผัง

เมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที ดิน และการออกกฎที อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย

ส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั วถึงก่อน

ด าเนินการ 

-มาตรา 66 บุคคลซึ งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ น หรือชุมชนท้องถิ นดั้งเดิม 

ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ นและ

ของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั งยืน 

-มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 

บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม เพื อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื องใน

สิ งแวดล้อมที จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อม

ได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ

ซึ งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที 
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จัดการการศึกษาด้านสิ งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ นหรือ

องค์กรอื นของรัฐที เป็นนิติบุคคล เพื อให้ปฏิบัติหน้าที ตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

-มาตรา 73 บุคคลมีหน้าที รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทา

ภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 

ทั้งนี้ตามที กฎหมายบัญญัติ 

-มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที ดินให้ครอบคลุมทั วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ น และการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที ดินอย่างยั งยืน โดย

ต้องให้ประชาชนในพื้นที ที ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสิน 

  (2) กระจายการถือครองที ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที ดินเพื อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั วถึงโดยการปฏิรูปที ดินหรือวิธีอื น 

รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ าเพื อให้ เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและ เหมาะสมแก่การเกษตร 

  (3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิ ผล  เพื อประโยชน์ ในการดู แล รักษาท รัพย ากรธรรมชาติ อย่ า ง ยั ง ยื น  

  (4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอื นอย่าง

เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล  

  (5) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที 

ยั งยืนตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ต้องมีส่วนร่วมใน

การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

ตลอดจนให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในจัดการสิ งแวดล้อม ดังเช่น 
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 -มาตรา 290  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นย่อมมีอ านาจหน้าที ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ งแวดล้อมตามที กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

  (1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อมที อยู่ในเขตพื้นที  

  (2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมที 

อยู่นอกเขตพื้นที  เฉพาะในกรณีที อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที ของตน 

  (3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื อริเริ มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที 

ซึ งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที  

  (4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ น 

-มาตราอื นๆ เช่น มาตรา 86 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้

ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื องและเป็น

ระบบ เป็นต้น 

  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ตามความในมาตราของพระราชบัญญัตินี้ กรมควบคุมมลพิษมีอ านาจหน้าที ในการก าหนดเกณฑ์

และมาตรฐานในการควบคุมการด าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานและ

วิธีการควบคุมการก าจัดของเสียมลพิษหรือสารปนเปื้อนซึ งเกิดจากกิ จการของโรงงานที มี

ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถประกาศ

กฎกระทรวงเกี ยวกับการก าจัดของเสียสิ งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ห้ามการปล่อยทิ้งน้ าเสียและอากาศ

เสียจากโรงงานอุตสากรรม แนวทางการมีระบบบ าบัดของเสีย ตลอดจนก าหนดระดับเสียงไม่ให้

เกินมาตรฐานของ EPA (US Environmetal Protection Agency) 

(http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html) 

 

 

 

  

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_relatedlaw.html
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5.นิยามค าศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การกระจายสินค้า Physical Distribution การด า เนินการเคลื อนย้ ายสินค้ าทั้ ง
ภายในองค์กรและผ่านช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพื อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ ง
เกี ยวกับกิจกรรมการขนส่ง การเก็บรักษา 
การจัดการสินค้าคงเหลือ การหีบห่อ การ
น าส่งสินค้าและการด าเนินค าสั งซื้อ 
ความส า เ ร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการ
เ ค ลื อ น ย้ า ย สิ น ค้ า ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต เ พื อ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พอใจให้กับลูกค้าในเวลาที ถูกต้อง 

2 การขนส่ง Transportation การเคลื อนย้ายคน สัตว์  สิ งของ จาก
สถานที หนึ งไปยังสถานที อีกแห่งหนึ ง 
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามนี้
แค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ขึ้นมาได้ว่า การขนส่งเป็นการเคลื อนย้าย
คน สัตว์ หรือสิ งของจากอาคารแห่งหนึ ง
เท่านั้น แต่แท้ที จริงแล้วการขนส่งยังมี
ความหมายกว้างขวางโดยครอบคลุมไป
ถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคลื อนย้าย
คนหรือสิ งของภายในอาคาร ภายในบ้าน 
ภายในที ท างานหรือภายในโรงงานด้วย 

3 
 
 
 

การจัดส่งสินค้า Delivery จัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งเพื อให้กับลูกค้า
ตามใบสั งซื้อที ได้รับภายในระยะเวลาที 
ก าหนด 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

4 การขนส่งทางบก 
 

Land Transportation 
 

การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทาง
รถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดย
รถไฟ ปลอกภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่
สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือออกไป
นอกเส้นทางได้  แต่การเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพักตาม
เส้นทางที ต้ องการได้  ในปัจจุบันมี
รถยนต์หลายประเภทบริการรับส่ ง
ผู้โดยสาร เช่น รถประจ าทาง รถยนต์
รับจ้าง(Taxi) รถเช่า การมีรถยนต์หลาย
ประเภท ท าให้การเดินทางสะดวกสบาย
และสอดคล้องกับความต้องการในการ
เดินทางมากขึ้น  

5 การบริการลูกค้า Customer Service เป็นกิจกรรมที องค์กรพยายามตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า  ซึ งจะท าได้ดี
เพียงใดต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
กิ จ กรรมโลจิ ส ติ กส์ อื น  ๆ   เ ข้ า ม า
ประกอบ  โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที 
ตรงเวลาและครบตามจ านวน 

6 การงบประมาณ Budgeting เป็นการตัดสินใจในงบประมาณระยะ
ยาว 1-2 ปี เช่น การตัดสินใจงบประมาณ
ในการสร้างคลังสินค้ า เองหรือเช่ า 
ทางเลือกใดดีกว่ากันแผนการที คาดไว้ว่า
จะต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้าและ
แสดงออกมาเป็นตัวเลขงบประมาณ อาจ
แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จ านวน
ชั วโมงในการท างาน จ านวนผลิตภัณฑ์ 
จ านวนชั วโมงเครื องจักร 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

7 การขนส่งทางน้ า Sea Freight การล าเลียง คน สัตว์ และสิ งของจากที 
หนึ งไปยังอีกที หนึ ง โดยใช้พาหนะที 
เคลื อนที บนน้ า ซึ งเป็นการขนส่งทั้งทาง
แม่น้ าล าคลอง และทะเลทั้งภายในและ
ภายนอกประ เทศการขนส่ งทางน้ า
ได้ เป รียบกว่ าการขนส่ งทางอื นคือ 
สามารถบรรทุกสินค้าหนักและปริมาณ
มากๆได้  

8 การขนส่งทางอากาศ Air Freight การล าเลียงคน สัตว์ และสิ งของจากที 
หนึ งไปยังอีกที หนึ งโดยใช้ยานพาหนะที 
เคลื อนที ในอากาศ รวมถึงการเดินทาง
ของมนุษย์โดยทางอากาศ ยานพาหนะที 
ใช้ในการขนส่ง คือ เครื องบิน ส าหรับ
ยานพาหนะที สามารถเคลื อนที ในอากาศ
ได้มีหลายชนิด ได้แก่ เครื องร่อน  

9 การขนส่งสมบูรณ์ Complete 
Transportation 

เป็นตัวเชื อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอื น 
และท าให้การขนส่งสมบูรณ์ จึงกล่าวได้
ว่า รถบรรทุกเป็นตัวประสานงานสากล 

