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บทคัดย่อ 

กรณีศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก       
กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็ก
กลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก ศึกษาปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทาง
รถบรรทุก และได้มีศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลม
โดยการขนส่งทางรถบรรทุก ซึ่งเห็นถึงความส าคัญในด้านการขนส่ง ที่ท าให้เกิดผลกระทบในการ
ท าธุรกิจที่มีความเจริญ ปรับปรุงและต่อยอดเพื่อให้เกิดความส าเร็จแก่ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด 
(มหาชน)  

จากการที่ได้ไปศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 
กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ท าให้คณะผู้จัดท าโครงการได้น าการใช้งานของ
ระบบ Microsoft Word เข้ามามีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดท าโครงการ และได้ทราบถึง
ปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก ที่ยังขาดประสิทธิภาพในด้านการ
ขนส่งที่ได้มีการแก้ไขให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการขนส่งให้ด าเนินต่อไปได้จนส าเร็จลุล่วงไป
ได้ดว้ยดี 

คณะผู้จัดท าได้มีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการจัดท าโครงการเล่มนี้ มีแนวทาง
มากมายที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต หรือแนวทางในการประกอบอาชีพธุรกิจใน
ด้านที่เกี่ยวกับการขนส่ง แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้
ที่อ่านโครงการเล่มนี้ โครงการ้ล่มนี้เหมาะส าหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านโลจิสติกส์ ทุกเพศ ช่วง
อายุ15 ปีขึ้นไป คณะผู้จัดท าหวังว่าโครงการเล่มนี้จะมีประโยชน์เป็นส าหรับผู้ที่ได้เข้ามาอ่านเป็น
อย่างยิ่ง ด้วยความเคารพอย่างสูง 
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(2) 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โดยผู้จัดท าได้ศึกษาเร่ืองศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก กรณีศึกษา 
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ของพวกเราในคร้ังนี้ สามารถท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยคณะ
ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ อาจารย์ รัตนา ชาตรูประมัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณา
และเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน าและความรู้ ให้ค าปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ปรับปรุงด้วยความเมตตาเสมอมาจนกระทั่งโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณอัดชาพันธ์ทองหล่อ ต าแหน่ง Warehouse Manager             
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานภายในบริษัท ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก และมี
การแนะแนวทางให้ได้ความรู้รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดจน
การจัดท าโครงการในคร้ังนี้ประสบความส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณ คุณจิตสินี เชิงฉลาด ผู้เป็นมารดา และเพื่อน ๆ สมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม ที่คอยให้ก าลังใจและค าปรึกษา และความสามัคคีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มจึงท าให้โครงการผ่าน
ไปได้ด้วยดี ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ปัญหานั้นผ่านไปได้อย่างราบร่ืนและประสบความส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

 
คณะผู้จัดท า
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บทที ่1         
    บทน า 

หลักการและเหตุผล 

การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่ง
แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และอ่ืน ๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่ง
ได้จากหลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน  
ยานพาหนะ, และการด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ถนน   
ทางรถไฟ เส้นทางการบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่ าอากาศยาน สถานี
รถไฟ ท่ารถ และ ท่าเรือ ในขณะที่ ยานพาหนะ คือสิ่งที่เคลื่อนที่ไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต์ 
รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ส่วน การด าเนินการ นั้นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร 
ระบบควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือการ
เก็บภาษีน้ ามัน เป็นต้น ดังนั้นการขนส่งจึงมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมอ่ืน 
ๆรวมถึงยังเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่เกิดขึ้นชีวิตประจ าวันอีกด้วย 

การขนส่งสินค้าทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมใช้ขนส่งสินค้า
ภายในประเทศมากที่สุด การขนส่งสินค้าทางถนนได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีข้อได้เปรียบเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ คือความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภค
ได้โดยตรง เนื่องจากมีโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ มีหน่วยบรรทุก 
ขนาดเล็ก และสามารถจัดหาพาหนะได้สะดวกท าให้สามารถขนส่งสินค้าไปที่จุดหมายปลายทางที่
แตกต่างกันได้สะดวก ประกอบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ มีข้อจ ากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่
สามารถรองรับความต้องการขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
ให้บริการขนส่งจากแหล่งผลิตถึงแหล่งบริโภคได้โดยตรง และจ าเป็นต้องใช้การขนส่งทางถนน
เป็น Feeder ดังนั้นโดยรวมแล้วการขนส่งสินค้าทางถนนจึงได้เปรียบการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ            
ที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง ปัจจุบันอาชีพที่ก าลังได้รับความนิยม
ตอนนี้ก็คือการขับรถส่งของ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขนส่งทางบกนั้นเป็นเร่ืองที่น่าศึกษาเป็นอย่าง
ม า ก
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ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงการในหัวข้อการศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อ
เหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะบอก
การถึงท างานของกระบวนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุกกรณีศึกษาบริษัท   
ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่ง
ทางรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ว่ามีขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลม
โดยการขนส่งทางรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) เป็นอย่างไร และ
กระบวนการขนส่งทางรถบรรทุกเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญส าหรับงานด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเร่ือง
การศึกษาปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที 
สตีล จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการศึกษาในเร่ืองปัญหาที่เกิดขึ้นในการขนส่ง
ท่อเหล็กกลมทางรถบรรทุก ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับความรู้และได้แนวทางในการแก้ไข
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และน าความรู้ที่ได้ ไปเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจหรือกิจการเกี่ยวกับการขนส่ง
ต่าง ๆ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

