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บทคัดย่อ 

 

  ในการศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกะบะตู้
บรรทุก ของ บริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด ผู้จัดท ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทราบถึง
กระบวนการและวิธีด าเนินงานด้านการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้
บรรทุกเพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาประยุทธ์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป 

  ในการจัดท าโครงการในคร้ังนี้ผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้ามา
ใช้ในการจัดท ารูปเล่ม และใช้โปรแกรม Microsoft office PowerPoint ในการออกแบบโมเดลซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุคสมัย คือ ยุค 4.0 ว่าด้วยการใช่เทคโนโลยีในการ
ท างาน 
  ผลการด าเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และผู้จัดท าได้เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลดต้นทุนการขนส่ง วิธีการน าระบบ GPS บอกเส้นทางการขนส่ง 
ซึ่ ง เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ต่ อ ไ ป ไ ด้
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กิตติกรรมประกำศ 
 ในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเร่ืองกลยุทธ์การลดต้นทุนอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถ

กระบะตู้บรรทุก ฉบับนี้จะส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความพากเพียรของผู้จัดท าโครงการด้วยการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลมากมายหลายท่านที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขนส่ง ที่ได้ให้
ค าปรึกษาต่างๆ กับผู้จัดท าโครงการเพื่อให้ผ่านอุปสรรคทั้งปวง ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้คือความส าเร็จ
ของผู้จัดท าโครงการ 

ขอกราบขอบพระคุณหวั่นหลี แก้วมั่น  ประธานบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต 
จ ากัด ที่สละเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนและกลยุทธ์การลดต้นทุน
อะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม ที่ได้ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเรียงเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องและแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาการจัดท าโครงการเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ผู้จัดท าโครงการยังได้รับน้ าใจที่แสนดีจากบุคคลรอบข้าง อีกทั้งเพื่อน
ร่วมสถาบัน พี่ๆ จากบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด และอีกหลายท่านแม้มิได้เอ่ยนามไว้ ณ 
ที่นี้ จึง   ขอมอบค าขอบคุณอย่างจริงใจที่ช่วยสร้างความส าเร็จในการศึกษาและสร้างฝันคร้ังเป็นจริง 
 

 คณะผู้จัดท ำ 
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บทที ่ 1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

  การลดต้นทุนในงานด้านโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการในขั้นตอนหนึ่งที่มี
ความส าคัญ  จะเห็นได้ว่าบางคร้ังเราจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร ซึ่งเราจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุน การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายด้านก าไรที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเมื่อมีสินค้า
ในปริมาณที่ต้องการน้ัน เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ให้
ได้ในเวลาที่รวดเร็วและมีความถูกต้องมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตามมาในอนาคตใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้อง
หาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ จึงมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่งเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละคร้ัง
จะมีค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสินค้าที่น าส่ง ซึ่งต้องดูแลและควบคุม รวมถึงความต้องการลูกค้าที่ถือ
ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเราไม่มีวิธีบริหารจัดการที่ดีแล้ว เราจะต้องประสบกับปัญหา 

  กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อการขนส่งเป็นปัจจัยส าคัญ ในการเคลื่อนย้ายการส่ง
สินค้า ซึ่งจะท าให้การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดในการช่วยลดต้นทุน
เพื่อให้บริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด สามารถบรรลุเป้าหมายด้านก าไรที่เพิ่มมากขึ้น โดย
ผู้จัดท าจึงศึกษากลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถตู้บรรทุกใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานด้านการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความเข้าใจ และยังสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและน าไปประประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 

  ดังนั้นคณะผู้จัดท าด าเนินการศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่
เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก กรณีศึกษาจากบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ตจ ากัด และน าข้อมูล
ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ
โดยใช้เคร่ือง GPS บอกเส้นทางในการขนส่งและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและยังสามารถน า 
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ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและน าไปประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อศึกษาในการด าเนินงานด้านการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดย
รถกระบะตู้บรรทุก ทางบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 

  2. เพื่อศึกษาระบบ GPS บอกเส้นทางในการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถ
กระบะตู้บรรทุก ทางบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 

  3. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในอนาคต 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1. เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดย
รถกระบะตู้บรรทุก ทางบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 

  2. น าระบบ GPS บอกเส้นทางในการขนส่งและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการ
ขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก ทางบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 

3. น าความรู้ไปประกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในอนาคตได้จริง 



 

 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและกำรด ำเนินธุรกิจ 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในกรณีศึกษาเร่ือง   
กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก ของบริษัทหลีโสธรท
รานสปอร์ต จ ากัด  ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

2. วิสัยทัศน์ 
3. ขั้นตอนการขนส่ง 

4. สินค้าที่บริษัทท าการขนส่ง 

5. ผังองค์กร 

6. ที่อยู่และสถานที่ติดต่อ 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท หลีโสธรทรำนสปอร์ตจ ำกัด 
บริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจขนส่งสินค้าและ

เคลื่อนย้ายเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมตามโรงงานทั่วไปมามากกว่า 15 ปี ด้วยการบริหารงานมืออาชีพ
พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ด าเนินงานโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และคุณธรรมจึงได้มีความไว้ว่าใจ
จากบริษัทชั้นน าต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา 

เนื่องจากบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด มีพนักงานเพียง  48 คน เป็นส่วน
หนึ่งของความมุ่งมั่นของทางบริษัทเราที่จะสร้างความหลากหลายในการท างาน เพราะส านักงาน
ของเราได้มีชาวต่างชาติถึง 5 สัญชาติที่แตกต่างกัน ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาของทางบริษัทจึง
ท าให้การบริการขนส่งของเรามีความก้าวหน้าขึ้น ส าหรับในทศวรรษที่ผ่านมาเราได้รับการปลูกฝัง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวแทนที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง เราจึง
ด าเนินการโหลดเป็นแบบบูรณาการเครือข่ายการให้บริการเคลื่อนที่ใหญ่ จึงได้ตะหนักด้าน
ความส าคัญและความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาที่สุด จึงมีมาตรการลองรับต่างๆ เช่นการ
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคร้ัง ก่อนและหลังการใช้บริการทุกคร้ัง รถยนต์ทุกคันต้องได้รับการ
ติดตั้งอุปกรณ์บอกพิกัดผ่านดาวเทียม บันทึกการขับขี่หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า GPS เพื่อตรวจสอบ
ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น แ ต่ ล ะ ค ร้ั ง
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นอกจากนี้เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของลูกค้า
ของเรา เราจึงได้ขยายการให้บริการไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ทั่วโลก  

2. วิสัยทัศน์ 
เราจะเป็นบริษัทจัดส่งที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด 

คติของบริษัท 
 จริงใจ – ให้เกียรติ 
 ความเชื่อถือ – การมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 ซื่อสัตย์ – มีความขยันมั่นเพียร 

ค าพูดต่อไปนี้ถือเป็นคติของบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด และเป็นรากฐาน
ของการปฏิบัติงานของบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด นั่นก็คือ การตอบสนองลูกค้าอย่าง
เคารพ และจริงใจเสมอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท การ
ให้ความสัมพันธ์ที่ เชื่อถือไว้วางใจต่อกัน และการท างานเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี และด้านการจัดการเพื่อสนับสนุนงานของบริษัทโดยผ่านทางการขนส่ง  

พันธกิจ  

บริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด คือบริษัทที่มีทีมงานระดับโลกที่พร้อมจะ
เชื่อมต่อธุรกิจ การตลาด และประชากรกลุ่มต่างๆ ให้กับลูกค้าด้วยวิถีทางที่ดีและน่าพึงพอใจที่สุด
นโยบาย 
  ค านึงถึงคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าได้ท าการก าหนดไว้ โดยเน้นที่ความแข็งแรง 
ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และมีประสิทธิภาพ 
 
3. ขั้นตอนกำรขนส่ง 
  การเดินทางของบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด เร่ิมต้นด้วยการเคลือนย้ายที่
ส าคัญ 

•จุดแรกของการติดต่อส่วนบุคคลจากทีมเคลื่อนที่ของคุณ  
•การท าความเข้าใจล าดับความส าคัญและความกังวลของคุณ  
•รายละเอียดสินค้าคงคลังของทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณที่จะย้าย    
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  ตัวเลือกกำรจัดส่งสินค้ำ  
ที่ปรึกษาการขนส่งสินค้าของคุณจะแนะน าผ่านกระบวนการของการเลือกที่ดีและ

ตัวเลือกของการจัดส่งสินค้า ที่มีความรู้มากมายของทุกเส้นทางที่แตกต่างและความคุ้นเคยของ
บริษัท ขนส่งที่แตกต่างกันจะช่วยให้เราสามารถระบุตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความส าคัญ
ของคุณและส่งมอบสินค้าของคุณเป็นได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดเท่าที่ท าได้ 
ตัวเลือกเส้นทางหรือยานพาหนะในการการขนย้ายสินค้า  

1. ขนส่งทางทะเล  
-ขนส่งทางทะเลเป็นโหมดที่นิยมส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศ  
-ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพส าหรับการขนส่งขนาดใหญ่ปริมาณ  
-บริการที่ก าหนดไปยังทุกส่วนของโลก 

2. การขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ 
- มักจะเป็นเวลาที่เร็วกว่าจากที่ก าหนดเองที่ปลายทาง  
- สามารถโหลดโดยตรงและการขนถ่ายที่บ้านของคุณ (ที่กฎหมายตาม

ระเบียบท้องถิ่นอนุญาต)  
- ลังไม้ (หรือเรียกว่ายกรถตู้) อาจจะใช้ในประเทศที่มีข้อ จ ากัด ในการโหลด

หรือที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง 
3. การขนส่งทางอากาศ  

การขนส่งทางอากาศจะเป็นประโยชน์ส าหรับการขนส่งขนาดเล็กหรือเร่งด่วน 
-ให้บริการที่เร็วที่สุดในการขนส่งคร้ัง  
-มักจะน ามาใช้ร่วมกับการจัดส่งน้ าทะเล  

4. การขนส่งทางถนน  
การขนส่งทางถนนเป็นตัวเลือกในบางสถานการณ์ 

-โดยทั่วไปจะหมายถึงการจัดการที่น้อยลงของการขนส่ง  
-ในบางสถานที่ทั้งสองย้ายในและต่างประเทศสามารถจะแล้วเสร็จตามถนน 

  ดังนั้นกำรบริกำรของเรำจึงได้รวมถึงโปรแกรมส ำเร็จรูปของกำรขนส่ง 
  โปรแกรมการขนส่งของคุณได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 จัดการก าหนดเว็บ: End-to-End บริการการย้ายถิ่นฐาน  
• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
• ออกใบแจ้งหนี้และการรายงานงบการเงินรวม  
• การจัดการขนย้ายและการจัดการโปรแกรมตรวจคนเข้าเมือง  
• ชดเชยผู้รับโอระหว่างประเทศและบริการการบริหารเงินเดือน  
• โซลูชั่นการจัดการค่าใช้จ่าย  
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  บริการให้ค าปรึกษา : 
• การออกแบบนโยบายการพัฒนาและการเปรียบเทียบ  
• การประเมินผู้สมัคร  
• โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุนและการตีความ  
• ให้ค าปรึกษาการย้ายกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ตราบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 



7 
 

 

4. สินค้ำท่ีบริษัทท ำกำรขนส่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 อะไหล่เคร่ืองจักร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อเตรียมการขนส่ง 

 

ภาพที่ 2.4 สินค้าที่บริษัทท าการขนส่งโดยรถกระบะตู้บรรทุก 
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5. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.5 แผนผังองค์กรบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 

 

มัตติกา เนตร 

ผู้จัดการบัญช ี

 

หวั่นหลี แก้วมั่น 

กรรมการผู้จดัการ 

ต าแหน่งผู้จัดการท่ัวไป 

 

ประสงค์ วงษ์ชยั 

ผู้จัดการขนส่ง 

 

สุธี บุญช่วย 

           พนักงาน 

 

ปัญญา แก้วมั่น 

           พนักงาน 

 

อธิคม แกว้ม่วง 

ผู้จัดการดูแลเอกสาร 

 

บุญมี พิมพ์น้อย 

    ผู้ช่วยผู้จัดการขนส่ง 

 

ไตรรงค์ คงทอง 

        พนักงาน 
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6. ท่ีอยู่และสถำนท่ีติดต่อ 

บริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 4/5 ม.1 ซ.คุ้มเกล้า 62 ถ.คุ้มเกล้า แขวงล าปลาทิว เขต
ลาดกระบัง กทม. 10250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 แผนที่บริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด 

 



 
 

 

                                                                      บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลในกรณีศึกษาเร่ือง   

กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก ของบริษัท หลีโสธรท

รานสปอร์ต จ ากัด  ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1.  การลดต้นทุนในการขนส่ง 
2.  ลักษณะและรูปแบบของการขนส่ง 
3.  การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
4.  การเลือกใช้ยานพาหนะในการขนส่ง 
5.  กระจายสินค้าจากคลังสินค้าไปถึงลูกค้า 
6.  การจัดการเกี่ยวกับเอกสารการขนส่ง 
7.  โปรแกรมส าเร็จรูปในงานขนส่งโลจิสติกส์ 

1.  กำรลดต้นทุนในกำรขนส่ง 

                       ต้นทุนของการขนส่ง  (Costs of  Transpoatation)  เราจะพิจารณากันถึงเร่ืองของ
ต้นทุนในการขนส่ง เรามาพิจารณากันถึงแนวความคิดในเร่ืองต้นทุนกันก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ได้อย่างง่ายขึ้น  ถึงน าเอาลักษณะของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งพอที่จะกล่าวได้  ดังต่อไปนี้ 

1. ต้นทุนคงที่  (Fixed  Cost)  เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย  ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ใด ๆ  ตามการผลิต  ไม่ว่าจะท าการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าเดิมอยู่
ตลอดเวลา  เช่น  ค่าเช่าที่ดิน  อาคารค่าประกันภัย  ค่าระเบียนยานพาหนะ  ค่าเสื่อมราคา  เงินเดือน
ประจ า  ค่าใบอนุญาตเช่าสถานที่  ค่าเสื่อมราคา  เป็นต้น 

2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามปริมาณของการผลิต  ถ้าผลิตมากก็จะมีต้นทุนผันแปรมาก  ถ้าผลิตน้อยต้นทุนผันแปรก็จะ
น้อย ถ้าไม่ผลิตก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผันแปรเลย ต้นทุนประเภทน้ี อาจจะเรียกชื่อเป็น 
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อย่างอื่นได้อีก คือ ต้นทุนด าเนินการซึ่งค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนการผลิต ถ้าให้บริการ
การขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็จะมากด้วย  ถ้าผลิตบริการการขนส่งน้อยต้นทุนก็น้อย ถ้าไม่ได้
ให้บริการเลยก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนผันแปร จ าพวก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 

 3. ต้นทุนรวม  (Total Cost หรือ Joint Cost)  เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
โดยรวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมารวมกัน  ถือเป็นต้นทุนของการบริการทั้งหมด  และ
การขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับการขนส่งสินค้า โดยที่เราไม่สามารถจะ
แยกออกได้ว่าต้นทุนของการขนส่งสินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง แต่ละประเภทนั้นเป็นเท่าใด เช่น 
การขนส่งทางรถไฟ  โดยในรถไฟขบวนหนึ่งอาจจะมีทั้งผู้โดยสารสินค้าและบริการอยู่ในขบวน
เดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นต้นทุนร่วมกัน เพราะไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้ว่า
เป็นต้นทุนในการขนส่งผู้โดยสาร หรือเป็นต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น 

4. ต้นทุนเที่ยวกลับ (Black  Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะ
ของค่าเสียโอกาสเข้าไปด้วย ถือเป็นค่าชดเชยที่ต้องท าให้เสียโอกาสเกิดขึ้น หรือกล่าวในกรณีของ
การขนส่งก็หมายถึงการที่ต้องบรรทุกผู้โดยสาร สินค้าหรือบริการ ไปส่งยังจุดหมายปลายทางแล้ว 
ในเที่ยวกลับนั้นไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมาเลย  กรณีนี้จึงต้องมีการค านึงถึงต้นทุนเที่ยวกลับด้วย  
รวมไว้ในการคิดต้นทุนค่าบริการขนส่งด้วย  ซึ่งในบางคร้ังลักษณะเช่นนี้  ถือว่าการสูญเปล่าได้
เกิดขึ้นและถือว่าเป็นการขนส่งที่ไม่ท าให้เกิดการประหยัดอีกด้วย  ผู้ประกอบการขนส่งต้อง
ค านึงถึงต้นทุนเที่ยวกลับด้วย  หรือในกรณีของธุรกิจที่มีรถบรรทุกสินค้าเองก็ควรค านึงถึงต้นทุน
ส่วนน้ีด้วย  เช่นกัน 

 นอกจากต้นทุนทั้ง  4  ประเภท  ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว  ก็จะน ามารวมกันกับ
ต้นทุนรวม (Total  Cost) เพื่อที่จะน าไปค านวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป  ในบางคร้ังอาจจะมีการใช้ค าว่า  
Out of  Packet Cost  อีกค าหนึ่งซึ่งมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนรวม เป็นผลมาจากเป็น
ต้นทุนผันแปรมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เป็นอัตราส่วนที่แน่นอน  เช่น  เมื่อให้การบริการขนส่งถึง
จุด ๆ  หนึ่ง  ค่าใช้จ่ายผันแปรจะมีลักษณะที่มีอัตราส่วนที่สูงขึ้นหรือต่ ากว่าปกติธรรมดา  จึงท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนรวมได้  เช่น  ค่าล่วงเวลาและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  เป็นต้น   
ต้นทุนของการขนส่งแต่ละแบบแต่ละประเภทนั้น จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ  และชนิดของ
การให้บริการขนส่ง  ซึ่งต้นทุนของการขนส่งจะแตกต่างกันมาน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง 
2) ระยะทาง  และระยะทางของการขนส่ง 
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3) อุปกรณ์   และมาตรฐานต่าง ๆ  ในการขนส่ง 
4) ลักษณะของสินค้าและบริการที่จะท าการขนส่ง 
5) สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่จะท าการขนส่ง 

2.  ลักษณะและรูปแบบของกำรขนส่ง 

  วิวัฒนำกำรของกำรขนส่ง  มีดังนี้ 

1. ยุคใช้ก าลังสัตว์เป็นยานพาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ ลากให้เคลื่อนที่ได้  
เช่น เกวียน รถม้า เป็นต้น 

2. ยุควงล้อ มนุษย์เรารู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่งให้สามารถบรรทุก
สั่งของได้ในปริมาณมากขึ้น  ซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นวงล้อแล้วใช้แรงสัตว์ต่างๆ  เช่น  ช้าง  
ม้า  วัว  ควาย  ฯลฯ  ลากให้เคลื่อนที่ได้  เช่น  เกวียน  รถม้า  เป็นต้น 