10 การแข่งขันสูง High Competition ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ 
ประเทศที มีนโยบายให้ผู้ประกอบการ
มากราย และอนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วน
บุคคล การแข่งขันจะมีมากประเทศที มี
การควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ
หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วน
บุคคล การแข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบัน
ประเทศส่วนใหญ่ มีนโยบายผ่อนคลาย
กฎระ เบียบ การขนส่ง  ท าให้มีการ
แข่งขัน ซึ งการแข่งขันมีผลต่ออัตราค่า
ขนส่งและคุณภาพบริการ 
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13 การจัดการ Management การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามา
ท างานร่วมกันเพื อบรรลุวัตถุประสงค์
ร่ ว ม กั น ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ก า ร จั ด ก า ร
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดการ
องค์กร การสรรบุคลากร การน าหรือการ
สั งการ และการควบคุมองค์กรหรือความ
พยายามที จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้
งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี
และทรัพยากรธรรมชาติ   

14 การจัดก าหนดการ 
 
 

Scheduling เอกสารแจ้งก าหนดขั้นตอนของงาน
ทั วไปหรือรายการต่าง ๆ  ที ก าหนดไว้ใน
การท างานหรือพิธีที ทางราชการหรือ
เอกชนจัดขึ้น  ตลอดจนงานต่าง ๆ ของ
รัฐหรือเอกชนที กราบบังคมทูลเจ้านาย ๆ 

 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

 11 การควบคุม Directing กระบวนการที ผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์กรจัดให้มีขึ้น เพื อสร้างความมั นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ
อ ง ค์ ก ร จ ะ บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ที ก าหนดไว้ตามค าจ ากัด
ความของการควบคุมภายใน  

12 การเคลื อนย้ายสินค้า Freight 
Transportation    

การเคลื อนย้ายสินค้าสินค้าจากสถานที ที 
หนึ งไปยังอีกสถานที หนึ งอันก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ด้ านสถานที  และ
อรรถประโยชน์ด้านเวลา  ทั้ งนี้การ
เคลื อนย้ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมที ท าเพิ ม
มูลค่าให้แก่สินค้า 
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15 การจัดองค์การ Organizing  การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของ
การบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที 
ของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่งต่าง 
ของหน่วยงานให้ชัดเจน  พร้อมด้วย
ก าหนดลั กษณะและวิ ธี ด า รติ ดต่ อ
ประสานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่ง
อ านาจหน้าที สูงต  าลดหลั นกันไป   

16 การด าเนินการ Operation  การกระท าหรือล าดับขั้นตอนซึ งสร้างค่า
ใหม่ขึ้นเป็นผลลัพธ์ โดยการรับค่าเข้าไป
หนึ งตัวหรือมากกว่า การด าเนินการ
สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่ การด าเนินการเอกภาคและการ
ด าเนินการทวิภาค การด าเนินการเอก
ภาคจะใช้ค่าที ป้อนเข้าไปเพียงหนึ งค่า  

17 การตัดสินใจ Decision  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หนึ ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที ได้พิจารณา 
หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์การ การตัดสินใจเป็นสิ งส าคัญ และ
เกี ยวข้องกับ หน้าที การบริหาร หรือการ
จัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้า
ท า งาน การประสานงาน และการ
ควบคุม 

18 การท างาน Function  การกระท าที ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่าง
หนึ ง เช่น แม่น าเอาเนื้อสัตว์และผักมา
ปรุง เป็นอาหารให้คนในครอบครัว
รับประทาน 
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19 การโอนถ่ายข้อมูล 
 
 
 
 

Data Transfer 
 
 
 
 
 

การโอนข้อมูลจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับ
การเคลื อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า 
โดยทั วไปข้อมูลที ต้องการประกอบด้วย 
ระดับของสินค้าคงคลัง สถานที เก็บ
สินค้าประเภทต่างๆ การรับและการส่ง
สินค้า ลูกค้า บุคลากร สิ งอ านวยความ 

20 การบริหารงาน
ยุติธรรม 

Administration เป็นการบริหารจัดการงาน ที เกี ยวข้องกับ
ระบบงานยุติธรรม ได้แก่ องค์กรต ารวจ 
อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ 
โดยเฉพาะเรื องหลักการบริหาร การ
บังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหา
การกระท าความผิดในสังคม ตลอดทั้ง
การบริหารเพื อความปลอดภัยภายใน
องค์กรเอกชน 

21 การประเมินผล Evaluation  เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการ
ก ากับควบคุม เพื อติดตามความก้าวหน้า
ของภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจ
ส า เ ร็จตามวัตถุประสงค์ที ก าหนดไว้
หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จ ะ ต้ อ ง ก า ห น ด ดั ช นี ก า ร ติ ด ต า ม
ประ เมิ นผล เพื อ เป็ น เ กณฑ์ ในกา ร
พิเคราะห์ว่าสถานการณ์ 

22 การประยุกต์ Application  น าความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้
ให้เป็นประโยชน์ที น าความรู้มาปรับใช้
ให้ เป็นประโยชน์  เช่น วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ จิตวิทยาประยุกต์ 
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23 การประสานงาน Coordinating System  การจัดให้บุคคลในองค์การท างาน
สัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยตระหนัก
ถึ ง ภ า ร ะ หน้ า ที  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ 
เป้าหมาย และมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
ขององค์การ วัตถุประสงค์ที ส าคัญของ
การประสานงาน 

24 การรายงาน Reporting  ก า ร เ ส น อ ร า ย ง า น ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ที 
รับผิดชอบต่างๆ ทราบความเคลื อนไหว 
ความเป็นไปเป็นระยะๆทั้งผู้บังคับบัญชา
แ ล ะ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ไ ด้ ท ร า บ
ความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ  
การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึก
ไ ว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น มี ก า ร วิ จั ย  ก า ร
ประเมินผล  และมีการตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ เพื อการปรับปรุงได้ทันทีหรือ
การปรับปรุงในอนาคต  ประเมินว่า
ภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที ก าหนด
ไว้หรือไม่ประเมินว่าภารกิจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที ก าหนดไว้หรือไม่ การ
ติดตามประเมินผล 

25 การวางแผน Planning  การวางแผนที จะด าเนินการตามนโยบาย
ที ก าหนดไว้  เพื อให้แผนงานที ก าหนด
ขึ้นสอดคล้องต้องกับนโยบาย  การที จะ
ได้แผนงานที ถูกต้อง  จ าเป็นต้องอาศัย 
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27 รับสินค้า Receiving เป็นขั้นตอนที กระท าต่อเนื องมาจากการ
จัดซื้อซึ งถูกท าเป็นฐานข้อมูลการสั งซื้อ
ระบบการรับสินค้ามาใช้ข้อมูลการสั งซื้อ
เป็นข้อมูลการน าเข้าซึ งท าให้ผู้รับสินค้า
ทราบว่าสินค้านั้นๆสั งซื้อเมื อใดปริมาณ
เท่ า ไห ร่ผู้ ข ายและผู้ ซื้ อคือใครการ
ก าหนดส่งรอบสินค้าว่าตรงเวลาหรือไม่ 

28 การขนถ่ายวัสดุ Material Handling 
 

การจัดเตรียมสถานที และต าแหน่งของ
วัสดุ โดยเป็นศาสตร์ที เกี ยวข้องกับการ
เคลื อนที  การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา 
ซึ งต้องอาศัยวิธีการในการเลือกเครื องมือ
และอุปกรณ์ 

28 ความคิด Ideas  กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาที 
เกี ยวข้องกับจิตส านึกเฉพาะคน ความคิด
ยังอาจหมายถึงกระบวนการคิดหรือ
ล าดับแง่คิด ในท านองเดียวกัน กรอบ
ความคิด หมายรวมถึง กระบวนการการ
รับรู้ การรับรู้ความรู้สึก ความมีจิตส านึก 
และจินตนาการ การท าความเข้าใจถึงจุด
ก าเนิดที เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

26 การวิจัย Research  การกระท าของมนุษย์เพื อค้นหาความ
จริงในสิ งใดสิ งหนึ งที กระท าด้วยพื้นฐาน
ของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการท า
วิ จั ย ไ ด้ แ ก่ ก า ร ค้ น พ บ  ,ก า ร แ ป ล
ความหมาย, และ การพัฒนากรรมวิธี
และระบบ สู่ความก้าวหน้าในความรู้
ด้ า นต่ า ง  ๆ  ใน เ ชิ ง วิ ท ย า ศ าสต ร์ที 
หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัย
อาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ก็ได้ 
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30 ความสามารถในการ
เป็นผู้น า 