 

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 
กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 
   2.เพื่อศึกษาปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 
กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

3.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็ก
กลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 
   4.เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาพัฒนาและรวมไปถึงการ
ประกอบอาชีพในอนาคต    
   5.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการควบคุมงบประมาณมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดท าโครงการ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงการศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 

กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

   2. ทราบถึงปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 

กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

   3. ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งท่อเหล็กกลมโดย

การขนส่งทางรถบรรทุก กรณีศกึษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

   4.ทราบถึงแนวทางความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาพัฒนาและรวมไปถึง

การประกอบอาชีพในอนาคต    

   5.สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการควบคุมงบประมาณมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

การศึกษาการใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดเก็บท่อเหล็กกลมภายในคลังสินค้าทั่วไป 
การศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยรถบรรทุก การศึกษาขั้นตอนในการบรรจุภัณฑ์ท่อ
เหล็กกลม และการศึกษากระบวนการน าเข้าวัตถุดิบเหล็กม้วนจากประเทศจีน ของ บริษัท ทีเอ็มที 
สตีล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทยด้วยประสบการณ์
ในการท างานที่ท าให้บริษัทเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาแปรรูปใช้ในงาน
อุตสาหกรรม งานก่อสร้างและสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เหล็ก เสริมสร้างเพิ่มความมั่นใจ
และตอบโจทย์ในทุกโครงสร้างของการท างาน  

ทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัทและการ
ด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้   

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. ผังองค์กร 
4. แผนที่และสถานที่ตั้ง 
5. นโยบายบริษัท  
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ  
 

1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) หรือ TMT ผู้ด าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร

รายใหญ่ในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TMT ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา
ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้าด้วยการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งการเป็นศูนย์กลางในการจัดจ าหน่ายเหล็กทุกประเภท
พร้อมคลังสินค้าด้วยขนาดใหญ่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นส าหรับงานอุตสาหกรรม การผลิต
เหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็นเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์และการท างานอย่างมืออาชีพ TMT  
จึงก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ด าเนินธุรกิจเหล็กครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ  
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คุณสูรย์ ธรสานสมบัติ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้เร่ิมต้นประกอบธุรกิจเหล็กในนาม       
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ซุ่มฮวดโลหะกิจ ในช่วงแรกด าเนินธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป ต่อมาในปี 
2529 ธุรกิจได้เติบโตขึ้นจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งในนามบริษัท ซุ่มฮวดค้าเหล็ก จ ากัด 

บริษัท ค้าเหล็กไทย จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน
เร่ิมต้น 5 ล้านบาท และพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กแบบครบวงจร โดยให้
ค าปรึกษาและจัดหาผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากการท าธุรกิจเชิง รับเป็นการตลาดเชิง
รุก ขยายก าลังการผลิตเหล็กแผ่น (Cut to Length Line) ด้วยการเพิ่มเคร่ืองจักรที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การผลิตมากกว่า  60,000  ตัน/ปี เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพิ่มก าลังการผลิตด้วยเคร่ือง
ตัดเหล็กแผ่นหนา เพื่อรองรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก 129,000 ตัน/ปี 

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 100 ล้านบาท และขยายโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจโดยสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าที่อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัทจดทะเบียนเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยต้นทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 425 ล้านบาท ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000        
จากสถาบัน SGS, UKAS และ NAC มีการลงทุนเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีการผลิตท่อเหล็กที่ทันสมัย
และการพ่นเคลือบสีป้องกันสนิมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี            
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

บริษัทได้มีการพัฒนาธุรกิจการบริหารงาน ภายใต้วิสัยทัศนใหม่ เราเป็นโครงสร้าง
ให้กับทุกจินตนาการ และได้รับการยกระดับการรับรองระบบบริหารคุณภาพเป็น ISO 9001: 2008 
จากสถาบัน SGS, UKAS และ NAC  ได้รับการปรับอันดับการก ากับดูแลกิจการจากระดับ                   
ดีเป็นระดับ ดีมาก โดยสมาคมส่งสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) รวมทั้งได้รับรอง
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก .      
17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) 

เปิดศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center  เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
ธุรกิจเหล็กอย่างครบวงจรและได้รับรางวัลดีเด่นในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards : IR Awards 2011) ในงาน SET Awards 2011 เพิ่มทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วเป็น 428 ล้านบาท และได้รับรางวัลดี เด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investar Relations Awards) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในงาน SET 
Awards 2012 

บริษัทประสบความส าเร็จด้านการขายและการให้บริการ จากปริมาณสินค้าส่ง
มอบ 530,000 ตัน ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งมันเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และได้น า
เทคโนโลยีด้านการบริหาร Supply Chain โดยระบบบาร์โค้ดมาใช้ในคลังสินค้าพัฒนาระบบ 
Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยน า Warehouse Management System มาใช้บริหาร
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จัดการคลังสินค้า อีกทั้งยังได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจาก โครงการ CSR-DIW Awards 2014       
ในด้านมาตรฐานความรับผิดชอบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และโครงการ Green 
Industry ในด้านอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โครงสร้างโรงผลิตขนาด
กลางและโครงการขยายพื้นที่คลังสินค้าขนาด 5,950 ตร.ม. ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และศูนย์การ
เรียนรู้ TMT Knowledge Center ยังได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแบบโครงการ Innovaitve 
Steel Desing Contes ในงาน Blu Scope Award 2015  ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW 
Continuous Award 2016 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับมอบ
ประกาศนียบัตร ESG100 Company บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นมนการด าเนินธุรกิจด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ 

บริษัทมีจดทะเบียนช าระแล้ว 435.38 ล้านบาท และได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการด าเนินงานดีเด่น รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น จาก SET Award 2017 รวมถึงการรับรอง
ให้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

ปั จ จุ บั น  บ ริษั ทได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ  บ ริษั ท  ที เ อ็ มที  ส ตี ล  จ า กั ด  ( มห าชน )                                
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต       
ที่ครอบคลุมการผลิตและการให้บริการเหล็กที่ครบวงจรพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่องส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุก
อุตสาหกรรม 
 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ป้ายหน้าบริษัท 
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3. แผนผังองค์กร 

ภาพท่ี 2.2 แผนผังองค์กร บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

4. แผนท่ี บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 22  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-6854000 แฟกซ์ 02 670 9090-2 อีเมล: info@tmtsteel.co.th 

 
ภาพท่ี 2.3 แผนที่ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
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บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย 
332-333 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร 02 685 4000 แฟกซ์ 035 272 448 อีเมล: info@tmtsteel.co.th 

 
ภาพท่ี 2.4 แผนที่ โรงงาน บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
 

 
ภาพท่ี 2.5 วิสัยทัศน์บริษัท 

mailto:info@tmtsteel.co.th
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เราเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการ คือวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จเดียวกัน ด้วยการท าธุรกิจเหล็กอย่างแตกต่าง กล้าท้าทายสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ทุก
จินตนาการเป็นจริง ด้วยการเป็นโครงสร้างให้กับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การให้ค าปรึกษาเพื่อ
ประโยชน์ในธุรกิจของลูกค้า  เป็นโครงสร้างในการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรม                    
เป็นโครงสร้างที่ขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย และเป็นโครงสร้างที่
ท าให้เราเติบโตในวันนี้และวันต่อ ๆไปอย่างยั่งยืน 
 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
6.1 ประเภทเหล็กแผ่น 
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HOT ROLLED SHEET) มีขนาดความหนาตั้งแต่ 
1.2 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร 
 

 
ภาพท่ี 2.6 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HOT ROLLED SHEET) 
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เหล็กแผ่นรีดร้อน (HOT ROLLED PLATE) มีขนาดตั้งแต่ 3’x6’ ถึง 8’x20’ 
ความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.7 เหล็กแผ่นรีดร้อน (HOT ROLLED PLATE) 

 
 เหล็กแบน (FLAT BARS) มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร 
ความหนาตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.8 เหล็กแบน (FLAT BARS) 
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เหล็กม้วนสลิต (SLITTING COIL) เป็นการน าเหล็กม้วนมาตัดตามความกว้างที่
ลูกค้าก าหนดและม้วนกลับเพื่อจ าหน่าย โดยส่วนใหญ่ลูกค้าประเภทนี้ จะน าเหล็กม้วนดังกล่าวไป
ขึ้นรูปเพื่อผลิตชิ้นงาน เช่น ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 2.9 เหล็กม้วนสลิต (SLITTING COIL) 