3. ยุคเคร่ืองจักรไอน้ ายุคนี้มนุษย์รู้จักประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในการขนส่ง
ทั้งทางบกและทางน้ า  เช่น คิดเคร่ืองจักรที่ท างานจากไอน้ า โดยน ามากับการขนส่งทั้งทางบกและ
ทางน้ า เช่น ใช้กับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ ในยุคที่ท าให้การส่งเสริมมีการพัฒนาและ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

4. ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า  เป็นยุคที่มนุษย์เราได้คิดประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้แล้ว
น าเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้กับการขนส่ง โดนน ามาใช้กับการขนส่งทางบก ซึ่งเรารู้จักกันดีในรูปของ  
“รถราง”  เป็นรูปแบบของการขนส่งชนิดหนึ่ง ซึ่งยังคงมีใช้กันอยู่ในบางประเทศการขนส่งยุคนี้ยัง
ท าให้อากาศและมลภาวะต่าง ๆ ไม่เป็นพิษ 

5. ยุคเคร่ืองยนต์สันดาป ภายยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์เรารู้จักคิดเคร่ืองยนต์สันดาป
ภายในขึ้นมาใช้โดยน าเอาเชื้อเพลิงที่เรารู้จักดี คือ น้ ามันหรือก๊าซ มาใช้เป็นประโยชน์ที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เป็นยุคที่กิจกรรมการขนส่งมีความ
เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด การขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อเสียประการหนึ่งที่ส าคัญคือท าให้เกิด
อากาศเป็นพิษได้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

6. ยุคไอพ่นและจรวด เป็นยุคที่มนุษย์เราแข่งขันกันในรูปของความเร็ว เป็นผลต่อ
เนื่องมาจาก ยุคเคร่ืองยนต์สันดาปภายในโดยมุ่งไปในเร่ืองของการขนส่งทางอากาศเป็นส่วนมาก 
เป็นการพัฒนาในด้านความประหยัดเวลาตลอดจนการรวดเร็วของการขนส่ง 

7. ยุคนิวเคลียร์ เป็นอีกยุคหนึ่งที่มนุษย์ เราน าเอาความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ในสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการขนส่ง  เดิมได้มีการน าเอาความรู้และวิวัฒนาการ
ทางด้านเคมีและฟิสิกส์มาใช้กับการขนส่ง แต่เป็นการลงทุนที่สูงมากดังนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป
ของทดลองและค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 วัฏจักรชีวิตของกำรขนส่ง  แบ่งได้เป็น  5  ขั้น  คือ 
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1. ขั้นทดลอง  เป็นขั้นที่อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ จะอยู่ในระหว่างการ
ทดลอง ยังมีสภาพไม่เรียบร้อยหรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร สรุปถึงลักษณะในขั้นทดลองได้ดังน้ี 

1. จะเร่ิมใช้เคร่ืองมือที่หยาบ ๆ และมีขนาดเล็ก 
2. ความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ยังไม่มาก 
3. ความปลอดภัยน้อย 
4. ประสิทธิภาพของการขนส่งต่ าและค่าขนส่งสูง 
5. จ านวนเงินทุนและการลงทุนน้อย 
6. ให้บริการเฉพาะวงจ ากัดเท่านั้น 

2. ขั้นเร่ิมขยายตัว เมื่อมีการทดลองหรือขั้นการทดลองมาแล้วการขนส่งนั้น ๆ ก็
จะได้รับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ในการขนส่งให้ดีขึ้น สรุปถึงลักษณะได้ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการยอมรับมากขึ้น 
2. มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 
3. การด าเนินกิจการเร่ิมใหม่ขึ้น 
4. มีการกระจายและขยายตัวมากขึ้น 
5. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  

3.  ขั้นขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นขั้นที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกด้านอย่าง
รวดเร็ว  มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีก สรุปลักษณะได้ดังนี้ 

1. การด าเนินงานมีระบบการขยายตัวอย่างรวดเร็วในกิจการ 
2. มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนสูง 
3. มีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น  เร่ิมรุนแรง 
4. รัฐเริ่มออกข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อควบคุม 

4. ขั้นเจริญเต็มที่มีการแข่งขันจะมีมากที่สุด จนต้องมีการรวมตัวกัน สรุปลักษณะ

ได้ดังนี้ 

        1. การขยายตัวมีอัตราต่ าสุด 

        2. มีการประสานงานและร่วมมือกัน 

        3. ข้อบังคับระเบียบของทางราชจะมีมากขึ้น 

        4. ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีต่าง ๆ จะสมบูรณ์ที่สุด 
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5. ขั้นซบเซาหรือขั้นเสื่อมโทรมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่
แล้วก็จะมีการเสื่อมสลายลงเช่นเดียวกับการขนส่งก็จะมีลักษณะเช่นนี้เหมือนเดิม สรุปลักษณะได้
ดังนี ้

1. เร่ิมเสียลูกค้าให้กับการขนส่งชนิดใหม่ 
2. การด าเนินงานโดยทั่วไปจะมีก าไรน้อยมาก 

3. ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เร่ิมผ่อนคลายลง 

4. ผู้ด าเนินงานพยายามหาวิธีการเพื่อให้กิจการอยู่รอด 

5. อุปกรณ์ต่าง ๆ เร่ิมลดน้อยถอยลง 

5. กลยุทธ์ท่ีจะช่วยลดต้นทุนในกำรขนส่ง 

ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งเพราะในปัจจุบันการ
ขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ท าให้ในหลายๆ ธุรกิจต้นทุนการผลิตมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องวางแผนก าหนด
กลยุทธ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการขนส่ง ดังต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง
จากน้ ามันดีเซล หรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซล หรือ ก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG นั้นจะประหยัด
กว่าการใช้น้ ามันถึง 60-70% 

2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือเป็นวิธีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งเป็นการผสมผสานการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยอยู่ภายใต้สัญญา
หรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทาง
กายภาพได้ 5 แบบ คือ การขนส่งทางถนนการขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางอากาศ 
และการขนส่งทางท่อการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถทันต่อการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าโดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งของรูปแบบต่างๆ ให้ประหยัดที่สุด 

3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านได้โดย
การจัดศูนย์กระจายสินค้าจะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึง
ลูกค้าในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งเที่ยวเปล่ากลับ หรือ
ขนส่งไม่ เต็มคันรถซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จากการก าหนดศูนย์กระจายสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ มีโครงข่ ายกระจายสินค้ าท าหน้าที่ รวบรวมสินค้ าให้ เต็มคันรถหรือจัด  
พาหนะให้เหมาะสมกับจ านวนและสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า 
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4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่า เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จจะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่า
กลับมาส่งผลให้เกิดต้นทุนการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการท าให้ต้นทุนประกอบการเพิ่มสูงขึ้น 

5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง ซึ่งคือความรวดเร็ว
และต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การบริหารการจัดการด้านขนส่งซึ่งมี
หน้าที่ในการวางแผนการด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การขนส่งหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆหัวใจหลักของการขนส่ง คือการส่งของให้รวดเร็วและเกิด
ต้นทุนในการขนส่งที่ต่ าที่สุดดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งจึงจ าเป็นต้องพิจารณาจากหลากหลาย
ปัจจัยที่จะช่วยท าให้ลดต้นทุนในการขนส่งเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และ
บริการของธุรกิจ 

องค์ประกอบของกำรขนส่ง  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  4  ประการ  คือ 

1. เส้นทาง (The Way) เส้นทางในการขนส่ง แบ่งออกเป็นเส้นทางน้ าซึ่งเป็น
เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยผ่านทะเลและมหาสมุทร  หรือเส้นทางภายนอกในประเทศ  
เช่น ล าคลอง แม่น้ า ฯลฯ  เส้นทางบก แบ่งออกเป็นเส้นทางรถยนต์และเส้นทางรถไฟ ประการ
สุดท้าย คือ เส้นทางอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและระหว่ างประเทศ นอกจาก
เส้นทางการขนส่งดังกล่าวแล้ว ท่อในการล าเลียง ก๊าซหรือวัสดุอย่างอื่น ก็จัดเป็นเส้นทางด้วย   

2. พาหนะ (The Vehicle) พาหนะเป็นสื่อกลางในการล าเลียงผู้โดยสารหรือสินค้า
ในสมัยโบราณ ได้แก่ ช้าง ม้า ลา อูฐ เกวียน เรือ ฯลฯ แต่ปัจจุบันเราได้น าเคร่ืองจักรมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนแทนแรงงานคนและสัตว์ พาหนะในปัจจุบัน ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ฯลฯ 

3. สถานี  (The Terminal) สถานีเป็นจุดเร่ิมต้นหรือปลายทางของการขนส่งสถานี
แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเส้นทางและยานพาหนะในการขนส่ง ตัวอย่างการขนส่งสถานีทางบก  
ได้แก่ สถานีขนส่งรถประจ าทาง สถานีรถไฟ สถานีการขนส่งทางน้ า ได้แก่ท่าเรือ สะพานปลา 
สถานีการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ สนามบิน 
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4. ผู้ประกอบการ (The carrier) ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ให้บริการการขนส่งอาจจะ
เป็นรัฐบาล หรือเอกชน ผู้ให้บริการอาจได้รับค่าจ้าง ถ้าด าเนินการในลักษณะของธุรกิจหรือ      
ไม่ได้รับผลตอบแทน ถ้าด าเนินการเพื่อส่วนบุคคลมิได้รับจ้าง 

ปัจจัยท่ีส ำคัญส ำหรับกำรขนส่ง  

ในการประกอบกิจการทางด้านการขนส่งนั้น มีองค์ประกอบ (Factors) หรือปัจจัย

ทีส าคัญ คือ เส้นทาง (Way Or Route)  รถยนต์ (Vehicle)  อุปกรณ์ (Equipment)  สถานี (Terminal)  

และยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ที่จะต้องพิจารณาอีก  เช่น  ผู้ประกอบการ  กฎระเบียบ  และข้อบังคับ  

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  เส้นทางในการขนส่ง  (Way  Or  Route)  เส้นทางในการขนส่ง  หมายถึง  ถนน  
แม่น้ า  ทะเล  ทางรถไฟ  และอากาศ  เป็นต้น  ซึ่งจะมีเส้นทางบนอากาศหรือในทะเลหรือ
มหาสมุทร  เป็นต้น  นอกจากนี้เส้นทางในการขนส่งอาจจะเป็นเส้นทางที่มีการใช้อยู่เป็นประจ า  
หรือเป็นคร้ังคราว  หรืออาจจะเป็นเส้นทางที่ถูกก าหนดขึ้นตามความต้องการก็ได้ 

2. รถยนต์ในการขนส่ง  (Vehicle)  อุปกรณ์ในการขนส่งในที่นี้หมายถึง รถยนต์  
รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน เส้นท่อ และอ่ืน ๆ ในการขนส่งนี้อาจแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและอุปกรณ์เพื่อการส่งสินค้าและบริการหรืออาจจะเป็น
อุปกรณ์เพื่อการขนส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ 

3. อุปกรณ์ในการขนส่ง (Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ านวยความสะดวกของ
การขนส่งในที่นี้อาจหมายถึง รถยก อุปกรณ์ขึ้นสินค้า เป็นต้น และอาจแบ่งออกให้เป็นอุปกรณ์ใน
การเคลื่อนย้ายและยกสินค้า ซึ่งสามารถศึกษาได้โดยละเอียดจากต าราการจัดการคลังสินค้า 

4. สถานีในการขนส่ง (Terminal) เป็นสถานีที่ซึ่งใช้เป็นจุดส าหรับหยุดรับส่ง
ผู้โดยสาร หรือสินค้าและบริการส าหรับการขนส่ง แต่ละประเภทซึ่งอาจจะเป็นสถานีต้นทาง
ระหว่างเส้นทางก็ได้ การเรียกชื่อสถานีในการขนส่งนี้ ก็มีการเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น  ท่า
อากาศยานใช้ส าหรับการขนส่งทางอากาศ ท่าเรือใช้ส าหรับในการขนส่งทางน้ า สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าใช้ส าหรับการขนส่งทางบก เป็นต้น 

ขอบเขตและหน้ำท่ีของกำรขนส่ง   

ท าหน้าที่ให้บริการตามความต้องการของมนุษย์มี  2  ลักษณะ  ดังนี้  1. 
หน้าที่โดยตรง หมายถึง การขนส่งจะมีหน้าที่ในการขนส่งตัวบุคคลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
กล่าวคือ เป็นการขนส่งผู้โดยสาร 
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2. หน้าที่โดยอ้อม หน้าที่ในการขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งที่สินค้าส าเร็จรูปหรือวัตถุดิบ จาก
แหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน หรือจากโรงงานไปยังตลาด มีหน้าที่ดังนี้ 

        2.1 มีหน้าที่ในการน าทรัพยากรจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต และตลาด
จนถึงมือผู้บริโภค 

  2.2 ท าให้เกิดอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ด้านเวลาและสถานที่ 

  2.3 เป็นตัวเชื่อมช่องว่างจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

กำรพัฒนำกำรขนส่ง  

มีจุดมุ่งหมายอยู่  3 ประการดังต่อไปนี้ 

 1. การพัฒนาเพื่อลดเวลาในการขนส่งนี้ เพื่อให้การเดินทางจากสถานที่หนึ่ งไปยัง
อีกสถานที่หนึ่ง เพื่อให้เสียเวลาในการเดินทางน้อยที่สุด 

 2. การพัฒนาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งให้
น้อยลง กล่าวคือ เมื่อต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการต่ าลงก็จะท าให้อัตราค่าบริการในการขนส่ง
ต่ าลงไปด้วย 

 3. การพัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง มุ่งเน้นพิจารณาทั้ง 2 ลักษณะ 
คือ พัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และพัฒนาเพื่อลดความเสียหายหรือสูญหายจาก
การขนส่งสินค้าและบริการ 

ประสิทธิภำพในกำรขนส่ง  เราทราบกันมาแล้วว่าการพัฒนาการขนส่งนั้น มุ่งที่จะ
พัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งตามหลักการขนส่งแล้ว
ถือว่าการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย 
สะดวกสบาย แน่นอน  ตรงต่อเวลา  เชื่อถือได้  ดังรายละเอียดดังน้ี 

1. รวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็ว จะท าให้สินค้าและบริการต่าง ๆ ไปสู่ตลาด
รวดเร็วทันเวลา  และทันต่อความต้องการ  มีความสดและมีคุณภาพเหมือนกันกับสินค้าและบริการ  
ที่แหล่งผลิตนอกจากนี้ผู้ที่เดินทางไปที่ต่าง ๆ ก็ต้องการความรวดเร็วเช่นเดียวกัน  เช่น การเดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวไปอย่างแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ การขนส่งสินค้าและบริการบางประเภทเป็นต้น  ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วของการขนส่งในการเดินทางเป็นส าคัญ ดังนั้น การขนส่งที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ  จะต้องมุ่งไปที่ความรวดเร็วในการเดินทางเป็นส าคัญ 
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2. ประหยัด  การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  จะต้องท าให้เกิดการประหยัด ซึ่งอาจจะ
หมายถึง 2 ลักษณะ คือ เกิดความประหยัดในต้นทุนการขนส่ง และประหยัดในราคาค่าบริการ  
กล่าวคือ  ผู้ประกอบกิจการขนส่งก็ต้องพยายามให้ต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

3. ปลอดภัย  ความปลอดภัยของผู้โดยสารและความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือ
เสียหายของสินค้าและค่าบริการต่าง ๆ ตลอดจนความปลอดภัยของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การขนส่งด้วย ถือได้ว่าส าคัญมากส าหรับระบบการขนส่ง 

4. สะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะ
เป็นความสะดวกสบายของผู้โดยสาร  หรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการก็ตามในด้าน
ของผู้โดยสารนั้นจะต้องได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น อุปกรณ์ในการขนส่งทุก
ประเภทจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี  และการใช้งานในด้านการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่
ผู้โดยสาร  ส่วนในด้านสินค้าและบริการนั้น  จะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน พร้อมที่น ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที กล่าวได้ว่าการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา ในเร่ืองนี้ถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งส าหรับการขนส่ง  เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องมีก าหนดเวลาใน
การเดินทางที่แน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา จะต้องมีก าหนดเวลาในการเดินทางไว้อย่าง
แน่นอนมีจ านวนเที่ยวที่วิ่ง  เวลาที่จะออกเดินทางมีระบุไว้ และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 

ประเภทของกำรขนส่งในปัจจุบัน 

 รูปแบบการขนส่งนั้นมีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ า ทางอากาศ  
ทางท่อ  การที่จะเลือกใช้การขนส่งในแต่ละแบบนั้นจะต้องค านึงถึงข้อดี  ข้อเสียของแต่ละรูปแบบ
การขนส่งก่อนจึงจะตัดสินใจ 

1.  การขนส่งทางบกหรือรถยนต์ 

การขนส่งในเกือบทุกในกรณีจะต้องอาศัยการขนส่งทางถนน  เพราะเป็นการ
ขนส่งที่สามารถจะเข้าถึงต้นทางและปลายทางได้และสะดวกรวดเร็วส่วนมากใช้การขนส่งทางบก  
การล าเลียง  คน  สัตว์  และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  โดยใช้พาหนะที่เคลื่อนที่บนบก  
วิวัฒนาการของการขนส่งทางบก  โดยเร่ิมจากการแบกหามโดยมนุษย์ใช้สัตว์ประเภท  ช้าง  ม้า  วัว  
ควาย  บรรทุกสิ่งต่าง ๆ  ใช้สัตว์ลากยานพาหนะ  ซึ่งในปัจจุบันใช้รถไฟและรถยนต์ในการขนส่ง
แทน 
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1.1 เส้นทางของการขนส่งทางรถยนต์ 
1. ถนนส่วนบุคคล  โดยไม่ได้เปิดให้บุคคลอ่ืนที่มิได้เกี่ยวข้องหรือไม่

ได้รับอนุญาตใช้และในการ ก่อสร้าง  ตลอดจนการดูแลและบ ารุงรักษาถนนส่วนบุคคลผู้นี้เป็น
เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. ถนนสาธารณะ เป็นถนนที่บุคคลทุก ๆ คนสามารถใช้ได้ โดยรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้อาจพิจารณาเส้นทางใน
อีกลักษณะหนึ่งก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น 

- ถนนในเมือง  เป็นถนนที่อยู่ในเขตชุมชนใช้ติดต่อเพื่อการขนส่ง
ภายในเขตพื้นที่ของเมืองนั้น ๆ 

- ถนนนอกเมืองหรือระหว่างเมือง เป็นถนนที่อยู่นอกเขตชุมชนใช้
ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมือง  ชุมชนต่อชุมชน 

1.2 อุปกรณ์ของการขนส่งทางรถยนต์มีวิวัฒนาการมานานแล้วเช่นเดียวกันกับ
เส้นทาง โดยเร่ิมตั้งแต่การใช้ล้อเลื่อน ใช้เกวียน ใช้รถม้า ซึ่งใช้ก าลังสัตว์เป็นเคร่ืองฉุดลากให้
เคลื่อนที่ไป ต่อมาน าเอาเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้แทนก าลังสัตว์ และในที่สุดก็ใช้เคร่ืองยนต์สันดาป
ภายในแทนโดยใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง ยานพาหนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ของการส่งทางถนนแบ่งออกเป็น  
2  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 