Leadership  เป็นปัจจัยที ส าคัญยิ งประการหนึ งของ
องค์กรเพราะผู้มีภาระหน้าที  และความ
รับผิดชอบโดยตรงที จะต้องวางแผน  สั ง
การ  ดูแลและควบคุมให้บุคลากรของ
องค์กรปฏิบัติ ง านต่ างๆให้ประสบ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ
วัตถุประสงค์ที ตั้งไว้ 

31 ค าสั ง Software  บรรดาข้อความที ผู้บังคับบัญชาสั งการ
ให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้
กระดาษครุฑ โดยมีรายละเอียด 

32 เครื องหมาย Marking ตรา หรือสัญลักษณ์ที ก าหนดขึ้นเพื อใช้
แทนความหมายให้เข้าใจตรงกัน 

33 ความเสียหายน้อย Low Damage  ลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับ
สินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ งช่วยลดสินค้า
คงคลัง 

34 เครือข่ายครอบคลุม ExtensiveRoad 
Network  

รัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื อมโยงภูมิภาค 
จังหวัดอ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนน 
ที เชื อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถ
เข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที รูปแบบการ
ขนส่งอื น 

35 ความรวดเร็วในส่ง
มอบสินค้า 

Fast delivery เป้าหมายหลักของการเพิ มผลิตภาพจึง
ต้องมุ่งขจัดความสูญเปล่าจากเวลารอ
คอยเพื อสนับสนุนให้กระบวนการเกิด
ความยืดหยุ่นที สามารถตอบสนองความ 

ต้ อ งก า รของทั้ ง ลู ก ค้ า ภ า ย ในและ
ภายนอก 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

29 ความต้องการ Requirement  เป็นรูปแบบทางจิตวิทยาหรือความรู้สึก 
ที น าไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือเหตุผล การ
กระท าของพฤติกรรม 
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36 ค่ าระวางจ่ ายที ต้น
ทาง 

FREIGHT 
PREPAID/FREIGHT 
PAID 

ค่าบริการการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งขนส่งทางเรือและขนส่งทาง
เครื องบิน โดยเริ มตั้งแต่ B/L (Bill of 
landing) ส าหรับการขนส่งทางเรือ หรือ 
AWB (Air Waybill) ส าหรับการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ, ค่าใช้จ่ายด้านการ
ขนส่งทางรถบรรทุก ทั้งทางด้านผู้
ส่งออก และผู้น าเข้า, ค่าใช้จ่ายของท่าเรือ 
ซึ งยังไม่รวมค่าธรรมเนียมภาษีศุลกากร 

37 คุณภาพ 
 
 
 

Quality 
 
 

 

ลักษณะที ดีเด่นของสิ งใด ๆ   คุณภาพ
ของสิ ง ข อ งอ า จ จะมอ งที ลั ก ษณะ 
ประโยชน์ใช้สอย ความทนทาน ความ
สวยงาม หรือประสิทธิภาพในการใช้งาน 
เช่น เราต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มี
คุณภาพเพื อแข่งขันกับสินค้าของผู้อื นใน
ตลาดโลก.  สินค้าหัตถกรรมของเรามี
คุณภาพ จึงเป็นที ต้องการ 

38 โซ่อุปทาน Supply Chain การเชื อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการ ที เริ มต้นจาก
วั ต ถุ ดิ บ ไป ยั ง จุ ดสุ ดท้ า ย คื อ ลู ก ค้ า 
โ ด ย ทั ว ไ ป แ ล้ ว  ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น
ประกอบด้วยจุดที ส าคัญๆ 
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39 ซัพพลายเออร์ Supplier ผู้ผลิตสินค้าและน ามาจ าหน่ายให้กับ
บริษัทต่างๆที ได้ยื นใบสั งซื้อสินค้าให้ 
ซึ งซัพพลายเออร์จะมีระบบการขนส่ง
แบบ Logistic (โลจิสติก) เพื อส่งสินค้า
ให้ได้มากที สุด ประหยัดเวลาที สุด และ
ก่อให้เกิดก าไรสูงสุด ดังนั้นบริษัทต่างๆ 
ที ไม่ได้ผลิตสินค้าเองและต้องการรับ
สินค้ามาขายต่อ ก็จะสั งซื้อสินค้าจากซัพ
พลายเออร์ แล้วซัพพลายเออร์ ก็จะ
ด าเนินการจัดส่งสินค้าให้ตามใบสั งซื้อ
สินค้า 

40 ช่องทางการสื อสาร Traffic Message 
Channel  

ที เป็นตัวกลางและอนุญาตให้ข้อมูล/
สารสนเทศผ่านจากจุดส่งถึงผู้ รับใน
ระบบ เค รือข่ า ยคอมพิ ว เตอ ร์  ห รือ
ระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
หนึ งไปยังอีกเครือข่ายหนึ ง ปริมาณของ
ข้อมูลที ช่องทางการสื อสารสามารถ
น าไปได้นั้น เรียกว่า ความจุของช่องทาง
การสื อสาร หรือ แบนด์วิดธ์ ซึ งนับเป็น
จ านวนบิต ต่อ 1 วินาที สื อที ท าหน้าที 
เป็นช่องทางการสื อสาร 

41 
 

ฐานข้อมูล 
 

Map Data  
 

ระบบที รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กั น เ ข้ า ไ ว้ ด้ ว ย กั น อ ย่ า ง มี ร ะ บบ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที 
ชั ด เ จ น  ใ น ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล จ ะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที มี
ข้อมูล เกี ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ 
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42 ตัวแทนผู้ รับขนส่ง
สินค้า 

FREIGHT 
FORWARDER 

จะด าเนินการน าสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้า
สาธารณะ (Common Carrier) ไปส่ง
มอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง 
(Consignee) เมื อสินค้ามาถึงท่าเรือ
ปลายทางในฐานะเป็นตัวแทนของผู้รับ
สินค้าหรือผู้รับตราส่ง 
 

43 ต้นทุน Costs ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิต
สินค้า หรือบริการ หรือถ้าพูดกันแบบ
ภาษาชาวบ้าน ต้นทุนคือ จ านวนเงินที ได้
จ่ายไปในการซื้อ สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ 
ต่างๆ นานาจิปาถะ เพื อน ามาผลิตหรือ
ขายสินค้าเพื อให้ก่อให้เกิดรายได้คือ
ยอดขายอีกที โดยเริ มตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์  ก า รผลิ ต  ก า ร
ทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง 

44 แนวความคิด Concept  ความคิดส าคัญซึ งเป็นแนวในการผูก
เรื องหรือความคิดอื น ๆ  ที สอดแทรกอยู่
ในเรื องก็ได้  เช่น  แนวคิดเกี ยวกับเรื อง
บุญกรรม  แนวคิดเกี ยวกับความรัก  
ความยุติธรรม  ความตาย  แนวคิดที 
เกี ยวข้องกับมนุษย์  หรือแนวคิดที เป็น
ความรู้ในด้านต่าง ๆ 