 
 เหล็กแผ่นลาย (CHECKERED PLATE) มีขนาดตั้งแต่ 4’x8’ ถึง 5’x20’ ความ
หนาต้ังแต่ 2.0 มิลลิเมตร ถึง 9.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.10 เหล็กแผ่นลาย (CHECKERED PLATE) 
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6.2 ประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น 
 ท่อเหล็กกลม (Round Tubes) ขนาดตั้งแต่ 21.70 มิลลิเมตร ถึง 216.30 มิลลิเมตร 
ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ถึง 8.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.11 ท่อเหล็กกลม (Round Tubes) 

 
 ท่อแบน (Rectangular Tubes) ขนาดตั้งแต่ 200x100 มิลลิเมตร ถึง 200x200 
มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ถึง 8.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.12  ท่อแบน (Rectangular Tubes) 
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 ท่อเหลี่ยม (Square Tubes) ขนาดตั้งแต่ 12x12 มิลลิเมตร ถึง 200x200 มิลลิเมตร 
ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ถึง 9.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.13  ท่อเหลี่ยม (Square Tubes) 

 
 ท่อพ่นสี (Primer Coated Tube) ท่อเหล็กกลมพ่นสี ขนาดตั้งแต่ 21.70 มิลลิเมตร 
ถึง 216.30 มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ถึง 8.0 มิลลิเมตร  และท่อเหลี่ยมพ่นสี ขนาดตั้งแต่ 
12x12 มิลลิเมตร ถึง 200x200 มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ถึง 9.0 มิลลิเมตร และท่อแบนพ่น
สี ขนาดต้ังแต่ 38x19 มิลลิเมตร ถึง 200x100 มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ถึง 6.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.14 ท่อพ่นสี (Primer Coated Tube) 
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 ท่อเอพีไอ (API Pipe) ขนาดตั้งแต่ 21.70 มิลลิเมตร ถึง 219.10 มิลลิเมตร ความ
หนา 2.77 มิลลิเมตร ถึง 8.18 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.15 ท่อเอพีไอ (API Pipe) 

 
 ท่อ ASTM (ASTM Pipe) ขนาดตั้งแต่ 21.70 มิลลิเมตร ถึง 216.303 มิลลิเมตร 
ความหนา 2.0  มิลลิเมตร ถึง 8.0 มิลลิเมตร และท่อเหลี่ยม ขนาดตั้งแต่ 25x25 มิลลิเมตร ถึง 
200x200 มิลลิเมตร ความหนา 2.0 มิลลิเมตร ถึง 9.0 มิลลิเมตร และท่อแบน ขนาดตั้งแต่ 50x25 
มิลลิเมตร      ถึง 200x100 มิลลิเมตร ความหนา 2.0 มิลลิเมตร ถึง 6.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.16 ท่อ ASTM (ASTM Pipe) 
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 ท่อเคลือบสังกะสี GI (Galvanized Steel Tube) ท่อเหลี่ยม ขนาดตั้งแต่ 25x25 
มิลลิเมตร ถึง 50x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ถึง 1.8 มิลลิเมตร และท่อแบน ขนาดตั้งแต่ 
50x25 มิลลิเมตร ถึง 100x50 มิลลิเมตร ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ถึง 1.8 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.17 ท่อเคลือบสังกะสี GI (Galvanized Steel Tube) 

 
 เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (C Channel) ขนาดตั้งแต่ 60x30x10 มิลลิเมตร                      
ถึง 250x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.6 มิลลิเมตร ถึง 4.5 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.18 เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (C Channel) 
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  เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีพ่นสี (Primer Coated C Channel) ขนาดตั้งแต่ 
60x30x10 มิลลิเมตร ถึง 250x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.6 มิลลิเมตร ถึง 4.5 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.19 เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีพ่นสี (Primer Coated C Channel) 

  
 เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เคลือบสังกะสี GI (Galvanized C Channel) ขนาดตั้งแต่ 
75x45x15 มิลลิเมตร ถึง 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.4 มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.20 เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เคลือบสังกะสี GI (Galvanized C Channel) 
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 เหล็กรางพับ (Light Channel) ขนาดตั้งแต่ 38x15x15 มิลลิเมตร ถึง 450x75x75 
มิลลิเมตร ความหนา 1.6 มิลลิเมตร ถึง 6.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.21 เหล็กรางพับ (Light Channel) 