1.  รถยนต์โดยสาร เป็นรถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานด้านการขนส่งบุคคล  
เช่น รถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

2.  รถยนต์บรรทุก เป็นรถยนต์ที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ  
และบริการทั่วไป หรือใช้เฉพาะอย่าง เช่น รถบรรทุก รถน้ ามัน เป็นต้น 

อุปกรณ์กำรขนส่ง 

อุปกรณ์การขนส่งทางรถยนต์ได้มีการพัฒนา  และปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่
ดีอยู่ตลอดเวลา  และถ้าเราพิจารณาตามลักษณะของการใช้งานแล้วยังอาจแบ่งออกได้เป็น 

1. รถยนต์สาธารณะ หมายถึง รถที่ใช้รับจ้างขนส่งมีแบบรถยนต์ประจ าทางและ
รถยนต์ที่ไม่ประจ าทาง 

2. รถยนต์บริการ  หมายถึง รถยนต์ที่ให้เช่าหรือรับจ้าง  เช่น รถบริการทัศนาจร  
รถเช่า 

3. รถยนต์ส่วนบุคคล หมายถึง รถที่ใช้ในกิจส่วนตัว เช่น รถเก๋ง  รถบรรทุกสินค้า
ส่วนบุคคล 
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สถำนีกำรขนส่ง  แบ่งออกได้เป็น 

1. สถานีส าหรับขนส่งผู้โดยสาร 
2. สถานีขนส่งสินค้าและบริการ 

ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงรถยนต์   

มีทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชนโดยผู้ประกอบการขนส่งนั้นสามารถแบ่งออกได้

หลายประการ  เช่น 

 1. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ (Common Carrier) เป็นผู้รับจ้างขนส่งโดยทั่วไป 

เพื่อสินจ้างเป็นรางวัล โดยไม่จ ากัดเส้นทางและเวลา มีทั้งประจ าทางและไม่ประจ าทาง 

 2. ผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญา (Contract Carrier) เป็นผู้ประกอบการขนส่ง

เพื่อบ าเหน็จเป็นรางวัลตอบแทน โดยมีการท าสัญญาตกลงกันก่อนที่จะท าการขนส่ง 

 3.  ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (Private Carrier) เป็นผู้ประกอบการขนส่งเพื่อ

กิจการค้าของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรม 

 4. ผู้ประกอบการขนส่งแบบจองระวาง (Freight Forwarder) เป็นผู้ประกอบการใน

การขนส่งที่เป็นผู้รับจ้างจัดการรวบรวมเพื่อให้มีการขนส่งเกิดขึ้น โดยเมื่อรวบรวมได้แล้วจะส่ง

มอบให้ผู้ประกอบการอ่ืนท าการขนส่งอีกต่อหนึ่ง แต่ความรับผิดชอบโดยตรงยังอยู่กับผู้รับจัดการ

กับการขนส่งโดยบางกรณีอาจมีลักษณะเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนใน

รูปแบบของค่าคอมมิชชั่น (Commission) 

 5. ผู้ประกอบการสถานีขนส่ง หมายถึง การด าเนินงานให้รถยนต์เข้าไปจอดรับ

ผู้โดยสารหรือขนถ่ายสินค้าได้ในสถานที่ก าหนดไว้ 

 6. การขนส่งในความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ

ภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ในปัจจุบันผลประกอบการขาดทุนได้ยก เลิกแล้ว นอกจากนี้ยังมีการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชน เป็นต้น 

ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของกำรขนส่งทำงรถยนต์ 
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 การขนส่งทางถนนหรือทางรถยนต์นั้นเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ ซึ่ง

พอที่จะสรุปถึงลักษณะข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการขนส่งทางรถยนต์ 

 ข้อไดเ้ปรียบ 

1. สามารถให้บริการถึงบ้านได้ (Door to Door Service) เป็นข้อที่ได้เปรียบกัน
อย่างเห็นได้ชัด การขนส่งด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น รถไฟ เคร่ืองบิน ที่ต้องอาศัยรถยนต์อีกทอด 

2. มีความคล่องตัวสูง สะดวก รวดเร็ว และให้บริการได้ทุกจุดตลอดระยะทาง 
3. สามารถบริการได้ตลอดเวลาและทันเวลา ไม่จ าเป็นต้องมีก าหนดการเหมือน

รถไฟหรือเคร่ืองบิน 
4. ใช้ในการขนส่งได้ทุกระยะทาง  โดยเฉพาะระยะใกล้และปานกลาง 
5. ใช้เชื่อมโยงหรือประสานกับการขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
6. สามารถลงทุนด้วยเงินจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบอ่ืน  เป็น

แบบของการขนส่งที่มีขนาดเล็กที่สุด แค่รถ 1 คัน ก็สามารถใช้ขนส่งได้แล้ว ตลอดจนการขยาย
กิจการท าได้ง่าย 

7.  มีผู้ประกอบการมากราย สามารถเลือกรับบริการได้ 
8.  การเลิกกิจการท าได้ง่ายผลเสียหายมีน้อย 
9. ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะอย่าง จึงสามารถขยายกิจการได้

ง่ายการด าเนินงานไม่ยุ่งยาก  บุคคลทั่วไปสามารถด าเนินกิจการได้ 

ข้อเสียเปรียบ 

1. บรรทุกได้เฉพาะของที่มีน้ าหนักไม่มากนัก และรถจะมีความจุน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเรือ 

2.  ความปลอดภัยมีน้อย เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
3. ไม่สามารถบรรทุกของหนัก หรือมีปริมาณมาก ๆ ได้ 
4.  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะไกลจะสูงขึ้นเร่ือย ๆ 

2. การขนส่งทางน้ า 
การขนส่งทางน้ าจะใช้เรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถท าการขนส่งสินค้าได้ที

ละมาก ๆ  การขนส่งทางน้ า  ก็เป็นการขนส่งเช่นเดียวกับทางบก  เพียงแต่พาหนะที่ใช้นั้นเคลื่อนที่
ไปบนน้ า  เช่น  แม่น้ าล าคลองและทะเล  ขนส่งได้ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ซึ่งยาน
พหะลอยน้ าได้เป็นตัวช่วยพยุง  ต่อมาได้น าท่อนไม้มาผูกรวมกันเป็นแพใช้บรรทุกสิ่งของต่าง ๆ  
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ส่วนในปัจจุบันใช้เป็นเรือที่มีเคร่ืองยนต์การขนส่งน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่  ขนส่งได้
ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย  และเป็นการขนส่งที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด  มักใช้สินค้าที่
ราคาต่อหน่วยไม่สูง  มีปริมาณและน้ าหนักมาก  เช่น  ไม้ซุง  ข้าวเปลือก  ทราย  แร่  ยางพารา  
เคร่ืองจักร  เรือบรรทุกสินค้ามันมีระวางความจุสูงบรรทุกของได้มาก  เหมาะกับการขนส่ง
ระยะไกลแต่มีข้อจ ากัดหลายประการ  คือ  ค่อนข้างช้า  มีเส้นทางขนส่งที่จ ากัด  เป็นคลอง  ทะเล  
แม่น้ า  ที่เป็นแหล่งน้ า  เท่านั้น  การขนส่งโดยเรือเป็นวิธีที่นิยมใช้แพร่หลายที่สุดในการค้าระหว่าง
ประเทศ 

- การขนส่งทางล าน้ า  เป็นการขนส่งโดยใช้ล าน้ าในประเทศไทย  สมัยก่อน
การขนส่งทางน้ าเป็นการขนส่งที่มีความส าคัญมากที่สุดและยังเป็นการขนส่งที่ประหยัดที่สุด  ใน
ระยะหลังนี้การขนส่งประเภทอ่ืน  เช่น  การขนส่งทางบกหรือทางอากาศมีบทบาทมากขึ้น  การ
ขนส่งทางน้ าจึงลดความส าคัญลง 

- การขนส่งสินค้าทางทะเล  เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของระบบ
การค้าระหว่างประเทศ  ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และในอนาคต  เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่
ขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ  และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ  การขนส่ง
สินค้ามีการน าเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันจึงมีความนิยมใช้การขนส่งสินค้า
ทางทะเลมีมากกว่าร้อยละ  90  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP)  การขนส่งสินค้าทั้ง
ขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก 

เส้นทำงกำรขนส่งทำงน้ ำ 

- เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ  ได้แก่  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าแม่กลอง  แม่
น้ าท่าจีน  เป็นต้น 

- เส้นทางเดินเรือตามชายฝั่งทะเล  เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศนั้น 
ๆ  ส าหรับประเทศไทยมีชายฝั่งด้านมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทย 

- เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ  เพื่อขนส่งระหว่างประเทศต่างๆ  หรือระหว่าง
ทวีปมีเส้นทางส าคัญอยู่ 8 เส้นทาง  คือ 

 North  Atlantic  Route ระหว่างยุโรปกับอเมริกาเหนือด้านตะวันออก 
 North  Pacific  Route ระหว่างเอเชียกับอเมริกาเหนือด้านตะวันตก 
 South  Pacific  Route ระหว่างยุโรป  อเมริกา และออสเตรเลีย 
 South  Africa  Route ระหว่างอเมริกา  ยุโรป  และอัฟริกา 
 South  American  Route ระหว่างยุโรปกับอเมริกาใต้ 
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 Panama  Canal  Route ระหว่างนิวยอร์ค  ซานฟรานซิสโกและโยโกฮามา 
 Suez  Canal  Route ระหว่างเอเชีย  ยุโรป   และอเมริกา 
 Caribbean  Sea  Route ระหว่างอ่าวเม๊กซิโกกับทะเลคาริบเบียน 

ข้อได้เปรียบ 

1. การขนส่งทางน้ าไม่ต้องเสียค่าปรับปรุงหรือบ ารุงเส้นทางหรือซ่อมเส้นทาง  
เพราะโดยส่วนให้เกิดจากธรรมชาติและรัฐเป็นผู้จัดการดูแล 

2. สามารถขนส่งได้ปริมาณคร้ังละมาก ๆ เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนัก
มากที่ต้องขนส่งในระยะไกล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าระหว่างประเทศ 

3. อัตราค่าบริการขนส่งจะถูกกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 

4. การใช้เส้นทางในการขนส่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  (ยกเว้นคลองขุด) 

 

ข้อเสียเปรียบ 

1. ความล่าช้า  โดยเปรียบเทียบแล้วการขนส่งทางน้ าจะล่าช้ากว่าการขนส่ง
ประเภทอ่ืน 

2. เส้นทางเดินเรือบางแห่งสามารถใช้ได้เป็นฤดูกาลเท่านั้น  เช่น  ทางเหนือของ
ยุโรปในฤดูหนาวน้ าเป็นน้ าแข็งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือมาก 

3. ถูกแรงกระทบจากธรรมชาติมาก เช่น เกิดมรสุมหรือน้ าแห้ง น้ าท่วม ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเดินเรือ 

4. การขนส่งทางน้ าต้องอาศัยการขนส่งทางอ่ืนต่อไปอีก  ไม่สามารถส่งสินค้าถึง
แหล่งผู้รับสินค้าได้ 

5. การขนส่งทางรถไฟ 
การขนส่งสินค้าทางรถไฟสามารถขนส่งสินค้าได้คร้ังละจ านวนมาก  ค่าใช้จ่ายใน

การขนส่งต่อหน่วยประหยัด รวมทั้งก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าทางถนน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในการประหยัดพลังงานและช่วยละปัญญาการจราจร สินค้าที่ท าการขนส่งส่วนมากเป็น
สินค้ามูลค่าต่ าและน้ าหนักมาก เช่น ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปูนซีเมนต์ ข้าว น้ าตาล เป็นต้น 
การขนส่งเส้นทางตายตัว ดังนั้น จึงต้องมีปริมาณการใช้ที่สูงจึงจะเกิดความคุ้มค่าในการสร้าง
เส้นทางหนึ่ง ๆ ขึ้นมาเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าปริมาณมากและในระยะทางไกล 
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ข้อได้เปรียบ 

1.  สามารถบรรทุกผู้โดยสารและสินค้าได้ครั้งละมากๆ 
2.  สามารถปรับตัวตามปริมาณที่บรรทุกได้ 
3.  มีความปลอดภัยมากที่สุด 
4.  เป็นบริการที่เหมาะสมส าหรับระยะทางปานกลางหรือไกลๆ 
5.  ผลกระทบจากสภาพอากาศน้อยกว่าการขนส่งอ่ืน 

ข้อเสียเปรียบ 

1.  มีความคล่องตัวน้อยกว่าแบบอื่น 
2.  ไม่สามารถบริการได้แบบถึงประตูบ้าน  (Door To Door Service) 
3. เป็นกิจการที่ต้องลงทุนมหาศาล 
4. ต้องอาศัยการขนส่งชนิดอ่ืนเข้ามาช่วย 
5.  การเลิกกิจการท าให้เสียหายมาก 

3.  การขนส่งทางอากาศ 
การขนส่งโดยใช้เคร่ืองบินการขนส่งในรูปแบบนี้จึงมักจ ากัดอยู่ในรูปแบบของหีบ

ห่อ  การขนส่งล าเลียง  คน  สัตว์  สิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  โดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ใน
อากาศ  เช่น  เคร่ืองบิน เคร่ืองร่อน บอลลูน ยานอวกาศ  และจรวด เป็นต้น การขนส่งทางอากาศ
เป็นการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วกว่าวิธีการขนส่งประเภทอ่ืน ๆ 

สินค้ำท่ีเหมำะกับกำรขนส่งทำงอำกำศแบ่งออกเป็น  4  ประเภท 

1.  สินค้าที่เก็บไว้ได้ไม่นาน  ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรกรรมซึ่งเน่าเสียได้ง่าย  
(Perishable Goods) ได้แก่ ผลไม้สด ดอกไม้สด ต้นไม้ และเสื้อผ้าตามสมัยนิยม เป็นต้น 

2.  สินค้าประเภทต้องการความรีบด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ 
ได้แก่  เคร่ืองช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 

3.  สินค้าที่ต้องการอย่างฉุกเฉิน  (Emergency Goods) ได้แก่ สินค้าที่มีความ
ต้องการอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นต้นว่าเคร่ืองจักรของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเกิดเสียไม่
สามารถใช้งานได้และต้องการอะไหล่เพื่อเปลี่ยนโดยด่วน 

4.  สินค้าประจ าวัน  ได้แก่  หนังสือพิมพ์  เอกสารและวารสาร  เป็นต้น 

ข้อได้เปรียบ 

1.  มีความเร็วสูงท าให้ใช้เวลาในการส่งน้อย  ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
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2.  สามารถขนส่งไปยังถิ่นทุรกันดารที่การขนส่งทางอ่ืนเข้าไปไม่ถึง 
3.  เส้นทางการเดินทางอากาศ ดังนั้น ไม่ต้องเสียค่าบ ารุงรักษาเหมือนถนนและ

รถไฟ 
4.  การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่ราคาถูก ถ้าได้ค านึงถึงต้นทุนรวม 
5.  สินค้าแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น สามารถส่งไปถึงตลาดในที่

ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
6.  ไม่ต้องพะวงถึงปัญหาการลักขโมยมากนัก เนื่องจากการส่งจากต้นทางถึง

ปลายทางใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 
7.  มีความตรงต่อเวลาและมีการก าหนดเวลาที่แน่นอน 

ข้อเสียเปรียบ 

1.  อัตราค่าระวางสูง 
2. เทคนิคการบินต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญเฉพาะ

และมีจ านวนน้อย 
3.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขนส่งทางอากาศและการลงทุนสูง 
4.  การบินขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
5.  การบินระหว่างประเทศต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ  เพราะเส้นทาง

บินต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 

4.  การขนส่งทางท่อ   
การขนส่งด้วยระบบท่อ ในปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ  ดังนั้นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  (ปตท.) 
จ ากัด (มหาชน)  จึงได้มีการประสานงานกับภาคเอกชนที่ท าธุรกิจค้าน้ ามันโดยมีการจัดตั้ง บริษัท
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ ากัด  และกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ก็ได้จัดตั้งระบบโครงข่ายท่อ  FPT  เพื่อให้บริการในการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงข่ายท่อน้ ามันในประเทศไทยมี 2 ส่วนด้วยกัน  คือ   

1.  โครงข่ายท่อส่งน้ ามัน  FPT  (บางจาก – บางปะอิน)  ซึ่งมีท่อส่งน้ ามัน  FPT  มี
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 68  กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นช่วงระหว่างบางจาก – เชลล์ 7 กิโลเมตร คาลเท็กซ์ – 
เชลล์  2  กิโลเมตร เชลล์ – บาฟท์ (บริเวณสนามบินดอนเมือง)  25  กิโลเมตรบาฟท์ -บางปะอิน 34 
กิโลเมตร  ท่อทั้งหมดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว  
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2. โครงข่ายท่อส่งน้ ามัน THAPPLINE ซึ่งท่อส่งน้ ามัน THAPPLINE มีระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 360 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นช่วงระหว่าง  ศรีราชา – ล าลูกกา ล าลูกกา – ดอนเมือง 
ล าลูกกา – สระบุรี  มาบตาพุด – ศรีราชา  และล าลูกกา – สนามบินสุวรรณภูมิ 

ข้อได้เปรียบ   การขนส่งทางท่อก็มีข้อได้เปรียบหรือข้อดี ดังนี้ 

1. สามารถท าการขนส่งได้ทุกเวลา ตลอดเวลาและทุกฤดูกาล การขนส่งทางท่อ
สามารถใช้ขนส่งได้ตลอดเวลา  24  ชั่วโมง ในอัตราความเร็วสูง 

2. ขนส่งได้ปริมาณไม่จ ากัด การขนส่งทางท่อจะสามารถแข่งขันกับการขนส่ง
ประเภทอ่ืนที่เป็น เหมาะส าหรับการขนส่งในระยะทางที่สั้น และขนได้ในปริมาณจ ากัด 

3. ส าหรับการขนส่งทางบกในแหล่งที่มีการจราจรคับคั่งมาก การขนส่งทางท่อก็
ได้เปรียบเช่นกัน  สามารถประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย 

4. การขนส่งทางท่อเป็นการขนส่งที่น่าเชื่อถือประเภทหนึ่งว่าสินค้าจะมาถึง
จุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย 

5. สินค้าจะไม่เสียหายหรือสูญหาย การขนส่งในเส้นท่อจะสูญหายต่อเมื่อระบบ
ท่อร่ัวหรือแตกเท่านั้น ยังใช้ก าลังคนน้อย  ลดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ 

ข้อเสียเปรียบ   การขนส่งทางท่อจะมีข้อเสียเปรียบ ดังนี้ 

1. การขนส่งทางท่อนี้ก็ต้องใช้การลงทุนสูง และยังต้องอาศัยการตกลงเจรจาขอ
ผ่านท่อจากเจ้าของที่ดินหลายแห่ง ต้องการมีการขุดคูเพื่อฝังท่อลึกประมาณ 1 เมตร ต้องมีการวาง
ท่อลงในคู ต้องมีการสร้างเพื่อเพิ่มก าลังเป็นระยะ ๆ 