45 ใบรับสินค้า 

 
Receipt 
 

เป็นกระบวนการบันทึกว่าผลิตภัณฑ์ที 
ถูกสั งได้รับแล้ว 
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46 บาร์โค้ด Barcode ภ า ษ า ไ ท ย เ รี ย ก ว่ า  “ ร หั ส แ ท่ ง ” 
ประกอบด้วยเส้นมืด(มักจะเป็นสีด า) 
และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกัน
เป็นแนวดิ ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและ
ตัวอักษร ใช้เพื ออ านวยความสะดวกให้
เครื องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัส
ข้อมูลได้ง่ ายขึ้น  โดยใช้ เค รื อง อ่าน
บาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ งจะ
ท างานได้รวดเ ร็วและช่ วยลดความ
ผิ ดพล า ด ในก า ร คี ย์ ข้ อ มู ล ไ ด้ ม า ก 
บาร์โค้ดเริ มก าเนิดขึ้นเมื อ ค.ศ. 1950 
โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจทางด้านพาณิชย์
ขึ้นส าหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐานและ
สัญลักษณ์ที สามารถช่วยกิจการด้าน
อุตสาหกรรมและสามารถจัดพิมพ์ระบบ
บาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform ขึ้นได้ใน
ปี 1973 ต่อมาในปี 1975 กลุ่มประเทศ
ยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ
เพื อสร้างระบบบาร์โค้ดเรียกว่า EAN-
European Article Numbering สมาคม 
EAN เติบโตครอบคลุมยุโรปและ
ประเทศอื นๆ (ยกเว้นอเมริกาเหนือ) และ
ระบบบาร์โค้ด EAN เริ มเข้ามาใน
ประเทศไทยเมื อปี1987 
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47 บ ร ร ทุ ก สิ น ค้ า
ปริมาณไม่มาก   

Small Carrying  รถ บ ร รทุ ก ขนสิ น ค้ า ไ ด้ น้ อ ย  เ มื อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื น ท า
ให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่ง
มอบสินค้า รวมทั้งขนถ่ายใช้เวลาน้อย 
สินค้าจึงถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคง
คลังของลูกค้า และเพิ มระดับการบริการ
ลูกค้า 

48 ประสิทธิผล Effective  ก า รบ ร รลุ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ห รื อ
เป้าหมายที พึงปรารถนาหรือเป็นไป
ตามที คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็คือ 
ประสิทธิผล พิจารณาจากการน าผลของ
งาน โครงการ หรือกิจกรรม ที ได้รับ 

49 ประสิทธิภาพ Efficient  กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด 
ๆ ที น าไปสู่ผลส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
แรงงาน เงินทุน และวิธีการด าเนินการ
หรือประกอบการ ที มีคุณภาพสูงสุดใน
การด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการใด ๆ นั้นก็
ขึ้นอยู่กับทรัพยากร ณ ขณะนั้นด้วยว่ามี
คุณภาพและปริมาณเพียงใด หากมี
คุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพ
ได้นั้นจะต้องใช้ในปริมาณน้อยจึงจะ
เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ ต่างกันกับ
ทรัพยากรที มีปริมาณมากแต่คุณภาพต  าที 
จะต้อง เลือกวิธีการดึงศักยภาพของ
ทรัพยากรออกมาให้ได้มากที สุด 
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50 ประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง 

Efficiency of  
Transportation 

การพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่งที จะพัฒนา
ให้การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพมากที สุด ซึ งตามหลักของ
การขนส่งแล้ว 

51 ผลิตภัณฑ์ที มุ่งด้าน
การใช้งาน   

Functional Product  เป็นผลิตภัณฑ์ที มุ่ งตอบสนองความ
จ าเป็นในการใช้งานทั วไป ที มีความ
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น ส ม  า เ ส ม อ มี ก า ร
เปลี ยนแปลงไม่มากสามารถคาดหมาย
ปริมาณความต้องการได้  ผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้มักจะมีคู่แข่งมาก เกิดการ
แข่งขันด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ท าให้อัตรา
ก าไรลดลง 

52 ผลิตภัณฑ์ที มุ่ ง เน้น
นวัตกรรม 

Innovation Product  เป็นผลิตภัณฑ์ที มุ่งสร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ เพื อมุ่งตอบสนองความ
ต้องการ ส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที มี
ความต้องการที แตกต่างออกไป หรือ
อาจจะต้องสร้างความต้องการให้เกิดกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยความแตกต่างนี้
ผลิตภัณฑ์ที มุ่งเน้นนวัตกรรมจะสามารถ
สร้างอัตราก าไรได้ในระดับสูง  มีคู่
แข่งขันน้อยและเข้ามาได้ยาก อย่างไรก็
ตามเนื องจากกลุ่มเป้าหมายมีเฉพาะกลุ่ม 
อาจมีความต้องการที เปลี ยนได้ง่าย 

53 ผู้บริโภค 
 
 

Customer 
 
 

เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ครัวเรือน 
ที เป็นผู้ใช้สินค้า และ/หรือ บริการคน
สุดท้ายที ผลิตขึ้นภายในระบบสังคม 
มโนทัศน์ผู้บริโภคอาจมีได้หลากหลาย
ขึ้นอยู่กับบริบท แม้นิยามทั วไป คือ 
ปัจเจกบุคคลที ซื้อสินค้าหรือบริการเพื อ
ใช้ 
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54 ผู้รับข้อมูล Receiver  อุปกรณ์ที ท าหน้าที รับข้อมูลข่าวสารที 
ถูกส่งมาจากผู้ส่งข้อมูล ซึ งอาจจะเป็น 
คน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ 
เป็นต้น 

55 ผู้ค้าปลีก Reseller ผู้ที ผลิตหรือไม่ผลิตสินค้าเองก็ได้ ซึ ง
ส่วนมากแล้วมักจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่ง 
สามารถเลือกซื้อได้แบบเฉพาะเจาะจง
มากขึ้นในจ านวนที ไม่มากนัก  โดย
ยินยอมจ่ายในราคาที แพงกว่าเล็กน้อย 
การสั งซื้อสินค้าเป็นช่วงระยะเวลาที สั้น 
เช่น รายวัน รายสัปดาห์ มุ่งจะขายสินค้า
ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายในจ านวนน้อย 
เช่น คร้ังละ 1-2 ชิ้น เพื อมุ่งหวังก าไรต่อ
หน่วยที มากขึ้น 

56 พาเลท Pallet เป็น อุปกรณ์ส าคัญในระบบการค้ า
และโลจิสติกส์ เราสามารถพบพาเลทได้
ทั วไปตามจุดส าคัญต่างๆทางการค้าและ
การขนส่งสินค้า เช่น ท่าเรือ ลานพัก
สินค้า โกงดังสินค้า เป็นต้น ลักษณะของ
พาเลทจะเป็นแผ่นพลาสติก แผ่นไม้หรือ
แผ่นโลหะ ที บดอัดให้แน่นเพื อให้รับ
น้ าหนักสินค้าได้หลายกิโลกรัมถึงหลาย
ตัน ด้านล่างท าเป็นรู้เอาไว้ให้รถยกหรือ
ลิฟท์เตอร์สามารถเสียบขายกเข้าไปได้ 
สะดวก เพื อให้ยกสินค้าไปมาได้สะดวก
และช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆได้ 
พาเลทสามารถผลิตได้จากวัสดุหลาย
ชนิดซึ งแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสีย 
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57 พระราชบัญญัติ   Act of Parliament เ ป็ น ก ฎ ห ม า ย ที อ อ ก โ ด ย ฝ่ า ย นิ ติ
บัญญัติ  ซึ งมี รั ฐสภา เป็นฝ่ า ยที ออก
กฎหมายนี้ [1] พระราชบัญญัติถือว่าเป็น
การออกกฎหมาย เพื อบั งคับใช้ เป็น
ชีวิตประจ าวัน ก าหนดกฎเกณฑ์ซึ งมี
เน้ือหาเป็นการทั วไป ไม่มุ่งเฉพาะเจาะจง
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ งหรือใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหนึ ง ถือว่าเป็นกฎหมายลาย
ลักษณ์ อักษรที รั ฐได้ตร าขึ้นไว้ เป็น
ข้อบังคับก าหนดความประพฤติบุคคล 
พระราชบัญญัติถือว่าเป็นกฎหมายที มี
ศักดิ์สูงกว่าบทกฎหมายประเภทอื นๆ 
เป็นรองเพียงรัฐธรรมนูญเท่านั้น [2]การ
ตราพระราชบัญญัตินั้นจะท าได้ก็แต่โดย
ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา และ
เมื อพระมหากษัต ริย์ ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาแล้ ว  ก็ มี ผ ล ใช้ บั ง คั บ เป็ น
กฎหมายพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที 
ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ งมีรัฐสภาท า
หน้าที ออกกฎหมายนี้ โดยผู้ที สามารถจะ
เสนอร่างพระราชบัญญัติให้ รัฐสภา 
พิจารณาให้แก่คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภา 
ราษฎร โดยเสนอผ่านพรรคการเมืองที 
สมาชิกฯ ผู้นั้นสังกัดประมวลกฎหมาย
อาญา  ซึ งเป็นบทบัญญัติของกฎหมาย
ที ว่ า ด้ ว ยก า รก ระท า ค ว ามผิ ด และ
โทษ    มีทั้งหมด ๓๘๙ มาตรา แบ่งเป็น 
๓ ภาค     