 
 เหล็กฉากพับ (Light Angle) ขนาดตั้งแต่ 30x30 มิลลิเมตร ถึง 75x30 มิลลิเมตร 
ความหนา 3.2 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.22 เหล็กฉากพับ (Light Angle) 
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6.3 ประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัว H (H-SECTION , H BEAM, WIDE FLANGE) 
เหล็กเอชบีมมีขนาดตั้งแต่ 100x100 มิลลิเมตร ถึง 400x400 มิลลิเมตร เหล็กไวด์แฟรงค์มีขนาด
ตั้งแต่ 100x50 มิลลิเมตร ถึง 900x300 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.23 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัว H (H-SECTION) 

 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัว T (CUT-BEAM, CUT-T) มีขนาดต้ังแต่ 50x50 

มิลลิเมตร ถึง 400x400 มิลลิเมตร เหล็กไวด์แฟรงค์มีขนาดต้ังแต่ 100x50 มิลลิเมตร ถึง 450x300 
มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.24 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัว T (CUT-BEAM,CUT-T) 
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เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัว I (I-SECTION, I-BEAM) มีขนาดต้ังแต่ 150x75 
มิลลิเมตร ถึง 600x190 มิลลิเมตร  

 
ภาพท่ี 2.25 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัว I (I-SECTION, I-BEAM) 
 
เหล็กรางน้ ารีดร้อน (CHANNEL) มีขนาดต้ังแต่ 75x40 มิลลิเมตร ถึง 380x100 

มิลลิเมตร ความหนาต้ังแต่ 5.0 มิลลิเมตร ถึง 13.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.26 เหล็กรางน้ ารีดร้อน (CHANNEL) 
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 เหล็กฉากรีดร้อน (EQUAL ANGLE) ขนาดตั้งแต่ 25x25 มิลลิเมตร ถึง 250x250 
มิลลิเมตร ความหนาตั้งแต่ 3.0 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.27 เหล็กฉากรีดร้อน (EQUAL ANGLE) 

 
 เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) เกรด SR24 ความหนาตั้งแต่ 6.0 มิลลิเมตร           
ถึง 25.0 มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.28 เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) 
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 เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BARS) ความหนาตั้งแต่ 10.0 มิลลิเมตร ถึง 32.0 
มิลลิเมตร 

 
ภาพท่ี 2.29 เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BARS) 
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บทที ่3 

แนวคิดทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเร่ือง การศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก กรณีศึกษา 
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยน าเอาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง         
มาท าการศึกษาเพื่อสนับสนุนวิจัยประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ก าเนิดและพัฒนาการของการขนส่ง 
2. องค์ประกอบของการขนส่ง 
3. ประเภทของการขนส่ง 
4. เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 
5. บทบาทของการขนส่งและโลจิสติกส์ 
6. การสร้างโครงข่ายการขนส่ง 
7. การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 
8. นิยามศัพท์ 
 

1. ก าเนิดและพัฒนาการของการขนส่ง 
การขนส่งมีบทบาทส าคัญต่อการเดินทางมาตั้งแต่สมัยโบราณ การขนส่งผู้โดยสาร

และการขนส่งสินค้า ท าให้การเดินทางรวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น การเดินทางในสมัยโบราณใช้
พลังงานจากธรรมชาติ เช่น การใช้แรงลมเพื่อการแล่นเรือใบ นอกจากนี้ก็ใช้แรงงานคนและสัตว์  
เช่น ชาวไวกิ้ง (Viking) แห่งคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย (Scandinavia Peninsular) เดินเรือโดยใช้
แรงงานคนเป็นฝีพาย สามารถเดินทางไปไกลถึงดินแดนชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน 
(Mediterranean Sea) ส าหรับทางบก ใช้แรงงานสัตว์ เช่น ม้า วัว ช้าง ฯลฯ ในการบรรทุกหรือลาก
จูงสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นพาหนะส าคัญ ส าหรับนักเดินทาง และส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ประเทศ
จีนในสมัยโบราณ ม้ามีบทบาทส าคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ถึงแม้ว่าการเดินทางในสมัย
โบราณใช้พลังงานจากธรรมชาติและแรงงานสัตว์ดังกล่าวแล้ว แต่ก็สามารถเดินทางติดต่อกันได้
ระหว่างโลกเก่าซึ่งหมายถึง ทวีปยุโรปแอฟริกา การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น เมื่อมนุษย์
เร่ิมน าเคร่ืองจักร ไอน้ ามาใช้ในการเดินเรือประมาณคริสต์สตวรรษที่ 18 และน ามาใช้กับหัวรถจักร
ในเวลาต่อมา ต่อมาต้นคริสต์สตวรรษที่ 20 การขนส่งทางอากาศก็ได้เร่ิมเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกและ
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พัฒนาก้าวหน้าถึงปัจจุบัน การขนส่งความสัมพันธ์กับท่องเที่ยวทางบก ทางน้ า และทางอากาศ
น าไปเกี่ยวโยงกับ ธุรกิจด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม เพื่อการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว และการขายจึงท าให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในต้นคริสต์สตวรรษที่ 19 การ
ประดิษฐ์ค้นทั้ง 2 ประการดังกล่าวเป็นบ่อเกิดของเรือสากลและรถไฟ 