2. เส้นทางที่สายท่อจะผ่านอาจประสบอุปสรรคจากลักษณะธรรมชาติ เช่น ต้อง
ผ่านหุบเขา ห้วยลึก เป็นต้น และเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นทางได้สร้างส าเร็จแล้วก็จะปรับล าบากต้องใช้
เส้นทางนั้นตลอด ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางของท่อ ต้องแน่ใจว่าจะเป็นเส้นทางที่จะใช้
ตลอดไป 

3. ข้อจ ากัดของการขนส่งทางท่อ คือ ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขนส่งโดยวิธีนี้ได้นั้น
ค่อนข้างจ ากัด  เช่น  ถ้าใช้ส่งน้ ามันแล้วก็ไม่มีใครใช้ส่งเบียร์หรือนม  อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเปรียบ
ข้อนี้ไม่ค่อยส าคัญมากนัก  เพราะผู้ที่ขนส่งทางท่อมักจะสร้างขึ้นมาเพื่อส่งสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

4. การขนส่งทางท่อที่ต้องผ่านหลายประเทศอาจประสบกับภาวะการเมือง  เพราะ
บางประเทศอาจจะไม่อนุญาตให้ผ่านก็ได้ 
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5. การตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยากมากสิ่งที่ต้องระวังอีกประการหนึ่ง
ส าหรับการขนส่งทางท่อก็คือ  การร่ัว  ท่อจะมีรอยต่อหลายแห่งที่ต้องระวังการร่ัว  นอกจากนี้ความ
ดันอากาศทั้งภายในและภายนอกท่อก็เป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งได้ 

6. ปัญหาใหญ่ของการขนส่งทางท่อก็ คือ  การที่ท่อผุหรือเป็นสนิม  ปัจจุบันได้มี
การค้นหาวิธีป้องกันสนิมโดยใช้แร่ใยหินหรือไฟเบอร์มาห่อหุ้ม  ต้องท าการดูแลและบ ารุงรักษาอยู่
เป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

อรรถประโยชน์ท่ีเกิดจำกกำรขนส่ง 

 การขนส่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ โดยจะท าความเข้าใจกับค าว่า
อรรถประโยชน์  (Utility)  แล้วจึงค่อยพิจารณาในเร่ืองอรรถประโยชน์ต่อไป 

 อรรถประโยชน์  (Utility)  เป็นความสามารถของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่บ าบัด
ความต้องการของบุคคล เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีค่ามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
บุคคลนั้น ๆ ในเวลานั้นด้วยซึ่งสามารถแบ่งอรรถประโยชน์ออกได้เป็น 4 ประการ  คือ 

1. อรรถประโยชน์ เกี่ ยวกับ รูปแบบ เป็นอรรถประโยชน์ที่ เกี่ ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพของสินค้าและการบริการจากวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือบริการที่
ส าเร็จรูป เช่น การแปรสภาพแร่ ซึ่งเราถือว่าเป็นวัตถุดิบ  ให้ออกมาเป็นสินค้าพร้อมที่จะขายได้เป็น
อรรถประโยชน์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของสินค้าและการบริการ 

2. อรรถประโยชน์เกี่ยวกับสถานที่  เป็นอรรถประโยชน์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จาก
การเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนสถานที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะท าให้มีมูลค่า
หรือราคาเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  สินค้าประเภทหนึ่ง  เมื่ออยู่ที่นครราชสีมาจะมีราคา  300  บาท แต่
เมื่อไปอยู่ที่สมุทรปราการจะมีมูลค่า 500 บาท ก็ได้ หรือสินค้าในท าเลที่ตั้งหนึ่งอาจจะเป็นที่
ต้องการของอีกท าเลที่ตั้งหนึ่งก็ได้  เช่นน้ีเป็นอรรถประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

3. อรรถประโยชน์เกี่ยวกับเวลา เป็นอรรถประโยชน์ที่เกิดจากการน าสินค้าบริการ
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ทันตามเวลา ตามความต้องการของผู้บริโภคได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และ
ท าให้สินค้าและบริการนั้น ๆ ไม่ล้าสมัย  เช่น แฟชั่นต่าง ๆ อาหารสด ผลไม้สด เป็นต้น 

4. อรรถประโยชน์เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ เป็นอรรถประโยชน์ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงการครอบครองสิทธิ์ในสินค้าและบริการ เป็นการเปลี่ยนมือที่มีกรรมสิทธิ์หรือ
ผู้เป็นเจ้าของ เช่น ทองค า เมื่ออยู่ในร้านก็เป็นของร้านหนึ่งเมื่อเปลี่ยนไปอยู่อีกที่หนึ่งจะโดย
ลักษณะของการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใด ๆ ก็ตามก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งไป เป็นต้น 
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ประเภทของทำงหลวง ทำงหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็น  5  ประเภท ตำม
พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2549  ได้แก่ 

 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือท าไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอด
รวดเร็วเป็นพิเศษ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษ โดย
กรมทางหลวงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออก
ได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดท าขึ้นไว้เท่านั้น
อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง 

 ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค 
จังหวัด อ าเภอ ตลอดจนสถานที่ที่ส าคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย  บูรณะ 
และบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดใ ห้
ลงทะเบียนไว้  ณ กรมทางหลวง 

 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง 
ขยาย บูรณะ และบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
เป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวงชนบท 

 ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบ ารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่นให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด 

 ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงได้
เป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง 

นอกจากทางหลวง  5 ประเภท ดังกล่าวมีหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง
และบูรณะ  ทางด่วนได้แก่  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการด าเนินการก่อสร้างทางเฉพาะกิจ
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งนี้  กรมทางหลวงได้รับผิดชอบและดูแล 3 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ  
ทางหลวงแผ่นดิน  และทางหลวงสัมปทาน 

ทำงหลวงท่ีมีหมำยเลขตัวเดียว  หมายถึง  ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน เชื่อม
การจราจรระหว่างภาคต่อภาค  ในปัจจุบันมีอยู่  4  สาย  คือ 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  (ถนนพหลโยธิน)  จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ    
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ – ชายแดนประเทศพม่า  (ด่านพรมแดนแม่สาย)  อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 



29 
 

 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ)  จากทางแยกต่างระดับมิตรภาพ  
อ าเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี– ชายแดนประเทศลาว (สะพานมิตรภาพไทย – ลาว) อ าเภอเมือง
หนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  (ถนนสุขุมวิท)  จากจุดตัดทางรถไฟสายแม่น้ า
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ – ชายแดนประเทศกัมพูชา  (ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก)  อ าเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  (ถนนเพชรเกษม)  จากสะพานเนาวจ าเนียร       
เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ – ชายแดนประเทศมาเลเซีย (ด่านพรมแดนสะเดา) อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

ทำงหลวงท่ีมีหมำยเลขสองตัว   หมายถึง  ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตาม   
ภาคต่าง ๆ  เชื่อมการจราจรระหว่างจังหวัดในภาค  ปัจจุบันมีอยู่  16  สาย  คือ 

 ทางเหนือ 
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11  จากแยกต่างระดับอินทร์บุรี  อ าเภออินทร์บุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี – แยกริน า  อ าเภอเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จากชายแดนประเทศพม่า (ด่านพรมแดนแม่สอด  
สะพานมิตรภาพไทย – พม่า)  อ าเภอแม่สอด  จัดหวัดตาก – อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21  จากแยกพุแค  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

สระบุรี – อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22  จากจุดตัดทางรถไฟถนนโพศรี  อ าเภอเมือง
อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  -  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23  จากอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  -  อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24  จากทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา  -  สะพานเสรีประชาธิปไตย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 ภาคกลาง 
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1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  31   (ถนนวิภาวดีรังสิต)  จากแยกใต้ด่วนดินแดง  
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  -  แยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32  (ถนนสายเอเชีย) จากทางแยกต่างระดับของ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - แยกบรรจบถนนพหลโยธิน  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัด
นครสวรรค์ 

 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  33  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี – ชายแดน
ประเทศกัมพูชา  (ด่านพรมแดนอรัญประเทศ)  อ าเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 จากแยกบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร – 
สี่แยกทางเข้าอ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  35 (ถนนพระรามที่  2)  จากแยกบางปะแก้ว เขต
จอมทอง  กรุงเทพมหานคร –  ทางแยกต่างระดับวังมะนาว  อ าเภอบางท่อ  จังหวัดราชบุรี 

6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  36  จากแยกกระทิงลาย  อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี – อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

7. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  37  (ถนนเลี่ยงเมืองชะอ า – ปราณบุรี)  จากอ าเภอ
ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี – อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ภาคใต ้

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  41 จากแยกปฐมพร  อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร – แยกเอเชีย  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  42 จากแยกคลองแงะ  อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  43 จากแยกคลองหวะ  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา  อ าเภอยะหร่ิงจังหวัดปัตตานี 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  44 จากอ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ทำงหลวงท่ีมีหมำยเลขสำมตัว   หมายถึง  ทางหลวงแผ่นดินสายรองเชื่อม
การจราจรระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด  เช่น  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202  เป็นทางหลวงแผ่นดิน
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สายรอง  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สายชัยภูมิ – เขมราฐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  314  เป็น
ทางหลวงแผ่นดินสายรอง  ในภาคกลาง  สายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

 กทม  และปริมณฑล 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  305  (ถนนรังสิต – นครนายก)  จากทางแยกต่าง
ระดับรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี – อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  306  (ถนนพิบูลสงคราม ถนนติวานนท์ ถนน
ประชาราษฎร์)  จากแยกพิบูลสงคราม  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร – สามแยกบ้านกลาง  อ าเภอ
เมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  307  (ถนนนนทบุรี – ปทุมธานี)  จากแยกสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี – แยกปทุมวิไล  อ าเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  336  จากห้าแยกลาดพร้าว  เขตจตุจักร – แยกบาง
กะปิ  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  338  (ถนนบรมราชชนนี)   จากแยกราชชนนี      
เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร – อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 ภาคเหนือ 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  101 จากอ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร – อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  102  จากอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย – 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103 จากอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  -  อ าเภองาว  
จังหวัดล าปาง 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  104  จากอ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร – 
อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 

5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  105  จากอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  –  อ าเภอแม่
สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  จากอ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  - อ าเภอ
เชียงคาน  จังหวัดเลย 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202  จากอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  – อ าเภอ
เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  203  จากอ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ - อ าเภอ
เมืองเลย  จังหวัดเลย 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา) อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  (ถนนสุรนารายณ์)  จากอ าเภอบ้านหมี่  
จังหวัดลพบุรี – อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 ภาคกลาง 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  309  จากอ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
– อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  310  (ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร)  
อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  311  จากอ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี – อ าเภอ
เมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  314  จากอ าเภอเมืองบางปะกง – อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ภาคใต ้

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  401  จากอ าเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา – อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  327  (ทางเข้าเมืองชุมพร) อ าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 
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3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  402  จากทางแยกโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา – อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  403  จากอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช – อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

5.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  404  จาก อ าเภอเมืองตรัง – ด่านศุลกากร  หยงสตาร์  
อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 ทำงหลวงท่ีมีหมำยเลขสี่ตัว  หมายถึง  ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับ

อ าเภอ  หรือเชื่อมระหว่างอ าเภอกับอ าเภอด้วยกัน  หรือเชื่อมสถานที่ส าคัญของจังหวัดนั้น  เช่น  

ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  1001  เป็นทางหลวงในภาคเหนือ สายแยกทางหลวงหมายเลข  11  

สันทราย  -  พร้าว   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4006  เป็นทางหลวงในภาคใต้  สายแยกทางหลวง

หมายเลข  4  (ราชกรูด)  - หลังสวน  เป็นต้น 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง ได้พิจารณาก าหนดระบบหมายเลข

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ให้เป็นระบบหมายเลขทางหลวงใหม่  โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดท า

ระบบหมายเลขทางหลวงเป็น  2  ประเภทดังนี้ 

1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก  เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย

หลักเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร  ไปยังแต่ละภาคของประเทศ  มีจ านวนทั้งสิ้น  5  สายทางมี

หลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวง  ดังนี้ 

 จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือ  ชื่อ  ทางหลวงพิเศษหมายเลข  5  ปัจจุบัน  
คือ  โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน – นครสวรรค์และโครงการมอเตอร์เวย์ล าปาง – เชียงใหม่ 

 จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชื่อ  ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข  6  ปัจจุบัน  คือ  เส้นทางถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน – นครราชสีมา 

 จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันออก  ชื่อ  ทางหลวงพิเศษหมายเลข  7  
ปัจจุบัน  คือ  เส้นทางถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา 

 จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคใต้  ชื่อ  ทางหลวงพิเศษหมายเลข  8  ปัจจุบัน 
คือ โครงการมอเตอร์เวย์นครปฐม – ชะอ า 

 ถนนวงแหวนรอบนนอกกรุงเทพมหานคร  ชื่อ  ทางหลวงพิเศษหมายเลข  9  
หรือถนนกาญจนาภิเษก 
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2. ทางเชื่อมโยงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก  เป็นทางเชื่อมโยงจาก
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลักไปสู่เส้นทางที่มีการเจรจาสูง  และเส้นทางที่เข้าพื้นที่ส าคัญใน
ภาคนั้นๆ มีหลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวง  เป็นตัวเลขจ านวน  2  หลักโดยมี
หลักเกณฑ์ในการก าหนด คือ  ตัวเลขหลักแรกเป็นหมายเลขของสายทางหลักนั้น ๆ  และตัว เลข
หลักที่สองเป็นล าดับหมายเลขสายทางที่แยกจากทางสายหลักดังกล่าว  ดังนี้ 

 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  51  คือ  โครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ  – 
สุพรรณบุร ี

 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  61  คือ  โครงการมอเตอร์เวย์ชลบุรี – นครราชสีมา 
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  62  คือ  โครงการมอเตอร์เวย์นครราชสีมา – 

อุบลราชธานี 
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  71  คือ  โครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ – อรัญ

ประเทศ (สระแก้ว) 
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  81  คือ  โครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่ – บ้านโป่ง – 

กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์สายตะวันตก) 
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  83  คือ  โครงการมอเตอร์เวย์พระแสง  (สุราษฎร์

ธานี) – ภูเก็ต 
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  84  คือ  โครงการมอเตอร์เวย์ทุ่งสง (จังหวัด

นครศรีธรรมราช) – นครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช) 
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข  91  คือ  โครงการถนนวงแหวนรอบภาคกลาง ปาก

ท่อ – บ้านโป่ง – สิงห์บุรี – สระบุรี – บางปะกง 
 

3.  กำรขนส่งในงำนโลจิสติกส์ 

โลจิสติกส์  หมายถึง ต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศในด้านการผลิตสินค้าหรือ
การบริการต่าง ๆ ย่อมต้องมีการติดต่อ ขนส่ง เช่น ขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผ่าน 
กระบวนการผลิตจนเป็นสินค้า จากนั้นต้องมีการขนส่งสินค้าสู่ตลาด เพื่อกระจายให้ถึง
ผู้บริโภค  ต้นทุนด้านการขนส่งมิได้หมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายของยานพาหนะเท่านั้น แต่รวมถึง
วิธีการบรรจุ หีบห่อ ขนถ่าย และป้อนเข้าโรงงาน หากท าได้รวดเร็ว ประหยัด มีการสูญเสียน้อย  นั่น
ยอมหมายถึงมีต้นทุนต่ าในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดและผู้บริโภคก็ต้องมีต้นทุนต่ าด้วย 
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 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์จึงครอบคุมหลายฝ่าย ตั้งแต่แหล่ง
วัตถุดิบ วิธีการบรรจุ ขนถ่าย กระบวนการส่ง-รับของ ผู้จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ต่าง ๆ ทั้งระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินค้า เป็นต้น ต้นทุน 

ด้านการขนส่งจะต่ าได้ต่อเมื่อการขนถ่ายและน าส่งผลิตภัณฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ว 
สูญเสียน้อย สินค้าถึงมือผู้รับตามเวลาโดยเร็ว ขั้นตอนกระบวนการศุลกากรทั้งน าเข้า -ส่งออก 
สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าเช่าโรงเก็บสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์นานวัน ลดดอกเบี้ยของต้นทุน
ลงได้ด้วย 

การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของ

ด้วยอุปกรณ์การขนส่งในทางธุรกิจ  การขนส่งเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจาก

ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบไปยังโรงงานเพื่อท าการผลิตสินค้าหรือบริการ  

โดยใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนส่งเป็นพาหนะพาไปตามความต้องการ และก่อให้เกิด

อรรถประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ผู้ที่ท าการขนส่ง  และการขนส่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมของ 

  การบริการ (Service Industry) ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารง

ชีวิตประจ าวัน    ของบุคคล  หรือเป็นสิ่งที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพราะเกี่ยวข้องกับการ

ขนส่งมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์  ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่ง

อาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายตัวเอง สัตว์ หรือสิ่งของต่าง ๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการขนส่งในการ

เคลื่อนย้ายทั้งสิ้น เพราะการขนส่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการท าให้ผู้บริโภคที่

อยู่ในสถานที่ที่การขนส่งเข้าไปถึง  การขนส่งจะช่วยน าสินค้าจากแหล่งผลิตผ่านมือของพ่อค้าคน

กลางจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคดังนั้นการด าเนินธุรกิจใดๆย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น ในท้องถิ่นใดที่

มีการขนส่งที่ดีถนนดี และมีพาหนะที่ใช้ในการขนส่งที่เพียงพอก็ย่อมท าให้การขนส่งล าเลียงสินค้า

จากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงค์ของกำรขนส่ง 

  การขนส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยหลายลักษณะ ซึ่งมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวถึง  

ในที่นี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการขนส่งนั้นเอง สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อการสังคม โดยปกติแล้วการคบหาสมาคมและติดต่อสัมพันธ์กันตลอดเวลามี
การพบปะ พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันจะต้องมีการติดต่อและไปมาหาสู่กันบ้างไม่มากก็น้อย และเมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องติดต่อ
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สัมพันธ์กันเช่นนี้ การขนส่งจึงเป็นสิ่งจ าเป็นสามารถสนับสนุนและตอบสนองวัตถุประสงค์ในเร่ือง
นี้ได้อย่างเต็มที่ 

2. เพื่อการเมืองและการปกครอง เพราะในการบริหารประเทศนั้น จึงจ าเป็นที่ต้อง
อาศัย  การขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะการปกครองที่ดีนั้นจะต้องมีความสามารถในการ
ปกครองให้ทั่วถึงทุกหนทุกแห่งและเกิดความเจริญทัดเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  เพื่อให้
ประเทศเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อประชาชนอย่างสงบสุขและเป็นเอกราชสืบไป 

3. เพื่อการศึกษา สภาพในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์และสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  จึงใช้การขนส่งเข้ามาช่วยในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อ
การศึกษาในบริเวณใกล้เคียงภายในอ าเภอ จังหวัด ประเทศ หรือแม้แต่การศึกษาในถิ่นไกล ๆ เช่น  
ในต่างประเทศ ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยทั้งสิ้น 

4. เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ในการพักผ่อนหย่อนใจนั้น อาจจะใช้
วิธีการต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป เช่น อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์  
เป็นต้น แต่เป็นที่นิยมมากที่สุดของมนุษย์นั้นคือ “การท่องเที่ยว” จะมีแหล่งการท่องเที่ยวอยู่
มากมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ชายทะเลหรือสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และการเมือง 

5. เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดนเฉพาะทางด้านประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั่ว 
ๆ ไป ต่างก็อาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยทั้งสิ้น เช่น ในการผลิตสินค้า  และบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นต้องมีการขนส่งสินค้าและบริการน้ัน ๆ 

ประโยชน์ของกำรขนส่ง 

1. ท าให้เกิดความสะดวกสบายต่อปัยจัยสี่  การเคลื่อนย้ายวัตถุ สินค้าและบริการ
ต่าง ๆ  ที่เรียกว่าปัจจัยสี่ตอบสนองผู้บริโภคนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น ในการด ารงชีวิต 
ปัจจุบันของมนุษย์เรานั้น จ าเป็นต้องมีอาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

2. ท าให้เกิดชุมชมใหม่  การขนส่งก่อเกิดการกระจายผู้คน สัตว์ สิ่งของไปยังแหล่ง
ต่าง ๆ เมื่อส่งไปถึงแหล่งใด แหล่งนั้นมักมีชุมชนเกิดขึ้นเสมอ 

3. ท าให้เกิดตลาดสินค้าและบริการ กระบวนการผลิตและการกระจายสินค้า
จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งเป็นส่วนช่วยที่ส าคัญท าให้ตลาดสินค้าและบริการเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง 

4. ท าให้เกิดอรรถประโยชน์และมูลค่าต่าง ๆ 
5. ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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6. เพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ  ความจ าเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยเพื่อใช้

ส าหรับเป็นที่พักผ่อนหลับนอนและพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้มา
ด ารงชีพ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสถานที่อยู่อาศัยกับสถานที่ประกอบอาชีพนั้นจะอยู่กันละแห่ง จึง
จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ท างาน 

ควำมส ำคัญของกำรขนส่ง  มีความส าคัญต่อธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศ   

อยู่หลายประการ  คือ 

1. ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่
ตนเองไม่สามารถผลิตได้จากท้องถิ่นอ่ืน  และผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแล้วน าไปจัดจ าหน่ายในท้องถิ่น
อ่ืน  ดังนั้นทุกท้องถิ่นสามารถที่จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคได้เหมือนกัน 

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในสมัยก่อนเมื่อการคมนาคมขนส่งไม่สะดวก
ต้องพึ่งตนเอง โดยปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ท าเคร่ืองนุ่งห่ม ท าให้ไม่มีความช านาญเฉพาะทาง  เมื่อมีการ
ขนส่งเข้ามา ประชาชนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ ท าให้มีความต้องการสินค้ามากขึ้น  
จึงมีการแบ่งงานกันท าผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน ท าให้เกิดความช านาญในสิ่งที่
ตนถนัด 

3. ช่วยกระจายความเจริญเติบโต การขนส่งช่วยให้การติดต่อกันและท าให้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น ประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานกระจายไกลออกไป ก่อให้เกิดชุมชนใหม่ ๆ ขึ้นเป็น
การขยายเมืองออกไปในแง่ธุรกิจ การขนส่งช่วยให้มีการน าสินค้าไปขาย สินค้าที่ออกมาใหม่ ๆ            
ก็สามารถกระจายไปขายตามแหล่งที่การขนส่งเข้าถึงความเจริญก็ก้าวทันได้ทุกหนแห่ง 

4. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนส่งท าให้มีการรับรู้วัฒนธรรมประเพณีของ
สังคมอ่ืนจึงมีการเลียนแบบกันทางสังคม จึงท าให้สังคมโดยส่วนรวมเปลี่ยนได้เ ร็วขึ้น และท าให้
ผู้คนมีสายตากว้างไกลขึ้น 

5. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโลกดูเหมือนจะแคบ
ลงเพราะผู้คนสามารถเดินทางถึงกันได้เกือบทั่วโลก หรือสามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

6. ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาดีขึ้น การขนส่งช่วยให้การกระจายสภาพการศึกษา
กว้างขวางไปในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่การศึกษาขยายไม่ถึง ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับที่ไม่มีใน
ท้องถิ่น ก็สามารถเดินทางไปศึกษายังต่างถิ่นได้ 
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7. ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ได้
ติดต่อกันสะดวกยิ่งขึ้น ท าให้มีการแลกเปลี่ยนกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสัมพันธ์
กันได้ดียิ่งขึ้น 

8. ความส าคัญด้านอ่ืน ๆ เช่น เพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศ การขนส่งช่วยให้
สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชมต่าง ๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น การขนส่ง      
ยังช่วยให้สะดวกในการติดต่อถึงกันและกัน ท าให้เกิดความเข้าใจกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติได้ 

กำรขนส่งกับกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 

ในที่นี้จะกล่าวถึงการขนส่งกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่ง
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1.  การขนส่งกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันการขนส่งมีผล
ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในเร่ือง
ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1.1 การขนส่งท าให้เกิดการตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลท าให้สินค้าและบริการ
กระจายสินค้า  มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทุกหนทุกแห่งไม่ว่าการขนส่งจะไปถึงที่ ใด ตลาดสินค้า
และบริการก็จะขยายและกว้างขวางออกไปเร่ือย ๆ 

1.2 การขนส่งท าให้เกิดเสถียรทางด้านการเวลา  เพราะการขนส่งจะเป็นสื่อน า
สินค้าและการบริการให้กระจายออกไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วทุกถึงจุดภาคและทันต่อเวลาที่ต้องการ 
โดยราคาของสินค้าและบริการนั้นจะมีราคาที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันกับราคาในแหล่งก าเนิดอีกด้วย 

1.3 การขนส่งท าให้เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน เพราะ
การขนส่งจะช่วยในเคลื่อนย้ายแรงงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนช่วย  
ลดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานมีน้อยหรือไม่เพียงพอ  และท าให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

1.4 การขนส่งให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ เมื่อการขนส่งได้เป็นส่วนช่วยใน 
การขยายตลาดแล้ว  เมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการขึ้นก็สามารถที่จะส่งไปขายในที่ต่าง ๆ ได้มาก
ขึ้นท าให้มีอุปสรรคในสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้การผลิตขนาดใหญ่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในสินค้าและบริการประเภทนั้น ๆ ด้วย 

1.5 การขนส่งท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น  ท าให้มูลค่าของที่ดินมี
ราคามากขึ้น  ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อการขนส่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่ง ก็จะท าให้ความเจริญไปสู่จุดนั้น ๆ ด้วย
ท าให้เกิดความต้องการในบริเวณนั้น ๆ จึงเป็นสาเหตุให้มูลค่าของที่ดินบริเวณนั้นสูงขึ้นนั่นเอง  
นอกจากนี้การขนส่งก็ยังช่วยท าให้เกิดการแข่งขันในเร่ืองการประกอบธุรกิจการพัฒนาและ
ปรับปรุงสินค้าและบริการรวมทั้งการประกอบกิจการด้านการขนส่งด้วย 
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2. การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ และในปัจจุบันการขนส่งมีผล
ต่อการพัฒนาการทางสังคมของประเทศเช่นเดียวกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพอที่จะ
กล่าวถึงการพัฒนาทางสังคมได้  ดังนี้ 

2.1 การขนส่งท าให้เกิดเจริญทัดเทียมกันภายในประเทศ คือ เมื่อการขนส่ง
ไปถึงจุดมุ่งหมายจุดนั้น ๆ แล้วจะมีการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ มากมายหลายชนิด 
ซึ่งจะเป็นผลท าให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 

2.2 การขนส่งท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เมื่อการคมนาคมไปถึงจุดใดก็จะท าให้เกิดขึ้น ณ จุดนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามชานเมือง จึงเป็นผลท าให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว 

2.3 การขนส่งท าให้การติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็ว การขนส่งจะช่วยท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเมือง หรือระหว่างจังหวัด ตลอดจน
การติดต่อระหว่างประเทศ ต่างก็จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้น 

2.4 การขนส่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่ โดยจะมี
อิทธิพลต่อภาพเป็นอยู่ของสังคมที่การขนส่งที่เข้าไปถึง ท าให้เกิดการเลียนแบบของสังคมขึ้นและ
จะมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนมาตรฐาน การครองชีพด้วย 

2.5 การขนส่งท าให้มาตรฐานของสังคมดีขึ้น จะมีผลท าให้มาตรฐานต่าง ๆ  
ของสังคมดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครองชีพการเป็นอยู่ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทุก ๆ  
อย่างจะดีขึ้นตามไปด้วย 

3. การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองประเทศ มีการพัฒนา เช่น 

3.1 การขนส่งท าให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี เพราะการขนส่ง
สามารถท าให้การติดต่อไปในยังจุดต่างๆทั่วประเทศ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วท าได้ง่ายและ
ถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

3.2 การขนส่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งท าให้
ประเทศต่าง ๆ สามารถเดินทางติดต่อไปมาได้อย่างรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการค้นคว้า  
การทูตและการท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

3.3 การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและการป้องกันประเทศการ
ขนส่งจะช่วยในการเลือกท าเลที่ตั้งให้กระจายออกไปทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นผลต่อเสถียรภาพ 
และความมั่นคงทางการเมืองด้วย 
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นอกจากนี้การขนส่งยังจะช่วยในการปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆท าให้
ประชาชนในชาติมี  ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกัน ช่วยสร้างความภูมิใจแก่ประชาชนเป็นสิ่ง
ที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองและเป็นเคร่ืองมือของนักการเมืองด้วย 

กำรขนส่งและกิจกำรสำธำรณูปโภค 

การขนส่งถือได้ว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่ส าคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งค าว่ากิจการ
สาธารณูปโภค (Public utility) นั้นหมายถึง กิจการที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ในส่วนที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต  และการด ารงชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เช่น 

กิจการด้านการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม รวมทั้งการขนส่ง กิจการสาธารณูปโภค นั้น

จะมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 

1. มีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
2. มีผลต่อชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ 
3. มีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ 

เมื่อเป็นดังนี้กิจการที่เป็นสาธารณูปโภคที่ส าคัญ รัฐบาลจึงต้องยื่นมือเข้ามามี
บทบาท ทั้งในด้านการควบคุม การช่วยเหลือ การด าเนินชีวิต ตลอดจนการอุดหนุนต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้กิจการสาธารณูปโภค ด าเนินงานได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลานั้น จึงเห็นได้ว่า
รัฐได้เข้าไปท าหน้าที่ในการควบคุมกิจการต่าง ๆ โดยเป็นผู้ด าเนินกิจการเสียเอง 

1. ความจ าเป็นที่รัฐต้องควบคุมกิจการสาธารณูปโภค  เมื่อกิจการสาธารณูปโภค
เป็นสิ่งจ าเป็นแก่การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน รัฐจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเข้ามามีบทบาท
ในการควบคุมกิจการสาธารณูปโภค โดยมีเหตุในการควบคุมดังนี ้

- เพื่อควบคุมให้มีการที่ได้มาตรฐานและสามมารถสอดคล้องกับปริมาณและ
ความต้องการของประชาชน 

- เศรษฐกิจ (Economic Waste) โดยอาจจะมีการให้บริการที่ซ้ าซ้อนและ
แข่งขันกันมากเกิน 

- ความจ าเป็น (Duplication Services) จนอาจจะเกิดการแข่งขันในลักษณะ
แบบเอาเป็นเอาตายกัน ที่เราเรียกว่า Cut Throat competition ได้  ซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

- เพื่อคุมในเร่ืองการก าหนดอัตราค่าบริการ (Rate of  Services) ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมชาติและยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ในการที่เข้ามาจัดระเบียบของภาครัฐบาล เมื่อรัฐบาลมีหน้าที่ความ
จ าเป็นที่ต้องเข้ามาควบคุมกิจการสาธารณูปโภคแล้ว จะพิจารณาได้ว่ามีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ในการที่เข้ามาจัดระเบียบเพื่อ 

- ช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม และป้องกันการผูกขาดจนเกิน
ความจ าเป็น 

- เพื่อให้มีการบริการที่เพียงพอสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
- ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 
- ให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมชนิดใหม่ ๆ 

ฉะนั้นในการที่รัฐเข้ามาควบคุมกิจการสาธารณูปโภคในคร้ังนี้  รัฐจึงจ าเป็นต้อง
ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือกิจการเหล่านี้ให้สามารถด าเนินงานไปได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดย
จะใช้วิธีการก าหนดสัมปทาน (Franchise) ซึ่งจะท าให้ช่วยเกิดประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 

1) ช่วยป้องกันการแข่งขันอย่างรุนแรงหรือเกินขอบเขต 
2) ช่วยป้องกันการหาก าไรเกินควร 
3) ท าให้เกิดประหยัดในการบริหาร 
4) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ านวนจ ากัด และลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย
ของคนในสังคม 

กำรขนส่งกับแหล่งอุตสำหกรรม 

 การขนส่งถือได้ว่ามีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกิจการอุตสาหกรรมทุกประเภท   
ต่างก็อาศัยการขนส่ง เข้ามามีบทบาทร่วมด้วยเกือบทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดย
อ้อม ดังนั้น อัตราค่าบริการขนส่งจึงถือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตชนิดหนึ่งด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมบาง
ประเภท ทุกขั้นตอนจะรวมเอาอัตราค่าบริการขนส่งรวมไว้ในราคาสินค้าและบริการแทบทั้งสิ้น 

4. กำรเลือกใช้ยำนพำหนะในกำรขนส่ง 

ยานพาหนะ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเคลื่อนย้าย

ขนส่งไปได้ยานพาหนะส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อาทิ จักรยาน รถยนต์ รถไฟ เรือ  เป็นต้น  

ย า น พ า ห น ะ แ บ่ ง ต า ม ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ไ ด้  2  ป ร ะ เ ภ ท ใ ห ญ่ ๆ คื อ 

  - ยานพาหนะที่เคลื่อนย้ายขนส่งบนพื้นจะมีล้อ เช่น เกวียน จักรยาน รถยนต์  

                   - ยานพาหนะที่ไม่ได้เคลื่อนที่บนพื้นมักถูกเรียกว่า craft เช่น watercraft, sailcraft, 

aircraft(อากาศยาน), hovercraft(ยานสะเทินน้ าสะเทินบก) และ spacecraft(ยานอวกาศ)  
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หลักกำรและปัจจัยในกำรเลือกยำนพำหนะและวิธีกำรขนส่ง 

เน่ืองจากวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ มีข้อดี และข้อเสีย แตกต่างกันไปตามลักษณะ

ของการขนส่ง และลักษณะของสินค้าแต่ล่ะชนิดที่จะขนส่ง ดังนั้นการตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง

จึงต้องอาศัยปัจจัยส าคัญในการพิจารณา 3 ปัจจัย คือ 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง  

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น ค่าระวางขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการยกขนสินค้าขึ้นและลง

จากยานพาหนะ ค่าประกันภัยขนส่ง เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งสินค้าควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้มี

มูลค่ารวมกันแล้วน้อยที่สุด เพื่อให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่ออกจ าหน่ายมีต้นทุนต่ าที่สุด  

2. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรขนส่ง  

ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน เช่น อัตราความเร็วของพาหนะที่ใช้ในการ

ขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร เส้นทางการขนส่ง และการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง ฯลฯ ซึ่ง

ผู้ส่งสินค้าควรพิจารณาเวลาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการขนส่งสินค้า ให้การขนส่งสินค้าในแต่ล่ะคร้ังใช้

เวลาน้อยที่สุด  

3. ควำมเสียหำยหรือสูญหำยของสินค้ำ 

ในระหว่างการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะโดยวิธีใดย่อมหลีกเลี่ยงต่อการเสียหายของสินค้าระหว่างการ

ขนส่งไม่ได้เพราะถือเป็นธรรมชาติของการขนส่งที่สินค้าต้องถูกยกขึ้นยกลง รวมทั้งการจัดวางเรียง

สินค้าก็มีความเสี่ยง ผู้ส่งควรพิจารณาทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการขนส่งทั้งหมดและเพิ่มความ

ระมัดระวังให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าให้น้อยที่สุด  

  กำรเลือกยำนพำหนะในกำรขนส่งให้เหมำะสมตำมรูปแบบกำรขนส่ง  

                            การขนส่งทางน้ า และทางทะเลโดยทั่วไปการขนส่งทางน้ าจะใช้เรือที่มีขนาดใหญ่

ขนส่งสินค้าได้ทีละมาก ๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ซึ่งการขนส่งทางน้ าต้องอาศัย โครงสร้าง

พื้นฐานที่ส าคัญคือท่าเรือ  

           การขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งที่สามารถจะเข้าถึงต้นทางและปลายทางได้ (ตาม

เท่าที่ถนนจะมี) หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Door-to-Door ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน หลักก็คือถนน

นั่นเอง  

           การขนส่งทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในการขนส่งทางรถไฟคือ รางรถไฟ 

และสถานีขนส่งสินค้าโดยรางรถไฟเป็น โครงสร้างที่ก้าหนดเส้นทางตายตัว ดังนั้นจึงต้องมีปริมาณ

การใช้ที่สูง จึงจะเกิดความคุ้มค่าในการสร้างเส้นทางหนึ่งๆขึ้นมา  
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           การขนส่งทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญของการขนส่งทางอากาศ คือ ท่า

อากาศยาน และเน่ืองจากข้อจ ากัดของขนาดของอากาศยานการขนส่งในรูปแบบนี้จึงมักจ ากัดอยู่ใน

รูปแบบของหีบห่อ  

5. กระจำยสินค้ำจำกคลังสินค้ำไปถึงลูกค้ำ 

กระจายสินค้า หมายถึง ช่องทางทางการตลาดที่มีองค์กรเกี่ยวข้องกันหลายองค์อง

กรในการผลิตสินค้าแก่ผู้ใช้และผู้บริโภค (Philip Kotler) 

กำรกระจำยสินค้ำมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  ลดต้นทุนกระจายสินค้ารวมระดับบริการที่ต้องการที่ต่ าที่สุด 
2.  ก าหนดส่วนของเป้าหมายและช่องทางที่ดีที่สุดของแต่ละส่วนกลางตลาด 
3. วัตถุประสงค์แปรตามลักษณะสินค้า เช่น การเน่าเสีย ขนาดใหญ่ 

ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำ Channels of Distribution 

ช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจะมี 6 รูปแบบ โดยเร่ิมต้นจากผู้ผลิต มี 

  ทั้งการขายตรงไปยังลูกค้า ผ่านผู้ค้าปลีกไปยังลูกค้า หรือผ่านผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าปลีก

แล้วจ าหน่ายให้ลูกค้า บางครั้งก็ผ่านตัวแทนขาย แล้วขายตรง หรือผ่านผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งไปยังลูกค้า 

  ส่วนช่องทำงกำรตลำดส ำหรับอุตสำหกรรม 
 ลูกค้าต้องการบริการที่ระดับการบริการที่มากกว่าหรือต้องการทราบขนาดล็อต 