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-2
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58 มหภาค 
 
 
 
 
 

Macro 
 
 
 
 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น 
ผลผลิตรวมของประเทศ การจ้างงาน 
การเงินและการธนาคาร การพัฒนา
ประเทศ การค้าระหว่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี้ ย  ซึ งทั้ งหมดนั้นเป็นปัญหาที 
กว้างขวางกว่า เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียงหน่วยธุรกิจ
เท่านั้น แต่จะกระทบถึงบุคคล หน่วยการ
ผลิต อุตสาหกรรมทั้งหมด และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เศรษฐศาสตร์มห
ภาคนั้นจะมุ่งเน้นที ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ เบี้องต้น(GNP)  และการ
ว่าจ้างงาน จะหาว่าอะไรเป็นสาเหตุให้
ผลิตผลรวมและระดับการว่าจ้างงานมี
การเคลื อนไหวขึ้นลง เพื อหาแนวทาง
แก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุด เช่น ภาวะเงิน
เฟ้อเงินฝืด และ ปัญหาการว่างงาน 

59 มลพิษ Pollution ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอื น ๆ 
รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ งตกค้างจาก
สิ ง เ ห ล่ า นั้ น ที ถู ก ป ล่ อ ย ทิ้ ง จ า ก
แหล่ งก า เนิ ดมลพิษ  ห รือที มี อยู่ ใน
สิ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อม หรือ
ภาวะที เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ
อ น า มั ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ไ ด้  แ ล ะ
ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง  รั ง สี  ค ว า ม
ร้อน แสง เสียง กลิ น ความสั นสะเทือน 
หรือเหตุร าคาญอื น ๆ ที เกิดหรือถูกปล่อย
ออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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60 ยานพาหนะ vehicle วัตถุหรือสิ งประดิษฐ์ที ไม่ใช่สิ งมีชีวิตซึ ง
ส า ม า ร ถ เ ค ลื อ น ย้ า ย ขนส่ ง ไ ป ไ ด้ 
ยานพาหนะส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ 
อาทิ  จักรยาน รถยนต์  จักรยานยนต์ 
รถไฟ เรือ และเครื องบิน เป็นต้น หรือ
ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่สามารถ
เคลื อนย้ายขนส่งไปได้ เช่น ภูเขาน้ าแข็ง
หรือท่อนซุงลอยน้ า 

61 ระบบโลจิสติกส์ Logistics  เป็นกระบวนการท างาน ต่างๆที เกี ยวข้อง
กับการวางแผน การด าเนินการและการ
ควบคุมการท างานขององค์กร รวมทั้ง
การบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรม
ทางการ เ งินที เ กี ย วข้ องให้ เ กิ ดการ
เคลื อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การ
กระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ  

62 รถโฟคลิฟท์ Forklift เคลื อนย้าย สิ งของ โดยอาศัยกลไกการ
ท างานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยคนใน
การขับเคลื อนสินค้า รถโฟคลิฟท์เป็น
กลไกการท างานของไฟฟ้า 

 
63 รถเครน cranes เครื องจักรกลหนักเคลื อนที  ที ใช้ยก

สิ งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ ง  และ
เคลื อนย้ายสิ งของเหล่านั้น ในลักษณะ
แขวนลอยไปตามแนวราบ 1. เครนชนิด
เคลื อนที  (Mobile Cranes) หมายความ
ว่า เครนที ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม 
และเครื องต้นก าลังอยู่ในตัว ซึ งติดตั้งอยู่
บนยานที ขับเคลื อนในตัวเอง 
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64 รถบรรทุก  truck รถที ใช้บรรทุกสิ งของ มีหลายขนาด ซึ ง
ปรกติมีขนาด ก าลัง และสัณฐานมาก 
โดยเฉพาะบรรดาที ใช้เพื อการค้า ทั้งอาจ
ประกอบด้วยอุปกรณ์พิเศษด้วย เช่น รถ
ประจญ เพลิ ง  และรถโม่ คอนก รีต 
ปัจจุบัน รถบรรทุกส่วนใหญ่ขับเคลื อน
ด้วยพลังงานแกโซลีนหรือดีเซล 

65 โลจิสติกส์ 
 

Logistics 
 

เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล 
และทรัพยากรอย่างอื นจากจุดต้นทางไป
ยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า 
โลจิสติกส์เกี ยวข้องกับการผสมผสาน
ของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคง
คลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ 
โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ งของห่วงโซ่
อุปทานที เพิ มมูลค่าของการใช้ประโยชน์
ของเวลาและสถานที  

66 สาธารณูปโภค Utility  บริการสาธารณะที จัดท า เพื ออ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชนในสิ งอุปโภคที 
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า 
การประปา  การ เดินรถประจ าทาง 
โทรศัพท์ 

67 สายพานล าเลียง ConveyorBelt System ระบบล าเลียงเคลื อนย้ายอุปกรณ์ ชิ้นงาน 
ผลิตภัณฑ์หรือล าเลียงกระสอบจากที 
หนึ งไปยังอีกที หนึ ง โดยใช้สายพาน
ล าเลียง (Belt) และมอเตอร์เกียร์เป็นตัว
ขั บ เ ค ลื อ น ส า ย พ า น ล า เ ลี ย ง
กระสอบ หลังจากผ่านกระบวนต่าง ๆ 
ของทางโรงงานเ รียบร้อยแล้ วและ
ต้องการเคลื อนย้ายผลิตภัณฑ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Gasoline
https://th.wikipedia.org/wiki/Diesel
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68 สินค้า Goodsor Merchandise สินทรัพย์หมุนเวียน ที มีตัวตนหรือ
สิ งของที กิจการมีไว้เพื อจ าหน่ายให้กับผู้
ซื้อ   หรือลูกค้าเพื อหวังผลก าไรจากการ
จ าหน่ายสินค้า  ดังนั้นกิจการมีรายได้
หลักจากการขายสินค้าตามลักษณะของ
การประกอบธุรกิจ  เช่น ร้านมะขามทอง
การไฟฟ้า มีสินค้า
ดังนี้  เครื องปรับอากาศ  พัด
ลม   ตู้เย็น  คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  เครื 
องซักผ้า และห้างสรรพสินค้า
มะขามป้อม มีสินค้าประเภทอาหาร
ส าเร็จรูป เสื้อผ้า เครื องดื ม  ผลไม้ 
เครื องส าอาง ไว้จ าหน่ายในกิจการ   

69 สินค้าอันตราย 
 

HAZARDOUS 
GOODS 

เป็นสินค้าที อยู่ระหว่างการขนส่งมีความ
เสี ยงที จะเกิดความเสี ยหายต่อชีวิต
ทรัพย์สิน และสิ งแวดล้อม รวมถึง
ภาพลักษณ์ ซึ งมีสมบัติตามลกัษณะความ
เสี ยง 9 ประเภทที ก าหนดโดย
คณะกรรมการผู้เชี ยวชาญด้านการขนส่ง
สินค้าอันตรายของสหประชาชาติ 
(Committee of Experts on the Transport 
of Dangerous Goods)การก าหนด
ลักษณะความเสี ยงดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบ
มาตรการจ ากัดความเสี ยงในการขนส่ง
สินค้าอันตรายในแต่ละรูปแบบ และได้
ออกเอกสารข้อเสนอแนะสหประชาชาติ
ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN 
Recommendations on the Transport of 
 DangerousGoods - Model Regulations) 

https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html
https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html
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70 สินค้าระหว่างการ
ขนส่ง 