2. องค์ประกอบของการขนส่ง 

การขนส่ง คือกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกสถานที่หนึ่ง (Talley, 1983 : 1) จากความหมายดังกล่าวแล้ว การขนส่งจัดกิจกรรมบริการ              
มี 2 ลักษณะ คือสินค้า หรือสิ่งของทุกชนิด ซึ่งได้แก่อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฯลฯ และรวมถึงไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยอีกลักลักษณะหนึ่ง ได้แก่บุคคล ซึ่งอาจ
หมายถึงบุคคลเด่ียวหรือหมู่คณะ 

 
การขนส่ง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 ภาพท่ี 3.1 เส้นทาง 

 
1. เส้นทาง (The Way) เส้นทางในการขนส่ง แบ่งออกเป็นเส้นทางน้ าซึ่งเป็น

เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยผ่านทะเลและมหาสมุทร หรือเส้นทางภายนอกในประเทศ 
เช่น ล าคลอง แม่น้ า ฯลฯ เส้นทางบก แบ่งออกเป็นเส้นทางรถยนต์และเส้นทางรถไฟ ประการ
สุดท้าย คือเส้นทางอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจาก
เส้นทางการขนส่งดังกล่าวแล้ว ท่อในการล าเลียง ก๊าซหรือวัสดุอย่างอื่น ก็จัดเป็นเส้นทางด้วย 
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ภาพท่ี3.2 พาหนะสมัยก่อน 

 
2. พาหนะ (The Vehicle) พาหนะเป็นสื่อกลางในการล าเลียงผู้โดยสารหรือสินค้า

ในสมัยโบราณ ได้แก่ช้าง ม้า ลา อูฐ เกวียนเรือ ฯลฯ แต่ปัจจุบันได้น าเคร่ืองจักรมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนแทนแรงงานคนและสัตว์ พาหนะในปัจจุบัน ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ฯลฯ 

 

 
ภาพท่ี3.3 สถานีรถไฟ 

 
3. สถานี (The Terminal) สถานีเป็นจุดเร่ิมต้นหรือปลายทางของการขนส่งสถานี

แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเส้นทางและยานพาหนะในการขนส่ง ตัวอย่างการขนส่งทางบก สถานี 
ได้แก่ สถานีขนส่งรถประจ าทาง สถานีรถไฟ การขนส่งทางน้ า ได้แก่ท่าเรือ สะพานปลา การขนส่ง
ทางอากาศ ได้แก่ สนามบิน 
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ภาพท่ี 3.4 ผู้ประกอบการ 
 

4. ผู้ประกอบการ (The carrier) ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ให้บริการการขนส่งอาจจะ
เป็นรัฐบาล หรือเอกชน ผู้ให้บริการอาจได้รับค่าจ้าง ถ้าด าเนินการในลักษณะของธุรกิจหรือไม่
ได้รับผลตอบแทน ถ้าด าเนินการเพื่อส่วนบุคคลมิได้รับจ้าง 
 
3.ประเภทของการขนส่ง 

การขนส่งทางบก (Land Transportation) 
จ าแนกได้ 2 ประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3.5 การขนส่งทางรถไฟ
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การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียงที่
ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ 
เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆปริมาณมากและในระยะทางไกลอัตราค่าบริการไม่แพง       
การขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอน               
และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 

ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางบก มีดังนี้ 
ข้อดี 
1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากมายหลายชนิด 
2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 
ข้อเสีย 
1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมาก 
4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 
 
การขนส่งทางรถยนต์  (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก                  

(Truck Transportation) 

 

ภาพท่ี3.6 การขนส่งทางรถยนต์ 
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การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก 
ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง  ๆ ได้อย่างทั่วถึง
โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้น 
สามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่าย สินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวก
รวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 

ส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 
-ผู้ประกอบการอาจเป็นรัฐหรือเอกชนด าเนินงานก็ได้ หรือเป็นการด าเนินงาน

ร่วมกันก็ได้ เช่น รถยนต์รับจ้าง 
-อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก 
-ถนนหรือเส้นทางเดินรถข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 
 
การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) 

 
ภาพท่ี3.7 การขนส่งทางน้ า 

 
การขนส่งทางน้ า เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล ชาวกรีกเป็นชนชาติที่เดินเรือ