เวลาที่รอคอย ความสามารถส่งทางอากาศ ความหลากหลายของสินค้าและการบริการหลังการขาย 
  ชนิดของช่องทำงกระจำยสินค้ำ 
  เมื่อต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการต้นทุนในการด าเนินธุรกรรมก็
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ฉะนั้นการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางกระจายสินค้าถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ ที่ฝ่าย
บริหารประสบในปัจจุบันซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจทางการตลาด 

 • ช่องทางทางการตลาดทางตรง เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
         • ช่องทางการตลาดทางอ้อม เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ผู้กระจายสินค้า 
    •  ช่องทางการขายตรง เช่น การขายโดยทีมขายของบริษัท  

การกระจายสินค้าต้องใช้คนกลางตามที่กล่าวมาแล้ว ในการใช้ช่องทางการ
กระจายสินค้า เพื่อท าให้มีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งการพิจารณาจาก ผู้ที่
สามารถติดต่อได้ดี ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ขนาดของการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องระหว่างการ
จัดหาและอุปสงค์โดยคนกลาง ประกอบด้วย 

1. ผู้ค้าส่ง ซื้อสินค้าจากโรงงาน และขายไปยังผู้ค้าปลีกและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    2. ผู้ค้าปลีก ซื้อสินค้าจากโรงงานและผู้ขายไปยังผู้บริโภค 
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3. ผู้กระจายสินค้าและตัวแทน เพิ่มมูลค่าจากการเก็บสต๊อกหรือการขาย ให้เครดิต 
และบริการหลังการขาย 
     4. ผู้ถือสิทธิ์เฟรนไซน์ เป็นผู้ถือสัญญาเพื่อขาย หรือท าตลาดสินค้าและบริการจาก
ผู้ให้สิทธิ์ 
     5. ตัวแทน เป็นผู้น าซื้อพบผู้ขาย แต่ไมมีเร่ืองกฎหมายของสินค้ามาเกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของช่องทำงกำรขำยโดยช่องทำง
นั้ น ต้ อ ง ป รั บ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ำ ร ซื้ อ ข อ ง ลู ก ค้ ำ โ ด ย มี ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต่ อ ไ ป นี้  
     1 .  ระบุช่ องทางที่ ลู กค้ าต้องการและ เป็นไปตามพฤติกรรมการจัดซื้ อ 
     2. สร้างตารางทางเลือกช่องทาง ให้สอดคล้องกับจุดส าคัญในการซื้อสินค้า  
     3. จัดหาทางเลือกช่องทางที่ยืดหยุ่น 

4. ติดตามและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมผู้ซื้อโดยผู้ซื้อจะมีการ
พิจารณา 

กำรกระจำยสินค้ำแบบลีน 
    แนวคิดแบบลีนคือการท าให้สิ่งที่มีความส าคัญในโซ่กระจายสินค้านั้นมีความ

เรียบร้อยขึ้น จนเครือข่ายทั้งหมดสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นในด้านหนึ่งการ

กรับกรุงปฏิบัติการด้านการกระจายสินค้าถูกฉุดร้ังไว้โดยความไม่แม่นย าของการพยากรณ์อุปสงค์

ของลูกค้า และในอีกด้านหนึ่งโดยแรงกดดันอย่างไม่ลดละจากลูกค้าเพื่อให้ลดต้นทุน ความท้าทาย

เหล่านี้ก่อให้เกิดการถกเถียงในการกระบวนวางแผน เนื่องจากผลการพยากรณ์ไม่มีทางแม่นย าได้ 

เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลานคร้ัง แผนของการขนส่งก็จ าต้องปรับด้วย ส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้าหรือส่งผลเสียต่อการประหยัดต้นทุนที่เป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน ลูกค้าก็ยิ่ง

กดดันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกระบวนการในการกระจายสินค้า เพื่อลด

ต้นทุนช่วยอุปทาน 

  ระบบลีนนั่นช่วยเปลี่ยนการปฏิบัติการ จากที่พึ่งพาการพยากรณ์ไปสู่การผลิตตาม

อุปสงค์จริง การพยากรณ์ยังคงเป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการวางแผนแบบลีน แต่

น ามาใช้ส าหรับการวางแผนระยะยาวและภาพรวม แทนที่จะใช้การวางแผนความต้องการกระจาย

สินค้า (Distribution Requirements Planning: DRP) เพื่อวางแผนค าสั่งเติมแต่ละค าสั่งระบบลีนจะ

ส่งค าสั่งตามอุปสงค์จริงจากการจัดส่งให้ลูกค้า การท างานตามอุปสงค์นั่นเรียกว่า ระบบดึง และ

อ้างอิงถึง “การดึง” และ “เชื่องโยง” สินค้าคงคลังผ่านโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงหลักปฏิบัติแบบลีน
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ถูกแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งแสดงว่างลีนนั้นให้ยุทธศาสตร์เร่ืองกันชน รอบเวลาการเติมทดแทน และ

แนวทางแบบดึงเพื่อที่จะปิดช่องว่างระหว่างขีดความสามารถของการด าเนินงาน  

  6. กำรจัดกำรเกี่ยวกับเอกสำรกำรขนส่ง 

 เอกสำรท่ีใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ 

 1.  เอกสำรกำรขนส่งสินค้ำขำออก 

               หลังจากที่ได้กรอกรายการต่างๆ ในใบจองระวางเรือแล้วก็จะยื่นให้กับบริษัทเพื่อ
จะได้น าเอารายการต่างๆ ในใบจองระวางไปถ่ายทอดลงในใบค าสั่งให้น าสินค้าบรรทุกเรือ เพื่อใช้
เป็นเอกสารน าส่งสินค้าเข้ามาบรรจุตู้เพื่อขนสินค้าขึ้นบรรทุกเรือ เมื่อสินค้าถูกบรรทุกเรียบร้อยแล้ว 
พนักงานต้นหนเรือก็จะออกใบรับสินค้าขึ้นเ รือ หลังจากนั้นผู้ส่งออกก็จะน าใบ  Mate’s 
Receipt มายังบริษัทเรือเพื่อขอรับใบตราส่งสินค้า 

2.  ชนิดของเอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรขนส่งสินค้ำขำออก 

2.1 ใบจองระวางเรือ (Shipping Particular or Booking Note) เอกสารนี้เป็น
ของบริษัทเรือหรือตัวแทน เพื่อให้ผู้ส่งออกกรอกข้อความต่างๆ เพื่อท าการจองระวางเรือเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนที่จะน าสินค้ามาบรรทุกลงเรือ 

2.2  ใบก ากับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ฝ่ายผู้ขาย
จะต้องจัดท าขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า 

2.3  ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) เอกสารนี้ผู้ขายจะจัดท า
ขึ้นมาเพื่อแสดงให้ทราบถึงการบรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสินค้า 

2.4  ใบสั่งให้น าสินค้าบรรทุกเรือ (Shipping Order : S/O) เอกสารนี้จะออก
โดยบริษัทหรือตัวแทนเรือหลังจากที่ได้มีการจองระวางเรือเรียบร้อยแล้ว เพื่อสั่งการให้ต้นหนเรือ
รับสินค้าขึ้นบรรทุกเรือตามรายการ 

2.5  ใบรับสินค้าขึ้นเรือ (Mate’s Receipt) ต้นหนเรือจะออกเอกสารให้ผู้
ส่งออกเพื่อเป็นหลักฐานรับรองว่าได้รับสินค้าขึ้นเรือแล้ว  

2.6  ใบบัญชีรายการสินค้าในเรือ (Manifest) บริษัทเรือหรือตัวแทนจะบันทึก
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่น าขึ้นบรรทุกบนเรือเพื่อให้ต้นหนเรือน าไปพร้อมกับสินค้า 
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2.7  ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) เอกสารใบนี้จะออกโดยบริษัทเรือ
หรือตัวแทนและมอบให้กับผู้ส่งสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าบริษัทเรือได้รับด าเนินการขนส่งสินค้า
ให้แล้วตามความประสงค์ของผู้ส่งสินค้า 

2.8  ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) เป็นใบตราส่งที่มีคุณสมบัติ
เพียงใบรับขน (Receipt) และสัญญาขน (Contract) เท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงรายละเอียด
ของสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับการบิน รวมทั้งใช้แสดงน้ าหนักของสินค้าที่ขน 

2.9  ใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการค้า (Export Entry) เป็นเอกสาร
ที่ออกโดยศุลกากรเพื่อให้ผู้ส่งออกใช้กรอกรายการข้อมูลต่างๆ 

2.10  ใบอนุญาตส่งออก (Export Licence) เอกสารนี้จะถูกน ามาใช้ก็ต่อเมื่อ
สินค้าที่จะส่งออกไปนั้นเป็นสินค้าประเภทต้องขออนุญาตเพื่อส่งออก 

 2.11 ใบรายงานการส่งของออก (ธ.ต.1) ใช้ส าหรับยื่นประกอบใบขนสินค้าขา
ออก 

2.12  ใบตราส่งทางรถไฟ (Rail Way Bill) เป็นเอกสารที่ออกโดยการรถไฟ ใช้
เป็นหลักฐานว่าได้รับสินค้าจากผู้ส่งออกเพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศแล้ว 

2.13  ใบรับพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) เอกสารนี้ใช้เป็น“ใบ
รับ” ซึ่งออกโดยส านักงานไปรษณีย์  (Post Office) ของประเทศต้นทางที่ส่งสินค้าให้ไว้เป็น
หลักฐานว่าจะจัดส่งหีบห่อสินค้าให้แก่ผู้รับปลายทาง 

3.  ชนิดของเอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรขนส่งสินค้ำขำเข้ำ 

3.1  ใบบัญชีรายการสินค้าในเรือ (Manifest) เอกสารนี้จะถูกน ามายื่นแก่
พนักงานศุลกากร โดยต้นหนจะต้องรีบรายงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเรือได้เทียบท่าแล้วเพื่อใช้
ประกอบร่วมกับเอกสารอ่ืนๆ ในการผ่านพิธีการศุลกากร ก่อนที่จะน าสินค้าลงจากเรือ 

3.2  ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้า (Import Entry) เป็นแบบ
เอกสารของศุลกากรซึ่งผู้น าเข้าต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ เพื่อยื่นผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับเป็นหลักฐานการช าระภาษีน าเข้า 

3.3  ใบรายงานการน าเข้า (ธ.ต.2) เอกสารนี้ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ใช้ในกรณีที่มีการน าเข้าสินค้ามูลค่าเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป 



47 
 

 

3.4  ใบก ากับสินค้า (Commercial Invoice) เอกสารนี้จะต้องใช้ประกอบ
ร่วมกับเอกสารใบอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบรายการตัวสินค้าน าเข้าบนเรือให้ถูกต้องตรงกับรายการใน
เอกสารเพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรก่อนจะน าสินค้าจากเรือขึ้นท่าเรือต่อไป 

3.5  ใบก ากับสินค้าของสถานกงสุล (Consular Invoice) จากสถานกงสุลที่
ประจ าอยู่ในประเทศผู้ส่งออก 

3.6  ใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) เอกสารนี้จะใช้แนบพร้อมกับ
เอกสารที่กล่าวอ้างแล้วข้างต้น เพื่อยื่นผ่านพิธีการทางศุลกากร 

3.7  หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (Letter of Guarantee) 

3.8  ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order : D/O) เป็นเอกสารที่บริษัทเรือได้ออก
ให้กับผู้น าเข้าสินค้า เมื่อผู้น าเข้าได้น าใบ B/L มายื่นแลกเปลี่ยนขอรับใบ  D/O ไปเพื่อจะน าเอา
ใบ D/O ไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าให้ปล่อยสินค้าจากคลังท่าเรือมอบให้แก่ผู้น าเข้า 

ระบบบริกำรจัดกำรขนส่ง 
จากการที่เรามีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ และมีการเข้าถึงรถขนส่งในปริมาณ

มาก รวมถึงมีระบบ Transport management system (TMS) ที่ทันสมัย ดังนั้นเราจึงสามารถ
ให้บริการด้านการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้น
น าที่ให้บริการและตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับระบบ 
TMS ที่เราใช้อยู่นั้น เป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นเอง และใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เราจึงสามารถ
ติดตามสถานะของค าสั่งจัดส่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นับตั้งแต่สถานะการจัดรถขนส่ง ไปจนถึง
สถานะการส่งบิลคืน (Proof of delivery) ให้กับบริษัทสินค้าหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง คุณสมบัติที่ส าคัญ
ของระบบบริหารงานขนส่งของเรา ได้แก่ 

 การวางแผนเส้นทางการจัดส่งรายวัน (Daily routing plans) 
 การจัดท าใบคุมขนส่งสินค้า (Dispatch manifests) 
 การเชื่อมต่อกับระบบติดตามการขนส่ง (GPS monitoring of delivery trucks) 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลรหว่างระบบ WMS และ TMS หรือระบบอื่นๆ  
 รายการประจ าวัน เช่น รายงานการจัดรถ รายงานสถานะการจัดส่งแต่ละบิล และ

รายงานการเคลียร์เอกสาร 
 รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดส่งแบบรายเดือน (Monthly KPI report) 
ปัจจุบัน สินค้าที่เราให้บริการจัดส่งประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า

ทั่วไปเป็นหลัก ซึ่งนอกจากการขนส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุแล้ว พนักงานขนส่ง
เราจะต้องมีทักษะและรู้จักตัวสินค้าด้วย เพื่อสามารถตรวจสอบสินค้าร่วมกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
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รวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการขนส่งอีกด้วย เช่น สัดส่วนการจัดส่ง
ตรงเวลา สัดส่วนการส่งคืนเอกสารตรงเวลา สัดส่วนสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่ง 
เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบการบริการได้อย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าเรา 

7.  โปรแกรมส ำเส็จรูปในงำนขนส่งโลจิสติกส์ 
ได้น าระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยี  GPS  (Global  Positioning  

System)  ส่งข้อมูลแบบ Online Real Time มาใช้กับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้านการ
ขนส่ง สร้างความมั่นใจในการบริการให้เกิดความพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  และยังเป็นการท าให้บริษัทที่ร่วมขนส่งกับเรานั้นมีความเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ยังมีการ
พัฒนาโดยน าเทคโนโลยีเขามาในการขนส่งอีกมากมายด้วยเช่นกัน 
ในโลกของธุรกิจ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีการวางแผนน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์การ 
โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ       

ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Lambertetal. (1998) ได้กล่าวว่า กิจกรรมของโลจิ
สติกส์ประกอบด้วย การบริการลูกค้า การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า การจัดซื้อ  การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและการ
จัดเก็บ การจัดการ    โลจิสติกส์แบบย้อนกลับ การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ การเลือกที่ตั้ง
โรงงานและคลังสินค้า การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ การสื่อสารใน
การ     กระจายสินค้า และการก าจัดของเสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  

กิจกรรมโลจิสติกส์เหล่านี้ เป็นพื้นฐานที่ผู้บริหารจะต้องน าไปใช้เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในองค์การ โดยจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อโลจิสติกส์ด้วย 

 กำรควบคุมกำรขนส่งภำยในองค์กร 
       เมื่อได้มีการวางแผนการขนส่งส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไป
ตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประในการควบคุม
ดังต่อไปนี้ 

1. ควบคุมเพื่อป้องกันการซ้ าซ้อนกันมากเกินไป 
2. ควบคุมให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
3. ช่วยลดต้นทุนในการผลิตการขนส่ง 
4. สนับสนุนให้มีการผลิตขนาดใหญ่ 

ระบบก ำหนดพิกัดท่ีตั้งดำวเทียม (Global PositioningSystem : GPS) 
 เป็นระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียมซึ่งดาวเทียมจะบินโคจรสูงจากระดับพื้นโลก

ประมาณ 20,200 กิโลเมตร ดาวเทียมเหล่านี้จะคอยส่งสัญญาณให้กับเคร่ืองลูกข่าย เพื่อบอกพิกัด  
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ต าแหน่ง บนผิวโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงแรกการใช้งานนั้น GPS จะถูกจ ากัดอยู่ในทาง

การทหาร แต่ต่อมาทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สร้างและดูแลเครือข่ายของดาวเทียมเหล่านี้ได้ท าการ

ปลดล็อคดาวเทียมเพื่อให้สามารถใช้ได้นอกเหนือจากการทหารจึงเร่ิมมีการใช้งานในวงกว้างขึ้น 

กำรควบคุมกำรขนส่งจำกภำครัฐ 

วัตถุประสงค์ในกำรควบคุม 

ในสมัยก่อนจ านวนประชากรยังมีน้อย ชุมชนต่างๆ ก็มีขนาดเล็ก ปัญหาในการ

ควบคุมหรือก าหนดให้แต่ละชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็มีน้อยต่อมาชุมชนต่างๆได้ขยายตัว

เติบโตมากขึ้น ปัญหาในด้านสังคมและการรักษาให้สมาชิกชุมชนนั้นๆ อยู่กันด้วยความสงบสุขก็

เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สมาชิกของชุมชนจึงต้องก าหนดระเบียบและวินัยของชุมชนของตนขึ้น เมื่อ

แก้ไขเป็นกฎหมายของประเทศนั้นๆไป 

 ในด้านการขนส่งก็เช่นเดียวกันเมื่อสังคมขยายตัวใหญ่ขึ้น บทบัญญัติและกฎหมาย

ที่ใช้ในการควบคุมก็จ าเป็นต้องมีมากขึ้น การควบคุมโดยกฎหมายนี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในทาง

ที่สังคมส่วนรวมได้ประโยชน์มากที่สุดและให้สมาชิกในสังคมนั้นๆได้รับความเป็นธรรมโดยต้อง

ยอมเสียสละปะโยชน์ส่วนบุคคลไปบ้างประโยชน์ส่วนใหญ่ที่สมาชิกของสังคมจะได้ รับจาก

กฎหมายเหล่านี้คือ 

1. ความปลอดภัยในการขนส่ง 

2. ความเป็นธรรมในกรณีมีการขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 

3. ความสะดวกสบายตามสมควรแก่สภาพของสังคมในช่วงเวลาการขนส่ง 

ในประเทศไทย รัฐได้ก าหนดองค์ประกอบของการควบคุมการขนส่งในรูปแบบ

ของกฎหมายพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบค าสั่งต่างๆ แล้วแต่กรณี กฎหมายที่ใช้

ควบคุมการขนส่งของประเทศไทยที่ยังบังคับใช้อยู่มีดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบของการขนส่งโดยทั่วไปควบคุมโดยประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ลักษณะ8ตั้งแต่มาตรา608ถึง639 

2. การขนส่งทางถนนควบคุมโดย พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พรบ. 