 

In – Transit การบริการที ผู้ รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศเสนอให้บริการแก่
เจ้ าของสินค้ามีการจัดการเกี ยว กับ
เส้นทางการส่งสินค้าและงานพื้นๆ เช่น 
การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า 
หรือกาด าเนินการพิธีการศุลกากร 

 
71 หลักการวิจัย Method  การกระท าของมนุษย์เพื อค้นหาความ

จริงในสิ งใดสิ งหนึ งที กระท าด้วยพื้นฐาน
ของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการท า
วิจัยได้แก่การค้นพบ  , การแปล
ความหมาย, และ การพัฒนากรรมวิธี
และระบบ สู่ความก้าวหน้าในความรู้
ด้ า นต่ า ง  ๆ  ใน เ ชิ ง วิ ท ย า ศ าสต ร์ที 
หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัย
อาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ก็ได้ 

72 หน้าที  duty เป็นค าซึ งถ่ายทอดนัยการผูกมัดหรือข้อ
ผูกพันทางศีลธรรมต่อบางคนหรือบาง
สิ ง เมื อบุคคลตระหนักถึงหน้าที  ทาง
ทฤษฎีบุคคลนั้นจะผูกมัดตนเองกับการ
ท า ให้หน้ าที บรรลุ โดยไม่ ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของตนเอง ตรงแบบ "ความ 
ต้องการความยุติธรรม เกียรติยศและ
ชื อเสียงผูกติด 
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73 หลักสูตรการศึกษา Module  เป็นการกระท าและประสบการณ์ของผู้ที 
ก าลังเปลี ยนผ่านจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ควรที 
จะมีเพื อเป็นผู้ใหญ่ที ประสบความส าเร็จ 

74 เอกสาร document กระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที ได้ถูกบันทึก 
หรือท าให้ปรากฏด้วยการเขียน พิมพ์ 
ถ่ายรูป บันทึก หรือวิธีอื นใด ให้ปรากฏ
เป็นข้อมูล ข่าวสาร ตัวเลข แบบ แผนผัง 
หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ ง ซึ งท า
ให้เกิดความหมายเพื อการสื อสารเกิด
ความเข้าใจได้ในสมัยโบราณ เอกสารจะ
ปรากฏเป็นข้อความที บันทึกลงในแผ่น
หนัง ผ้า ใบลานหรือวัสดุที คาดว่าจะมี
ความคงทน และหาได้ในขณะนั้น ต่อมา
เมื อมีกระดาษ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ จึง
ถูกบันทึกในกระดาษ เกิดเป็นคัมภีร์ 
หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ 

75 อนุมัต ิ approve เป็นค ากริยา แปลว่า เห็นชอบตาม
ระเบียบที ก าหนดในภาษาไทยใช้ค า
ว่า อนุมัติ ในความหมายว่า เห็นชอบให้
ท าตามที เสนอมา ค าว่า อนุมัต ิเป็นการ
ยินยอมหรือเห็นชอบให้ด าเนินการสิ งใด
สิ งหนึ งตามที ผู้น้อยเสนอ หรือตามที 
ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ งเสนอ 
และการยินยอมให้ด าเนินการนั้นเป็นไป
ตามหลักการและระเบียบแบบแผน เช่น 
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์อนุมัติให้เขาเขียนหลักการ
ให้ด าเนินการตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติได้ 



4 

บทที ่4  

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  การศึกษาการลดปัญหามลพิษในการขนส่งสินค้าประเภทกะทิด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ 
กรณีศึกษาบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.การลดปัญหามลพิษในการขนส่งของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

  บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด มีการจัดตั้งโครงการตรวจควันด าเพื อสิ งแวดล้อม
ทางด้านการขนส่งและระบบปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา การตรวจสภาพควันด าด้วย
อุปกรณ์ที มีมาตรฐานได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการในการป้องกันปัญหามลพิษใน
สิ งแวดล้อมทางบริษัทจึงได้เน้นการตรวจท่อรถบรรทุกทุกคันที ใช้ในการขนส่งสินค้าจะตรวจวัดค่า
ควันด าและเช็คภาพรถบรรทุกตามระยะเวลาที ทางบริษัทก าหนดไว้และได้มีการปรับเปลี ยนการใช้
น้ ามันรถบรรทุกจากเดิมใช้น้ ามันดีเซลที ก่อให้เกิดควันพิษหันมาใช้น้ ามันไบโอดีเซล B20 แทนเพื อ
ป้องกันการเกิดควันด าในการขนส่ง 

ภาพท่ี 4.1 มลพิษในท้องถนน 
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2.ประโยชน์ของการลดปัญหามลพิษผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
  2.1 เป็นประโยชน์ต่อสิ งแวดล้อมและชุมชนเพื อให้สิ งแวดล้อมมีสภาพที ดีและไม่เกิด
ฝุ่นละอองหรือมลพิษเป็นพิษ เป็นการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมท าให้สิ งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นเป็นการลดต้นทุน
ในการขนส่งจากการใช้น้ ามันดีเซลที มีราคาแพงกว่าและก่อให้เกิดควันด าในการขนส่ง ปรับเปลี ยนมา
เป็นการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B20 เพื อป้องกันการเกิดควันด าน้อยลดหรือไม่เกิดขึ้นเลยและมีราคาที ถูก
กว่า 5-8 บาท  
  2.2 ผลกระทบการเกิดมลพิษทางสิ งแวดล้อม การด าเนินชีวิตประจ าวันจากที เคยสุข
สบายก็อาจจะเกิดเป็นทุกข์เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ดังเช่น น้ า อาหารที ดื มกินถ้า
สกปรกก็จะเกิดเป็นโรคอุจาระร่วง ไทฟอยด์ หรือโรคที เป็นพิษทางสารเคมี อากาศรอบ ๆ ตัวถ้าเป็นพิษ
หายใจเข้าไปก็เกิดเป็นโรคเกี ยวกับระบบหายใจ การถ่ายทิ้งของเสีย ถ้าไม่มีระบบเก็บก าจัดที ถูกต้องก็จะ
เป็นที น่ารังเกียจ ส่งกลิ นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เหมาะสมก็จะเกิดโรคที เกี ยวกับการประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ ในยาม
พักผ่อนนอนหลับถ้ามีกลิ นเหม็นรบกวน และ มีเสียงดังรบกวนหรือที เรียกว่ามลพิษทางเสียงท าให้การ
หลับนอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที ก็เกิดอาการอ่อนเพลียเจ็บไข้ได้ง่ายและถ้ามีความเครียดอีกด้วยอาจท าให้
เกิดสุขภาพจิตไม่ดี 
3.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการตั้งจัดโครงการขนส่งปลอดภัย 
  3.1ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากที รถบรรทุกขนส่งมีอายุการใช้งานหลายปี ตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไป ถ้ารถบรรทุกขนส่งมีสภาพที เก่าก็จะท าให้เกิดปัญหาการเกิดควันด าในการขนส่ง เพราะสาเหตุ
การเกิดควันด ามาจากที เครื องยนต์ของรถบรรทุกมีสภาพเก่าเกินไป 
  3.2 ปัญหาและอุปสรรคที เกิดจากพนักงานขับรถไม่ได้มีการเช็คระยะรถบรรทุก ไม่ได้
ตรวจสอบหรือไม่ได้มีการซ่อมบ ารุง รถบรรทุกขนส่งก็จะเกิดควันด าขึ้นได้ 
  3.3 ปัญหาและอุปสรรคที พนักงานไม่มีการดับเครื องยนต์ในขณะขนถ่ายสินค้าหรือ
การจอดรอสินค้า ก็จะเกิดควันด าลอยออกมาจากท่อของรถบรรทุก เพราะการที เครื องยนต์ท างานอยู่จะ
มีควันออกมาอยู่ตลอด 