ค้าขายระหว่างเมืองต่าง ๆ ในทะเลอิเจียนรอบ ๆ ประเภทกรีซในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเดินเรือ
ติดต่อกับอาณาจักรโรมันและเมืองอ่ืน  ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาเหนือ ชาว
โรมันก็เป็นอีกชนชาติหน่ึงที่เดินเรือค้าขายติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ในดินแดนดังกล่าวมาแล้วทะเล          
เมดิเตอร์เรเนียนเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ส าคัญของชาวโรมัน ในประวัติศาสตร์ก่อนค.ศ. 500    
ค.ศ500 ชนชาติกรีกโรมันและโรมันเป็นนักเดินเรือค้าขายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่ส าคัญ
ที่สุด  
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ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 ซึ่งเป็นระยะเวลาตอนต้นของสมัยกลาง การค้า
ขายทั้งทางบกและทางเรือหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง เพราะมีโจรผู้ร้ายชุกชุม จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษ
ที่ 12-13 การค้าขายได้เร่ิมต้นอีกคร้ังหนึ่ง ชนชาติอาหรับเป็นนักเดินเรือค้าขายที่ส าคัญแถบทะเล
อาหรับและทะเลแดง นคริสต์ศตวรรษที่ 14 และ 15 

ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 ชนชาติที่เดินเรือค้าขายและส ารวจแผ่นดิน
ใหม่เพื่อแสวงหาอาณานิคม ได้เปลี่ยนจาก ชนชาติอาหรับแถบทะเลอาหรับและทะเลแดงเปลี่ยน
ไปสู่โปรตุเกสและสเปนในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกคร้ังหนึ่งต่อมาในปลายคริสต์ศตวรรษที่    
15 และ คริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้เกิดการเดินเรือเพื่อแสวงหาอาณานิคมและการค้าขาย โปรตุเกสและ
สเปนได้กลายเป็นนักเดินเรือที่ส าคัญ ศูนย์กลางทางทะเลได้เปลี่ยนจากทะเลอาหรับและทะเลแดง 
เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางด้านตะวันตก หลังจากนั้นก็เปลี่ยนศูนย์กลางไปสู่ทะเลเหนือ           
เมื่อเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ เร่ิมมีอ านาจในการเดินเรือทางทะเล ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 

การเดินเรือในสมัยดังกล่าวแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขาย การส ารวจดินแดน 
การขนส่งผู้โดยสาร ส าหรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก็มีบ้างแต่ไม่มากนัก การเดินเรือยังอาศัย
แรงลมธรรมชาติและแรงคน จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ 2 คน              
คือ แพทริค มิลเลอร์ (Patrick Miller , ค.ศ.1731 –1815) และวิลเลียม ซิมมิงตัว (William Symington         
ค.ศ.1763-1831) ได้ร่วมกันประดิษฐ์เรือโดยใช้เคร่ืองจักรไอน้ าเป็นพลังในการขับเคลื่อน                
ใน ค.ศ.1807 โรเบิร์ต ฟุลตัน (Robert Fullton , ค.ศ.1765-1815) ได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในระหว่าง
คริสต์วรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 หรือก่อนการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศ การขนส่ง
ทางเรือ มีบทบาทส าคัญทั้งด้านการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรือเดินสมุทร            
ได้พัฒนาในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ในการเดินทาง    
คือ เน้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ประมาณปี 
ค.ศ.1844 ได้เร่ิมจัดเรือท่องเที่ยว (Cruise Ship) เป็นคร้ังแรกในระหว่างทศวรรษที่ 1920 ได้จัดเรือ
น าเที่ยวรอบโลก การเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว ได้รับความนิยมมากในทศวรรษที่1960 จากการ
ส ารวจพบว่า มีการเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว ระหว่าง ค.ศ.1964 -1976 ทั้งหมด 26 บริษัท                    
(Lundberg , 1985 :56) ในปี ค.ศ.1969 อังกฤษได้จัดสร้างเรือท่องเที่ยว ชื่อควีน เอลิซาเบธที่2       
(The Queen Elizabeth2) นับเป็นเรือท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดของเรือยาว 296.57 เมตร
หรือยาวกว่าสนามฟุตบอล 3 เท่า กว้าง 32.31 เมตร ในเรือมีสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานบันเทิง 
เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ บ่อนการพนัน (Casino) ร้านค้า ภัตตาคาร สามารถบรรจุคนได้ 882       
ที่นั่ง ฯลฯ เรือล านี้บรรจุผู้โดยสาร 1,740 คน ลูกเรือและพนักงานโรงแรม ในเรือ 900 คน     
(Lundberg , 1985:59) 
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เรือท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีลักษณะเหมือนที่พักผ่อนลอยน้ า (Floating Resort) 
เพราะมีการจัดบริการต่าง ๆ เหมือนโรงแรม เช่น ที่พัก ภัตตาคาร สถานบันเทิง พนักงานต้อนรับ 
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกก าลังกาย และเลือกซื้อสินค้าในเรือ ในเร่ืองอาหาร เรือจัดเตรียมอาหาร
ให้แก่ผู้โดยสาร 3 เวลา คือ อาหารเช้า จัดให้เลือก 2 รายการระหว่าง 7.00 หรือ 8.30 น. นอกจากนี้    
ก็มีอาหารกลางวันและอาหารเย็น เรือท่องเที่ยวบางบริษัทจะจัดงานร่ืนเริงเพื่อเลี้ยงขอบคุณ
ผู้โดยสาร ในวันสุดท้ายของการเดินทาง (Mancini , 190 :55) 