จราจรทางบก พ.ศ.2522 และพรบ.รถยนต์พ.ศ.2522 

3. การขนส่งทางรถไฟควบคุมโดย พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2494 และ พรบ. จัดวางการรถไฟและทางหลวงพ.ศ.2464 

4. การขนส่งทางน้ าควบคุมโดยพรบ.การเดินเรือในน่านน้ าไทยพ.ศ.2456 
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5. การขนส่งอากาศควบคุมโดยพรบ.กานเดินอากาศพ.ศ.2497 

6. การขนส่งทางท่อ ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ เพราะเป็น

กานขนส่งประเภทใหม่ล่าสุดของประเทศไทย 

กำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยกำรลดขนส่งเท่ียวเปล่ำ    

ต้องเข้าใจว่าภาคการขนส่งไทย 88% อยู่ในหมวดการขนส่งทางถนน ซึ่งต้นทุนสูง

กว่าการขนส่งทางเรือ 7 เท่าและสูงกว่าทางราง 3 เท่า 

ขณะที่ประเทศไทยเรายังไม่มีแนวทางชัดเจนในการปรับเปลี่ยนการขนส่งไปสู่

ทางรางมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างไร ซึ่งการขนส่งทางรางปัจจุบันมีสัดส่วน 2.3% การปรับเปลี่ยนเป็น

การขนส่งทางรางจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ เพราะปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศ

ไทย ส่วนการขนส่งทางน้ ารวมกันประมาณ 10% ซึ่งการขนส่งทางน้ าการปรับเปลี่ยนมากกว่านี้คง

ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างท่าเรือชายฝั่ง การขนส่งทางถนน

จึงต้องอยู่กับประเทศไทยอย่างน้อย 10 ปี ประเด็นก็คือ ท าอย่างไรจะลดต้นทุนขนส่งทางถนน

ภายใต้ราคาน้ ามันที่สูง ทั้งนี้ การขนส่งทางถนน นอกเหนือจากการปรับลดการใช้พลังงานทดแทน 

ปรับใช้การสร้างถนน โครงสร้างต่างๆ ยังต้องมองเร่ืองต้นทุนการขนส่งเที่ยวเปล่า  ซึ่งประเทศไทย

ไม่ชัดเจนว่าตัวเลขเป็นเท่าใด แต่ประมาณการว่าน่าจะประมาณ 30-40% หรือบางตัวเลขจะบอกว่า 

60% ด้วยซ้ าไป ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานไหนมาวิจัยว่าการขนส่งเที่ยวเปล่าของประเทศ

ไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนของต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 20-30% (ในประเทศที่พัฒนาแล้ว) หากจะ

มาดูว่าการลดต้นทุนขนส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ โดยเอาโมเดลของการขนส่งเที่ยว

เปล่ามาใช้ โดยจะต้องมีระบบการจัดการ โดยการขนส่งเที่ยวเปล่าจะต้องมีการบริหารจัดการอย่าง

น้อยก็ 2-3 ส่วน คือส่วนแรก ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) ปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยไม่

สามารถพัฒนาระบบการขนส่งเที่ยวเปล่าได้ เกิดจากขาดการบูรณาการทางข้อมูล ว่ารถที่ขนส่ง

สินค้าไปส่งแต่ไม่มีสินค้าในขากลับ ข้อมูลไม่สามารถถึงกันถึงแม้จะมีโทรศัพท์มือถือ แต่ก็ยังมี

ข้อจ ากัดมาก จ าเป็นต้องมีระบบตรวจสอบว่ารถอยู่ตรงไหน จึงต้องมีระบบซอฟต์แวร์ GPS , การ

บริหารจัดการตารางรถ ใส่โมเดลเป็น Area Base เช่น สินค้าที่ชลบุรี มี Demand ต้องมีโปรแกรมตัว

หนึ่งว่ามีรถขนส่งที่อยู่ในละแวกนั้นมีเที่ยวเปล่ากลับมาและสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศ

ที่ Matching กัน ซึ่งต้องเป็นเร่ืองการออกแบบโปรแกรม ที่จะให้เชื่อมไปถึงกัน อย่างที่สอง คือ เร่ือง

มาตรฐาน (Standardize) ระบบการขนส่งเที่ยวเปลาในไทยไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะมาตรฐาน

ของรถที่จะไปรับสินค้ามีศักยภาพแตกต่างกันในเร่ืองของมาตรฐาน ค าว่ามาตรฐานในที่นี้คือ 
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ข้อตกลงเร่ืองมาตรฐานรถ , มาตรฐานคนขับ ,มาตรฐานเอกสารที่คนขับต้องลงชื่อรับ-ส่งเอกสาร

ต่างๆ รวมทั้งคู่มือในการไปท างานในโรงงานที่เรามีข้อตกลงไว้ เช่น พื้นที่จอดรถ ,มาตรฐานความ

ปลอดภัย ,มาตรฐานสุขอนามัย หรือในแง่ความปลอดภัย รวมทั้ง มาตรฐานด้านเอกสาร มาตรฐาน

คนขับ มาตรฐานรถ จะตรงกันกับข้อตกลงหรือสัญญาหรือไม่ เพราะรถไปจอดแล้วอาจไม่สามารถ

ขึ้นของได้เลย จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไร ต้องท ายังไงก่อน ต้องกรอกเอกสารอย่างไร การควบคุม

สินค้าไม่ให้เสียหายการรับผิดชอบ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ประเทศไทยจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อน ซึ่ง

ประเทศไทยกับต่างประเทศ มีความแตกต่างมาก  อย่างที่สาม คือ การตกลงให้ได้เร่ืองความ

เชื่อถือ (Reliability) คือจะสร้างอย่างไรให้ผู้รับบริการเอารถ Sub Contact มารับสินค้าที่เขาไม่รู้จัก 

ว่าหากรับสินค้าแล้วจะส่งมอบตรงเวลาหรือไม่ หัวใจของการขนส่งที่ส าคัญคือเร่ือง  Just in 

Time หรือ 5’R . Right time , Right Place ,Right Quantity , Right Quality, Right Price การส่งของ

ถูกต้อง ทันเวลาที่ก าหนด ตรงนี้จะสร้างความเชื่อถือให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นได้อย่างไร ผู้รับบริการ

จะต้องยินยอมในการใช้ Subcontract ด้วย ในต่างประเทศค่อนข้างจะท าได้ดี เพราะผู้ให้บริการของ

เขาจะเป็นรายใหญ่ ไม่ใช่รายย่อยมารวมกัน ส่วนสุดท้ายคือประเด็นการรับผิดชอบ (Liability) หาก

สินค้าไปเสียหาย ใครจะเป็นผู้รับภาระ เพราะการขนส่งเที่ยวเปล่าจะใช้โปรแกรมเป็นตัวจับ แต่รถ

ที่มารับของเป็นคนละคู่สัญญากับผู้ใช้บริการ ซึ่งหากไม่มีการตกลงกันย่อมจะหาคนรับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนาคืจะต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เป็น Contract ครอบคลุมเร่ืองในประเด็น

ต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักประกันว่าเขาจะได้รับบริการที่น่าเชื่อถือ 

 
 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

นิยำมศัพท์ 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

1. การขนส่ง (Transportation) การเคลื่อนย้ายผลิตผลโดยให้เกิดความ

สูญเสียน้อยที่สุด การขนส่งผลิตผลใน

ประเทศไทยส่วนมากจะใช้ระบบขนส่ง

ด้วยรถธรรมดาและมีการขนส่งด้วยรถ

ห้องเย็นซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตาม

ต้องการ 

2. กฎระเบียบการ

ควบคุมอัตรา

ค่าบริการขนส่ง 

(Regulations) กิจการด้านการขนส่งเราทราบกันมาแล้ว

เป็นกิจการสาธารณูปโภคที่ส าคัญต่อชีวิต  

และความเป็นอยู่ประจ าวันของมนุษย์เรา

ฉะนั้นการก าหนดค่าบริการขนส่งก็จะถูก

รัฐเข้าไปด าเนินการควบคุม  และก าหนด

อัตราค่าบริการขนส่งประเภทต่าง ๆ 

3. การขนส่งประจ า

ทาง 

 

(Bus Transportation) การขนส่ง เพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่

ก าหนด 

4. การขนส่งส่วน

บุคคล 

(Personal transportation) การขนส่งเพื่อกิจการค้าของตนเอง 

5. การขนส่ง

สาธารณะ 

 

(Public  Transport) การขนส่ ง เพื่ อสินจ้ า งโดยไม่ จ ากั ด

เส้นทาง การท าสงครามระหว่างคู่แข่งขัน

ด้วยกัน  เพื่อการเพิ่มส่วนแบ่งของตลาด  

และการจัดหาทรัพยากร 
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6. การคิดค่าระวาง

ตามลักษณะการ

ผลิต 

 

(Production  Oriented  

Rates  and  Services) 

อัตราค่าบริการการขนส่งตามลักษณะการ

ผลิตนี้จะให้สิทธิพิเศษแต่ผู้ผลิต การคิด

อั ต ร า ค่ า ร ะ ว า ง ขนส่ ง แบบนี้ ไ ด้ ล ด

ความส าคัญลงเป็นล าดับ 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

7. การแข่งขัน (Competition) การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล การแข่งขันสู้

เอาชนะกัน การชิงชัย การประลอง 

8. การจัดส่ง (Shipping) ก าหนดเส้นทาง , วางเส้นทาง 

9. การคิดค่าระวาง   

ตาม

ผู้ประกอบการอ่ืน 

 

(Competitive  Pricing  

หรือ  Imitativa  Pricing) 

เป็นวิธีการตั้งราคาตามตลาดตามลักษณะ

ของการแข่งขันซึ่งวิธีการแบบนี้มีเหตุผลที่

ต้องใช้อยู่  3  ประการส าคัญ  คือ 

- ผู้ประกอบการไม่รู้จักสภาพของราคาดี

เพียงพอ 

- ผู้ประกอบการไม่สามารถค านวณต้นทุน

ในการผลิตที่แท้จริงได้ 

- เป็นการประกอบการในตลาดที่มีผู้ขาย

น้อยราย 
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10. การคิดระวางตาม

ต้นทุน 

 

(Cost  oriented  rates) การคิดค่าระวางตามต้นทุนนี้ก็เพื่อจะให้

คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อให้บริการ

ด้านการขนส่ง  อัตราระวางแบบนี้  จะคิด

ตามน้ าหนักหรือระยาทางโดยที่ก าหนดค่า

ระวางตามน้ าหนักหรือระยะทางโดยที่

ก าหนดจากจุดหนึ่ง  ไปยังอีกจุดหนึ่งการ

หาสินค้าที่จะบรรทุกก็เป็นส่วนหนึ่งของ

การคิดค่าระวางตามต้นทุน 

11. การประสานงาน 

 

(Co – ordination) การจัดให้บุคคลในองค์การท างานสัมพันธ์

และสอดคล้ อ งกั นโดยตระหนั กถึ ง

ภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ  เป้าหมาย  

และมาตรฐาน  การปฏิบัติงาน 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

12. การใช้ระบบ

ซอฟแวร์การ

จัดการขนส่ง 

 

(Transportation 

Management  Software) 

 

แบบจ าลองที่ใช้ในการขนส่งถือว่าเป็น

พื้นฐานส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ

ซอฟแวร์การจัดการขนส่ง  ในปัจจุบันการ

ขนส่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบโลจิ

สติกส์  ซึ่งมีผลต่อสินค้าขาเข้าและขาออก

การวางแผน  และการด าเนินงานที่ดีส่งผล

ให้การจัดส่งไม่ล่าช้า  ถึงลูกค้าตรงเวลา 

13. การรับจัดขนส่ง 

 

(Transport  to  get  

organized) 

การรับจ้างรวบรวมบุคคลหรือสิ่งของและ

จัดให้บุคคลอ่ืนท าการขนส่ง  จากที่แห่ง

หนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึง 

14. การอบรม (Training) กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ  เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคคล  
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โดยมุ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  และเจต

คติของบุคคล  เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงาน

ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและ

เพิ่ มผลผลิตท า ให้ เ กิ ดผลส า เ ร็ จตาม

เป้าหมาย 

15. 

 

การบริการ (Service Industry) การกระท ากิจกรรมใด ๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของบุคคลที่ รับบริการ

นั้นเอง การบริการนั้นจะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่

กับความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ 

16. กระบวนการ (Process) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นล าดับตามระบบ

ขอ ง สิ่ ง ที่ ด า เ นิ น ไ ป ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ  

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งค่อย

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

17. การลงทุน 

 

(Investment) ก า ร น า เ งิ น ที่ เ ก็ บ ส ะ ส ม ไ ป ส ร้ า ง

ผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม โดยการ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพย์

ต่าง ๆ ซึ่งจะมี ความเสี่ยง ที่สูงขึ้น 

18. การประสานงาน 

 

(Coordination) การท างานร่วมกัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของการผลิต หรือ

บริการระหว่างหน่วยงานและรวมทั้งทั่ว

องค์กร 

19. การขนส่งแบบ

เต็มคันรถ 

 

Full-truck-load (FTL) การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มคันรถ 
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20. การขนส่งทางน้ า 

 

(Water  Transportation) การล าเลียง คน สัตว์ และสิ่งของจากที่

หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง  โดยใช้พาหนะที่

เคลื่อนที่บนน้ า ซึ่งเป็นการขนส่งทั้งทาง

แม่น้ าล าคลอง และทะเลทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

21. การขนส่งทางบก 

 

(Land Transportation) การล าเลียง คน สัตว์ และสิ่งของจากที่

หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง  โดยใช้พาหนะที่

เคลื่อนที่บนบก 

22. การขนส่งทางท่อ 

 

( Pipeline Transportation) การใช้ท่อเป็นเส้นทางล าเลียงขนส่งสิ่ง

อุปกรณ์ที่เป็นของเหลวเป็นส่วนใหญ่ การ

สร้างคงใช้ท่อวางไปตามพื้น หรือ ฝังลง

ไปใต้ดินหรือใต้น้ า 

23. การขนส่งทาง

อากาศ 

 

(Air  Transportation) 

 

ก า ร ขนส่ ง  คื อ  เ ค ร่ื อ ง บิ น  ส า ห รั บ

ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศ

ได้มีหลายชนิด ได้แก่ เคร่ืองร่อน ฯลฯ 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

24. การบริหารจัดการ

การขนส่ง 

(Freight management) การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคล

ที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสินค้าจะ

ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดย

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดย

ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแล

ให้บริการต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างสอดคล้อง

และมีประสิทธิภาพ 
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25. การด าเนินการ

แบบพอดีเวลา 

(Just-in-time) กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การขนส่ง ซึ่ง

ด า เนินการให้แล้ว เส ร็จทันเวลาตาม

ก าหนดการในการผลิตหรือก าหนดการใน

การขนส่งให้แก่ลูกค้าพอดี เทคนิคดังกล่าว

ช่วยเพิ่มก าไรให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น โดย

ช่ ว ย ล ดบั ญชี ร า ย ก า รสิ น ค้ า ที่ ก า ลั ง

ด าเนินการอยู่และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง 

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Just-in-sequence 

26. การรวบรวม

สินค้า 

(Consolidation) การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้น

ไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

27. การก าหนดอัตรา

ค่าบริการขนส่ง 

 

(Transportation  Rate  

Priving) 

การก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งนั้น ส่วน

ใหญ่จะใช้ต้นทุนในการขนส่งเป็นรากฐาน 

ในการก าหนดอัตราค่าบริการขึ้นมานั้น 

จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ 

ด้วย  เช่น รายได้ รายจ่าย  ความสม่ าเสมอ  

มาตรฐาน  และประสิทธิภาพของการ

ขนส่งควบคู่กันไปด้วย  ซึ่งอัตราค่าบริการ

ขนส่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ อัตราค่าโดยสาร  

และอัตราค่าระวาง 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

28. กระบวนการ

เสริม/บริการเสริม 

(Added-value 

processes/services) 

การบริการ เส ริมหรือกระบวนการที่
ด าเนินการเพิ่มเติมให้แก่สินค้าและบริการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าทั้ งภายในและ
ภายนอก 

29. 

 

การบริหารจัดการ

ซัพพลายเชน 

(Supply chain 

management) 

การประมวลการวางแผนและการจัดการ

กิจกรรมทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการเสาะหา

และจัดหาการแปลงสภาพสินค้า  และ
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 กิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ทั้งหมด

รวมถึงการประสานงานและความร่วมมือ

กับช่องทางคู่ค้าตั้ งแต่ผู้ค้า  ตัวกลาง ผู้

ให้บริการบุคคลที่สามจนถึงลูกค้า 

30. การจัดซื้อ (Purchasing) กิจกรรมของธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ 

บริการ เคร่ืองใช้ไม้สอย และสิ่งต่างๆ

ส าหรับองค์กรเพื่อใช้ในการด าเนินการ 

เป็นกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้อ 

จัดหาวัตถุดิบและบริการทั้งในส่วนของ

การ เลือกผู้ จ าหน่ ายวัตถุดิบ  ก าหนด

ช่วงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อ และ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 

31. การบริการจัดส่ง

ถึงที่ 

 

(Home delivery) การบริการขนส่งสินค้าถึงยังสถานที่ที่

ลูกค้าเลือก เป็นการบริการ การด าเนินการ

ตามการสั่งซื้ออย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้ว

การขายผ่านทางระบบอี คอมเมิร์ซมักจะ

ให้บริการจัดส่งถึงที่ด้วย 

33. ขน (Hair) การเอาสิ่งของจ านวนมากบรรทุก  หรือ  

หาบด้วยอาการ 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

34. จ านวนที่

รถบรรทุก

สามารถบรรทุก

ได้ 

(Truckload) การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ ตรงไป

ให้ลูกค้าแต่ละราย 

35. จ านวนที่รถเล็ก

สามารถบรรทุก

(Carload) การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จนเต็มที่ 
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ได้ 

36. จุดขนสินค้าไปยัง

ที่หมาย 

 

 

(Last 50 yards/final mile) บริเวณที่ท าการขนส่งสินค้าจากหลัง

ยานพาหนะที่บรรทุกไปยังห้างร้านหรือ

บ้านเรือน 

37. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่า
จะมีการผลิตหรือไม่ก็ตาม 

38. ต้นทุนเที่ยวกลับ 

 

(Back Haul Cost) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ ายที่ รวมเอาค่า เสีย
โอกาสรวมเข้าไปด้วย ถือว่าเป็นค่าชดเชย
ที่ต้องท าให้เสียโอกาส 

39. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
ตามสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ของกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะ
ที่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่ เท่ากันทุก ๆ 
หน่วย 

40. ต้นทุนรวม (Total Cost) ผลรวมของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ 

41. ต้นทุนของการใช้

บริการ 

(Cost  of  Service) โดยต้องค านึงว่าต้นทุนของการให้บริการ

เป็นเท่าไร  จะเรียกเก็บอัตราค่าบริการต่ า

กว่ า   ต้นทุนของการให้บริการไม่ได้  

เพราะถ้าอัตราค่าบริการขนส่งต่ ากว่า  

ต้ น ทุ น ข อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล้ ว  

ผู้ประกอบการขนส่งก็อยู่ไม่ได้ 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

42. ต้นทุนกึ่งผันแปร 

 

(Semi – Variable Cost) ต้นทุนที่ จะมีต้นทุนส่วนหนึ่ งคงที่ทุก

ระดับของกิจกรรม  และมีต้นทุนอีกส่วน

หนึ่งจะผันแปรไปตามระดับของกิจการ 
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43. 