3.4 ปัญหาจากเจ้าหน้าที ตรวจสอบควันด าเกิดการบกพร่องไม่ได้มีการตรวจเช็คอย่าง
ละเอียดและไม่ได้มีการติดตามสภาพผลของรถบรรทุกขนส่งตามที ก าหนดไว้ จะท าให้รถบรรทุกมี
ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ ง า น ที ไ ม่ ส ม บู ร ณ์  ก็ จ ะ ท า ใ ห้ ร ถ บ ร ร ทุ ก เ กิ ด ค วั น ด า ขึ้ น ไ ด้
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4. ขั้นตอนการตรวจสอบวัดค่าควันด าของรถขนส่งของบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
วิธีตรวจวัดควันด าด้วยเครื องมือวัดระบบ "กระดาษกรอง"  

1. ท าความสะอาดเครื องวัดและท าการปรับเครื องวัดให้ถูกต้อง  
2. จอดรถในต าแหน่งเกียร์ว่างปิดเครื องปรับอากาศ 

                           3. เดิมเครื องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งาน 
                           4. ทดลองเหยียบคันเร่งอย่างช้า ๆ จนสุดคันเร่ง 
   5.สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสีย 
                           6. เร่งเครื องยนต์อย่างเร็วจนสุดคันเร่งและเก็บตัวอย่างควันด าเมื อเริ มเหยียบคันเร่ง 
                           7. ท าการวัด2คร้ัง ใช้ค่าที วัดได้สูงสุด  

8. กรณีที ค่าวัดควันค า2ค่าแตกต่างกันเกินร้อยละ5ให้ท าการวัดใหม่ 
 

5. น าข้อมูลที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
ด้านการศึกษา 

1. น าความรู้จากการที ได้ไปศึกษาดูงานเรื องการขนส่งและการลดปัญหามลพิษมาใช้
ควบคู่กับการเรียนในห้องเรียนได้ 

2. เรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัทซึ งท าให้น าไปใช้เป็นกรณีศึกษา 
ด้านการประกอบอาชีพ 

ได้รับความรู้จากการที ได้เข้าไปศึกษาดูงานของบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัดด้าน
การขนส่งและลดปัญหามลพิษควันด าจากการขนส่งสินค้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาที เกิดขึ้น
เกี ยวกับปัญหามลพิษในการขนส่ง ซึ งสามารถน าไปใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได ้
 
6. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ใช้  
  โดยมีการด ารงชีวิตอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และใช้สติปัญญา
ในการท างาน  มีความกล้าตัดสินใจ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป  

  จากการที ได้ไปศึกษาเรื องการศึกษาการลดปัญหามลพิษในการขนส่งสินค้าประเภท

กะทิด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ  กรณีศึกษา บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัท

ขนส่งสินค้าทุกประเภท ทางบริษัทจึงได้จัดตั้งโครงการการขนส่งปลอดภัยยและเป็นมิตรกับ

สิ งแวดล้อมขึ้น เป็นมาตรการส าคัญของบริษัทที ให้ความส าคัญกับสิ งแวดล้อม ซึ งรถบรรทุกของบริษัท

และซัพพลายเชนมีการควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินที กฏหมายก าหนดพร้อมด้วยมีอุปกรณ์

ตรวจวัดควันด าและฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรฐานชองกรมการขนส่งทางบก และมีการพัฒนาที 

ต่อเนื องและมั นคง สามารถขนส่งสินค้าได้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม จากการที เข้าไปศึกษา

ดูงานการลดปัญหามลพิษในการขนส่งสินค้าประเภทกะทิด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ  ของทางบริษัท วี - 

เซิร์ฟ  โลจิสติกส์ จ ากัดจึงสรุปได้ดังนี้ 

1.การลดปัญหามลพิษในการขนส่งของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
  การปรับเปลี ยนการใช้น้ ามันที มีคุณภาพที ดีกว่าและผลเสียน้อยกว่า  เช่น  การใช้
น้ ามันไบโอดีเซล B20 เพื อการเกิดควันด าจากท่อรถบรรทุก  4 ล้อน้อยกว่าเดิมที ใช้น้ ามันดีเซลปกติที ท า
ให้เกิดผลเสียมากกว่า  และการปรับเปลี ยนสภาพเครื องยนต์ของรถบรรทุก   4  ล้อเพื อให้สภาพ
เครื องยนต์เป็นสภาพที มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้นและจะช่วยให้เกิดควันด าจากท่อรถบรรทุก  4  ล้อ
น้อยลงจากเดิม 
 
2.ประโยชน์ของการลดปัญหามลพิษผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
  การลดปัญหามลพิษในการขนส่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมในสังคมและชุมชนเป็น
มลพิษที มีอากาศที บริสุทธิ์  ท าให้สังคมมีการเป็นอยู่ที ดีขึ้น ถ้าสภาพอากาศดีสภาพจิตใจของคนใน
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สังคมก็จะดีขึ้นมาด้วย  และเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ งแวดล้อมให้เกิดในชุมชน  สังคมและที อยู่อาศัยให้มี
ความน่าอยู่ขึ้น 
  ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม จะท าให้อากาศเป็นพิษ  อากาศไม่บริสุทธิ์ การท างาน การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ที อยู่อาศัยเป็นทุกข์  การเกิดปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง ก็เป็นผลมาจากสิ งแวดล้อม
รอบๆ ตัวด้วย  และเสี ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ  เช่น โรคอุจาระร่วงหรือเป็นโรคที เกี ยวกับสารเคมี 
สารพิษต่างๆ  ถ้าอากาศเป็นพิษการหายใจของมนุษย์ก็จะสูดดมสารเคมีหรือสารพิษเข้าไปสู่ร่างกาย 
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ที จะตามมาอีกมากมาย สิ งแวดล้อมแย่คนสังคมก็จะมีความเป็นที ไม่เป็นสุข การลด
ปัญหามลพิษในการขนส่งจึงมีความส าคัญไม่ควรมองข้าม 
3.ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการตั้งจัดโครงการขนส่งปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
  ปัญหาและอุปสรรคหลักที เกิดขึ้นจากการขนส่งด้วยรถบรรทุก  4  ล้อคือ  การที 
รถบรรทุก  4  ล้อมีอายุการใช้งานหลายปี การที รถบรรทุกมีสภาพที เก่าและโทรมก็จะมีผลเสีย  ท าให้
เกิดมลพิษได้และปัญหาที เกิดจากพนักงานขับรถบกพร่องต่อหน้าที   ไม่เคราพต่อกฎที ทางบริษัทได้ตั้ง
ไว้  เช่น เปิดเครื องยนต์ขณะขนถ่ายสินค้า หรือไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก  4  ล้อให้มีความ
พร้อมต่อการใช้งาน 
4.ขั้นตอนการตรวจสอบวัดค่าควันด าของรถขนส่งขอบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด  
  การวัดค่าควันด าของรถบรรทุก 4 ล้อต้องมีการเช็คทุกวันตามที ทางบริษัทได้ก าหนด
ไว้ ขั้นตอนการวัดค่าควันด าด้วยระบบกระดาษกรองมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ท าความสะอาดเครื องวัดและท าการปรับเครื องวัดให้ถูกต้อง  
2. จอดรถในต าแหน่งเกียร์ว่างปิดเครื องปรับอากาศ 

                           3. เดิมเครื องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งาน 
                           4. ทดลองเหยียบคันเร่งอย่างช้า ๆ จนสุดคันเร่ง 
   5.สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสีย 
                           6. เร่งเครื องยนต์อย่างเร็วจนสุดคันเร่งและเก็บตัวอย่างควันด าเมื อเริ มเหยียบคันเร่ง 
                           7. ท าการวัด2คร้ัง ใช้ค่าที วัดได้สูงสุด  

8. กรณีที ค่าวัดควันค า2ค่าแตกต่างกันเกินร้อยละ5ให้ท าการวัดใหม่ 
5. น าข้อมูลที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

  ด้านการศึกษาจากการที ได้เข้าไปศึกษาดูงานบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เรื อง

การลดปัญหามลพิษในการขนส่ง ได้รู้ถึงสาเหตุและปัญหาท าให้รู้จัดการแก้ไขปัญหาและสามารถน าไป 
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ประยุกต์ปรับใช้ในการเรียนได้ และยังได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการขนส่งด้วยรถบรรทุก  
4  ล้อ  

ด้านการประกอบอาชีพ 
การน าไปประกอบอาชีพในอนาคตช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและการลดปัญหามลพิษใน

การขนส่งด้วยรถบรรทุก  4  ล้อ ท าให้เรารู้แนวทางวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ และสาเหตุการเกิด
ปัญหา ซึ งสามารถน าไปประยุกต์ควบคู่กับการท างานได้จริงในอนาคตต่อไป 
6.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาข้อมูลและจัดการท า
โครงการ  

  น าหลักด้านภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ คือ การใช้
สติปัญญา  ความรอบครอบ  รู้จักการแก้ไขปัญหามาใช้ในการท างานหรือการด าเนินชีวิตได้  โดยการใช้
ชีวิตอย่างระมัดระวัง  ไม่เอาเปรียบคนอื นไม่ท าให้คนอื นเดือดร้อนเพราะตนเอง  รู้จักช่วยเหลือผู้อื น
รอบข้างในการปฎิบัติงานและการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       5.1 เข้าไปศึกษาดูงานที บริษัท   
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ข้อเสนอแนะ 

  1.เลือกการใช้น้ ามันที เหมาะสมและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจวัดค่าควัน
ด าในการขนส่งสินค้า  เพื อไม่ให้เกิดปัญหาควันด าจากการขนส่งสินค้าจากรถบรรทุก 4 ล้อ  

  2.ทดลองเหยียบคันเร่งบ่อย ๆ ก่อนที จะท าการออกเดินทางส่งสินค้า เพื อให้ทราบว่ามี
ควันด าออกมาจากท่อรถบรรทุก 4 ล้อ เป็นปริมาณที มากหรือปริมาณที เหมาะสมพอดี เพื อที จะสามารถ
ป้องกันควันด าและฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  3.ตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก 4 ล้อ อย่างสม  าเสมอเพื อให้รถบรรทุก 4 ล้อ เกิดจากใช้
งานในการขนสางสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น 

  4.พนักงานเจ้าหน้าที ตรวจสอบวัดค่าควันด าควรมีการสุ่มตรวจสภาพรถบรรทุกและ

ตรวจเช็ควัดค่าควันด าเพื อหาค่าควันด าที มากเกินก าหนดและน าไปซ่อมหรือปรับปรุง เป็นการ

ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการขนส่งสินค้าเพื อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

1. PowerPoint เพิ มการจัดเรียงหัวข้อให้ชัดเจน 

2. PowerPoint แก้ไขหัวข้อหลักและหัวข้อรองให้ชัดเจนขึ้น 

3. PowerPoint เน้ือหาสรุป ตัวอักษรและการจัดเรียงPresent 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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วิชาโครงการ – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ใบบนัทึกการปฏบิัติงานโครงการ 

หัวข้อโครงการ  : การศึกษาการลดปัญหามลพิษในการขนส่งสินค้าประเภทกะทิด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ 
กรณีศึกษา  : บริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

The study of Reducing pollution problems in transportation of coconut milk products by truck 

Case study : V-serve Logistics Co.,Ltd 
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ลงชื อ…………………………………………….     
( นางสาวยุพิน รอดไผ่ล้อม ) 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 
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ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนเข้าเยี่ยมชมในบริษัท 
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ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

1.1 เจ้าหน้าที ให้ชมสื อกระบวนการการท างานของบริษัท 
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1.2 เจ้าหน้าที ได้พาเข้าชมบริษัท 
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1.3 ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

1.4 เจ้าหน้าที อธิบายภายในคลัง 

 



93 
 

 
 

1.5 ภาพรถขนส่งบริษัท 

 

1.6 เจ้าหน้าที อธิบายการตรวจวัดค่าควันด าของรถขนส่ง 
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1.7 ถ่ายภาพรวมร่วมกับผู้อ านวยการคลังสินค้าของบริษัท 

 

1.8 มอบกระเช้าให้กับผู้อ านวยการคลังสินค้าของบริษัท 
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ภาคผนวก  ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ภาพขั้นตอนในการท าโมเดล 

1.ซื้อกระดาษไม้อัดเพื อจะท ากล่องลัง 

 

2.วัดกระดาษและตัดกระดาษท ากล่องลัง 

  



97 
 

 
 

3.น าสก๊อตเทปติดรอบกล่องลัง 

 

 

4.ตัดไม้เพื อท าชั้นวางกล่องลังสินค้า 
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5.น าไม้ที ตัดแต่ละชิ้นมาประกอบกัน 

 

6.น ากล่องลังมาติดเข้ากับชั้นวางสินค้า 
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7.น ากระดาษลูกฟูกมาตัดและม้วนกระดาษท าเป็นบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก 

 

8.และน าไม้ไอติมท าเป็นพาเลทจากนั้นน าม้วนกระลูกฟูกมาติดเข้าด้วยกัน 
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9.น ากระดาษไม้อัดตัดท าเป็นก าแพงห้องส านักงาน 

 

10.น ามาปะกอบเป็นห้องส านักงาน 
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11.รูปตอนประกอบห้องส านักงาน 

 

12.ติดกาวโต๊ะและเก้าอี้ในห้องส านักงาน 
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13.ตัดฟิวเจอร์ท าเครื องวัดควันด าประกอบเป็นรูปสั เหลี ยม 

 

14.น าสายหูฟังดัดแปลงเป็นสายวัดควันด าและน าจิ๊กซอวมาติดเป็นเครื องตรวจควันด า 
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15.ตัดกระดาษไม้อัดเพื อท าเพลิงกันสาด 

16.ทาสี 

  



104 
 

 
 

17.ตัดตะเกียบเพื อท าเป็นเสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.น าสิ งประดิษฐ์ทุกชิ้นไปติดในแผ่นกระดาษเพื อประกอบเป็นคลังสินค้า 
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19.โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก  ง 

งบประมาณในการท าโมเดล 
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งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1                 ค่ากระดาษ – ปร้ิน 500 

2 ค่าของท่ีระลึก 299 

3                 อุปกรณ์ตกแต่ง 368 

4                 ไม้บัลซ่า  5  ไม ้ 152 

5                 สีน้ า 15 

6           ก    กระดาษแข็งสีท้ังหมด 368 

7                 กระดาษไม้อัด 4 แผ่น 176 

8                 ปืนกาว 100 

9                 กาวสองหน้า 30 

10                กาวร้อน 40 

11                กาวหนังไก่ 30 

12   สก็อตไบร์ท 10 

รวม    2,088 
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ประวัติผู้จัดท า 
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ประวัติผู้จัดท า 

 

          ชื อ - นามสกุล นางสาวจิรัญญ์นันท์  ฉ  าจิตร 

                     ที อยู่ 61 ซ.วชิรธรรมสาธิตสาธิต 57 แขวงบางจาก  

    เขตพระโขนง  กรุงเทพ  12060 

                    เบอร์โทรศัพท์  090-260-8764 

               อีเมล์ jirannan14@gmail.com 

 

 

                                                           

 

                                                                       ชื อ - นามสกุล นายออมทรัพย์   เปลี ยนสี 

                                                                               ที อยู่    14 ซ.อ่อนนุช 61 แยก 2 แขวงประเทศ 

                                    เขตประเวศ 10520   

                                                          เบอร์โทรศัพท์  096 – 896-6040 

                                                      อีเมล์ oomsud146@gmail.com 
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