เทคโนโลยี

ส าหรับงานโลจิ

สติกส์ยุคใหม ่

(Global  Positioning  

System) 

ระบบบันทึกการใช้ยานพาหนะที่ ใช้

เทคโนโลยี  GPS  (Global  Positioning  

System)  ส่งข้อมูลแบบ Online Real Time 

มาใช้กับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง

ธุรกิจด้านการขนส่ง 

44. นโยบายการตั้ง

ราคา 

 

(Rate Pricing Policies) การก าหนดราคาไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคา

สินค้าหรือบริการ  ตลอดจนการตั้งราคา

อัตราค่าบริการขนส่งนั้น  มีหลักเกณฑ์

หรือนโยบายทั่ว ๆ  ไปหลายประการ 

45. นโยบายการตั้ง

ราคาตามพื้นที่

ทางภูมิศาสตร์ 

 

(Geographic Price Policy) เป็นนโยบายในการตั้งราคาให้แตกต่างกัน

ออกไป  ตามลักษณะพื้นที่   อาณาเขต  

บริเวณ  และระยะทาง  รวมทั้งระยะเวลา

ด้วย  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าโทรศัพท์  เป็นต้น 

46. นโยบายการตั้ง

ราคาเดียว 

(Single  Price  Policy) เป็นนโยบายในการตั้งราคาให้มีเพียงราคา

เดียว  ไม่ค านึงถึงระยะเวลา  หรือระยะทาง

ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น  ค่าไปรษณีย์ 

47. ผู้ประกอบการ (The carrier) ผู้ที่ให้บริการการขนส่งอาจจะเป็นรัฐบาล 

หรือเอกชน ผู้ให้บริการอาจได้รับค่าจ้าง 

ถ้าด าเนินการในลักษณะของธุรกิจหรือไม่

ได้รับผลตอบแทน ถ้าด าเนินการเพื่อส่วน

บุคคลมิได้รับจ้าง 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

48. โลจิสติกส์ (Logistics) กระบวนการวางแผน ด าเนินการ และ

ควบคุมให้สามารถบริหารจัดการและ

จั ด เ ก็ บ วั ต ถุ ดิ บ  สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง ที่ ยั ง
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ด าเนินการอยู่ สินค้าส าเร็จรูป และข้อมูลที่

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลคุ้มค่า จากแหล่งต้นทางไปยัง

ปลายทางเพื่อการบริโภคของผู้บริโภค พูด

ง่าย ๆ ก็คือ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร

จัดการให้สินค้าที่เหมาะสมไปถึงที่หมายที่

เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม ภายใน

เวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้า กระบวนการโลจิสติกส์

ประกอบด้วย การจัดเก็บสินค้า การขนส่ง 

บริการเสริมและบริการก่อนการค้าปลีก 

รวมถึงบริการสารสนเทศต่าง ๆ 

 

49. ลักษณะของการ

บริการขนส่ง 

(Transport  Services  

Profile) 

โดยจะต้องค านึงถึงว่าสิ่งที่จะให้บริการ

ขนส่งเป็นอะไร  เช่น  เป็นผู้โดยสาร  เป็น

สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  เป็นสินค้าที่เสียหายได้ไว  

เป็นวัตถุอันตราย  หรืออ่ืน ๆ ซึ่งแต่ละ

อย่างแต่ละประเภทจะมีต้นทุนของการ

ขนส่งแตกต่างกันออกไป 

50. เส้นทาง (The Way) เส้นทางในการขนส่ ง  แบ่ งออก เป็น

เส้นทางน้ า ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือ

ระหว่ า งประ เทศโดยผ่ านทะ เลและ

มหาสมุทร หรือเส้นทางภายนอกใน

ประเทศ 

ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 
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51. ศูนย์กระจาย

สินค้า 

Distribution Centre (DC) ศูนย์ที่ด าเนินการรับวัตถุดิบ ส่วนประกอบ 

หรือสินค้าส าเร็จ มาแยกประเภท 

52. ศูนย์กระจาย

สินค้าร่วม 

Campus จุดที่ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งใช้

ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พนักงาน และการ

ขนส่งร่วมกัน เพื่อประสิทธิผลด้านเวลา

และค่าใช้จ่าย 

53. สถานี (The Terminal) สถานีเป็นจุดเร่ิมต้นหรือปลายทางของการ

ขนส่ งสถานีแต่ละประเภทขึ้นอยู่ กับ

เส้นทางและยานพาหนะในการขนส่ง 

ตัวอย่างการขนส่งทางบก สถานี ได้แก่ 

สถานีขนส่งรถประจ าทาง สถานีรถไฟ 

การขนส่งทางน้ า ได้แก่ท่าเรือ สะพานปลา 

การขนส่งทางอากาศ ได้แก่ สนามบิน 

55. สาธารณูปโภค (Public utility) กิจการที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าหรือ

บริการ  ในส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งใน

การด ารงชีวิต   และการด ารงชีพของ

ประชาชนส่วนใหญ่ เช่น กิจการด้านการ

ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม 

รวมทั้งการขนส่ง 

56. สินค้าหมดอายุ End-of-life สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจ าหน่ายได้ 

รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าที่ช ารุดไม่

สามารถซ่อมแซมได้ 

57. สินค้าขนส่ง Consignment สินค้าหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่ผู้ขนส่ง

ได้รับด าเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่

ก าหนด  
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ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

58. ส่วนหลังร้าน ส่วนหลังร้าน พื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้าง ซึ่งใช้เป็นที่

จัดเก็บสินค้า  และด าเนินการด้านโลจิ

สติกส์  

59. ห่วงโซ่อุปสงค์ Demand chain กระบวนการจั ดส่ งที่ ตรงกันข้ ามกับ

กระบวนการจัดส่งก าลังบ า รุงหรือซัพ

พลายเชน  

60. อัตราที่ไม่

ค านึงถึงชนิดของ

สินค้า 

(FAK  Rates  หรือ  

Freight  All  Kinds) 

อัตรานี้จะใช้กับสินค้าบางชนิดจ านวน

หนึ่ง   ผู้ขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้า

หลายชนิดปะปนกันไป   

61. อัตราครอบคลุม 

 

(Blanket  Rates) อัตราค่าบริการแบบนี้ก็เป็นไปตามความ

ต้องการของตลาดเช่นกัน 

62. อัตราที่ส่งสินค้า

หลายแห่งในเที่ยว

เดียวกัน 

(Stop in transit  to load  

or  unload) 

การให้บริการแบบนี้จะช่วยลดอัตรา

ค่าบริการในการขนส่งได้  ในกรณีที่ต้อง

ส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่เสน้เดียวกัน

มากกว่า  1  ราย  และแต่ละรายก็สั่งสินค้า

เป็นจ านวนน้อย 

62. อุปสงค์และ

อุปทานของการ

ขนส่ง   

(Demand and Supply  of  

Transportation) 

- ถ้าอุปสงค์ในการขนส่งเพิ่มขึ้น  แต่

อุปทานในการขนส่งลดลง  จะท าให้อัตรา

ค่าบริการขนส่งเพิ่มขึ้น 

- ถ้าอุปสงค์ในการขนส่งลดลง  แต่อุปทาน

ในการขนส่งเพิ่มขึ้น  จะท าให้อัตรา

ค่าบริการขนส่งลดลง 
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ล ำดับ ไทย อังกฤษ ควำมหมำย 

63. อัตราที่ไม่

ค านึงถึงชนิดของ

สินค้า 

(FAK  Rates  หรือ  

Freight  All  Kinds) 

อัตรานี้จะใช้กับสินค้าบางชนิดจ านวน

หนึ่ง  ผู้ขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้า

หลายชนิดปะปนกันไป  โดยไม่ต้องระบุ

ชนิดสินค้า 

64. อัตราการบริการ Service rates อัตรานี้ใช้กับการบริการต่างๆ 

65. อัตราค่าบริการ

แบบตายตัว 

Flat Rate เป็นการคิดอัตราค่าบริการที่ก าหนดไว้

เพียงราคาเดียว 

66. อัตราค่าบริการ

แบบกลุ่ม 

(Group Rate หรือ Fixed 

zone) 

เป็นการคิดอัตราค่าบริการขนส่งที่น าเอา

ลักษณะของหลายจุดมารวมกัน 

67. อัตราที่ปรับได้

เป็นพิเศษ 

(Diversion and 

reconsignment privileges) 

อัตราแบบนี้จะใช้เมื่อตารางการขนส่งแน่น

ในกรณีที่ราคาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงง่าย 

68. อัตราครอบคลุม Blanket Rate อัตราค่าบริการแบบนี้ก็ ไปตามความ

ต้องการของตลาดเช่นกัน 

69. อัตราที่ส่งสินค้า

หลายแห่งในที่

เดียวกัน 

(Stop-in transit to load or 

unload) 

การให้บริการแบบนี้จะช่วยลดอัตราใน

การขนส่งได้ 

70. อัตราที่ไม่

ค านึงถึงชนิดของ

สินค้า 

Fak Rate หรือ Freight all 

kinds 

อัตรานี้จะใช้กับสินค้าบางชนิดจ านวน

หนึ่ง 



 
 

บทที ่ 4 

กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ 

 จากการที่ได้เข้าไปท าการศึกษากลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่

เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก ของบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด ซึ่งในการขนส่งภายใน

บริษัทนั้น จะใช้รถยนต์และรถบรรทุกเป็นหลักในการขนส่งสินค้า มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์

ดังนี ้

1. กำรลดต้นทุนในกำรขนส่ง 

 ต้นทุนของการขนส่ง  (Costs of  Transpoatation)  เราจะพิจารณากันถึงเร่ืองของ
ต้นทุนในการขนส่ง เรามาพิจารณากันถึงแนวความคิดในเร่ืองต้นทุนกันก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ได้อย่างง่ายขึ้น  ถึงน าเอาลักษณะของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งพอที่จะกล่าวได้  ดังต่อไปนี้ 

1.1 ต้นทุนคงที่  (Fixed  Cost)  เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย  ที่จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ใด ๆ  ตามการผลิต  ไม่ว่าจะท าการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่า
เดิมอยู่ตลอดเวลา   
 1.2 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามปริมาณของการผลิต  ถ้าผลิตมากก็จะมีต้นทุนผันแปรมาก  ถ้าผลิตน้อยต้นทุนผันแปรก็จะ
น้อย ถ้าไม่ผลิตก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผันแปรเลย ต้นทุนประเภทนี้ อาจจะเรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นได้อีก คือ ต้นทุนด าเนินการซึ่งค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนการผลิต ถ้าให้บริการ
การขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็จะมากด้วย  ถ้าผลิตบริการการขนส่งน้อยต้นทุนก็น้อย ถ้าไม่ได้
ให้บริการเลยก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนผันแปร 

1.3 ต้นทุนรวม  (Total Cost หรือ Joint Cost)  เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

โดยรวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมารวมกัน  ถือเป็นต้นทุนของการบริการทั้งหมด และการ

ข น ส่ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น ต้ น ทุ น ห รื อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส า ห รั บ ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า
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2. ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้น 

2.1 ปัญหาเคร่ือง GPS 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนและความสะดวกบางเคร่ืองแสดงได้เฉพาะพิกัด

ภูมิศาสตร์ บางเคร่ืองไม่สามารถต่อเข้ากับเคร่ืองมืออ่ืนหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (PC) ได้ และข้อ

ใหญ่ที่ต้องพิจารณา ความแข็งแรงทนทานถ้าต้องใช้เคร่ืองท างานในพื้นที่ทะเล หรือในพื้นที่ป่าเขา 

การใช้ไฟและความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้ส าคัญที่จะต้องเอาใจใส่  

 

 

 

 

 

 

                                                           ภาพที่ 4.1 ปัญหาเคร่ือง GPS 

2.2 ปัญหาทางด้านค่าน้ ามันสูง 

ปัญหาทางด้านค่าน้ ามันสูงอาจจะส่งผลให้ต้นทุนค่าเดินทางรวมทั้งค่าครองชีพ

เพิ่มขึ้น และท าให้เกิดการใช้จ่ายที่สูงทางบริษัทอาจจะท าการปรับเปลี่ยนน้ ามันที่ใช้ในการขนส่ง

เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่ง 

 2.3 ปัญหาของสภาพถนนและเส้นทางในการขนส่ง 

การขนส่งสินค้าของลูกค้านั้นอาจมีปัญหาในเร่ืองของสถานที่และเส้นทางในการ

ขนส่งที่ไม่สะดวก อาจจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งและการบุบสลายของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทจะท าการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งเพื่อให้รวดเร็วขึ้น 
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ภาพที่ 4.2  ปัญหาสินค้าเกิดความเสียหาย 

3. ควำมรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำต่อไปในอนำคต  

  ความรู้ที่ได้จากการที่ไปศึกษาบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด ท าการศึกษากล

ยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก บริษัทได้ให้ความรู้ใน

เร่ืองการน าระบบ GPS บอกเส้นทางในการขนส่งและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการขนส่งอะไหล่

เคร่ืองจักรเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการลดต้นทุนการขนส่ง 

4. กำรน ำหลักปรัชญำพอเพียง ด้ำนภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีมำปรับใช้กับกำรท ำโครงกำร 

 ตามหลักปรัชญาพอเพียงด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับการท าโครงการนี้ท าให้ทางคณะผู้จัดท า

ตระหนักถึงความไม่ประมาทและมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 

 



 
 

                                                        บทที่ 5 

สรุปข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

1. กำรลดต้นทุนในกำรขนส่ง 

 การขนส่งทางรถยนต์ เป็นวิธีที่สะดวกและได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะ

สามารถส่งสินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าจากการเปลี่ยน

ยานพาหนะมีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาค่อนข้างสูง รวดเร็ว และควบคุมเวลาได้ดี สามารถขนส่ง

สินค้าได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่ปริมาณน้อยไปจนถึงปริมาณมาก ครอบคลุมพื้นที่ในการขนส่ง

ได้กว้างไกลกว่า แต่ก็มีข้อเสียถ้าหากมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งมากจนเกินไปหรือระยะทางไกลจะมี

ต้นทุนค่าขนส่งสูงตามขึ้นมาด้วย และในการขนส่งสินค้าหรือขนส่งผู้ให้บริการจะต้องมีความตรง

ต่อเวลาค่อนข้างสูงเพราะบริษัทชั้นน าที่มีการขนส่งให้ความส าคัญทางด้านเวลาเป็นอย่างมาก 

2. ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในกำรขนส่ง 

 จากการที่ได้เข้าไปท าการศึกษาการลดต้นทุนอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกะบะตู้

บรรทุก ของบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด นั้นได้ท าให้รู้ว่าการลดต้นทุนนั้นเป็นกระบวนการ

หนึ่งที่มีความส าคัญมากต่อธุรกิจการบริการในสมัยนี้มากจึงท าให้ธุรกิจในการขนส่งสินค้านั้นเป็น

ธุรกิจที่น่าสนใจมากธุรกิจหนึ่งในตอนนี้ หากธุรกิจการขนส่งใดที่มีขั้นตอนและการขนส่งและลด

ต้นทุน หรือมีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะท าให้ธุรกิจการขนส่งนั้นมีความ

เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น 

 ซึ่งในกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่าบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด มีขั้นตอนการ

ขนส่งและการลดต้นทุน ดังนี้ 

 



69 
 

 

1.;มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือในการขนส่งอย่างมากใช้ในเร่ือง

ของการจัดการเอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งหรือตรวจสอบกับลูกค้าทั้งเร่ืองด้านเอกสารและด้านต่างๆ 

2.;ทุกคร้ังที่มีการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการจะมีการส ารวจพื้นที่ที่จะ

ท าการขนส่งสินค้าก่อนทุกครั้ง 

3. มีการวางแผนงานและติดต่อประสานงานในการท างานกันเป็นทีมของพนักงาน

ในบริษัท เพื่อให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยกับสินค้าที่มีการขนส่งมาก 

4. มีการติดตามระบบในการขนส่งด้วย GPS ที่ใช้ติดไปกับรถที่ใช้ในการขนส่ง

สินค้าให้กับลูกค้าเพื่อที่ทางบริษัทสามารถตรวจสอบได้ว่ารถที่บรรทุกสินค้าของลูกค้านั้นอยู่ที่ไหน

และอีกกี่นาทีสินค้าจะไปถึงจุดหมายปลายทาง  

3. ควำมรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำต่อไปในอนำคต  

  ความรู้ที่ได้จากการที่ไปศึกษาบริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด ท าการศึกษากล

ยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งอะไหล่เคร่ืองจักรโดยรถกระบะตู้บรรทุก บริษัทได้ให้ความรู้ใน

เร่ืองการน าระบบ GPS บอกเส้นทางในการขนส่งและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการขนส่งอะไหล่

เคร่ืองจักรเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการลดต้นทุนการขนส่ง 

4. กำรน ำหลักปรัชญำพอเพียง ด้ำนภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี สรุปได้ดังนี้ 

 ตามหลักปรัชญาพอเพียงด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับการท าโครงการนี้ท าให้ทางคณะผู้จัดท า

ตระหนักถึงความไม่ประมาทและมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาเร่ืองการบริหารคลังสินค้า บริษัท หลีโสธรทรานสปอร์ต จ ากัด ทาง
คณะผู้จัดท าได้พบปัญหาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ทางบริษัทฯ ควรมีการตรวจเช็คสภาพภูมิอากาศทุกคร้ังก่อนด าเนินการขนส่ง

เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและพนักงานทุกคนที่ออกไปท าการขนส่งสินค้า 

2. ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการใช้รถบนถนนมาก ๆ เพื่อที่รถบรรทุกจะได้ไปท า

การขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันเวลาที่ลูกค้าก าหนด 
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3.การขนส่งสินค้าในแต่ละคร้ังบริษัทฯ ควรจะต้องมีการควบคุมการด าเนินงาน

การขนส่งสินค้าเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างการขนส่งสินค้าขึ้น – ลง 

จากรถบรรทุกสินค้า 

ข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ 

1. บริษัทฯ ควรมีการตรวจเช็คสภาพรถที่น าออกไปขนส่งสินค้าทุกคร้ังก่อนที่จะ

น าออกไปขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

2. ควรมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายของพนักงานทุกคนรวมถึงคนขับรถเพื่อความ

ปลอดภัยในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. รักษาความสะอาดและหมั่นท าความสะอาจทั่วพื้นที่ไม่ให้สกปรก 
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ด้ำนหน้ำโมเดลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ด้ำนบนโมเดลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ด้ำนข้ำงโมเดลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ด้ำนหลังโมเดลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก    ค 

งบประมำณค่ำใช้จ่ำย 



 

 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำโครงกำร 
 

1.   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท าโครงการ      600       บาท 

2.   ค่าปริ้นงาน         500       บาท 

3.   ค่าเข้าเล่มโครงการ        200       บาท 

4.   ค่าถ่ายเอกสาร        200 บาท 

  รวมเป็นเงิน                  2,000      บาท 

    



 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 

 
 

  

นางสาวนางสาวกัญชพร  บางเหลือง 

เลขประจ าตัว 36733 

วันเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2538 

บ้านเลขที่ 86/94 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง               

จ.สมุทรปราการ 10270 

เบอร์โทรศัพท์ 099-2369741 

E-mail lovesasiprapa@hotmail.com 

 