จ านวนวันในการจัดรายการน าเที่ยวทางเรือขึ้นอยู่กับวัย หนุ่มสาวชอบเดินทาง
ระหว่าง 3-7 วัน ผู้สูงอายุชอบเดินทางระหว่าง 2-3 สัปดาห์ หรือเดินทางรอบโลกเพราะมีเวลาว่าง
การท่องเที่ยวทางเรือนิยมกันมากในอเมริกาเหนือ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลกในการเดินเรือ 
ได้แก่ หมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลแคริบเบียน ชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโก เมืองท่าและหมู่เกาะในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ส าหรับเขตแม่น้ านักท่องเที่ยวชอบล่องเรือในแม่น้ าไนล์ (Nile) เพื่อศึกษา
โบราณสถานต่าง ๆ ของอียิปต์ 

นอกจากเรือท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ในปัจจุบันยังมีเรือท่องเที่ยวแล่นระหว่าง
ชายฝั่งกับหมู่เกาะ หรือแล่นข้ามฝั่งในระยะใกล้ๆ เช่น เรือเฟอร์ ร่ี (Ferry) ซึ่งสามารถบรรทุก
ผู้โดยสาร สินค้าและรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีเรือเร็วที่สามารถลอยตัวอยู่ฝั่งผิวน้ าจึงท าให้การเดินทาง 
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ส าหรับในแม่น้ า ล าคลองหรือการสัญจรทางเรือในแผ่นดิน (Inland Waterways)   
ก็มีเรือหลายประเภท แล่นรับส่งสินค้า ผู้โดยสาร รวมทั้งนักท่องเที่ยว เรือบางประเภทจัดเป็นเรือน า
เที่ยวโดยเฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเรือเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว มีบริการอาหาร 
เคร่ืองดื่ม และรายการบันเทิงอ่ืน ๆ ตลอดเวลาที่เรือแล่นไปตามสายน้ า เช่น เรือท่องเที่ยวของ
อังกฤษในแม่น้ าเทมส์ (Thames River) เรือท่องเที่ยวของฮังการีในแม่น้ าดานูบ (Danube River)   
หรือเรือท่องเที่ยวของไทยในแม่น้ าเจ้าพระยา 

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

ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางน้ า มีดังนี้ 
ข้อดี 
1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 
2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 
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3. มีความปลอดภัย 
4. สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 

ข้อเสีย 
1. มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 
2. ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อน น้ าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือ
เกยตื้นได้ 
3. ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศ 

 

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 

 
ภาพท่ี 3.8 การขนส่งทางอากาศ 

 
การขนส่งทางอากาศ มีบทบาทส าคัญมากที่สุดต่อการท่องเที่ยวเพราะการขนส่ง

ทางอากาศมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและสามารถเดินทางได้ใน
ระยะไกลแต่ประหยัดเวลาในการเดินทาง (Davidson , 1994 :48) ดังนั้นหลังจากได้มีการพัฒนาการ
ขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 และได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว 
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อใช้ในการสงคราม ได้ถูก
น ามาใช้ในทางพาณิชยกรรมและการขนส่งผู้โดยสาร ในปี ค.ศ.1959 ได้น าเคร่ืองบินไอพ่น           
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(Jet Aircraft) มาใช้ในธุรกิจการบิน จึงท าให้การบินเข้าสู่ยุคเคร่ืองบินไอพ่อน (Jet Age) ส่งผลให้
ธุรกิจการบินขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Lundberg , 1985 :47)พัฒนาของการบิน เร่ิมต้นเกิดขึ้น
เ มื่ อ ม นุ ษ ย์ ต้ อ ง ก า ร บิ น ไ ด้ อ ย่ า ง น ก แ ล ะ ค ว า ม คิ ด นี้ ท า ใ ห้  ลี โ อ น า ร์ โ ด  ด า  วิ น ชี                                  
(Leonardo Da Vinci, ค.ศ.1452-1519) ได้ออกแบบเคร่ืองร่อนเพื่อเดินทางในอากาศ ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 16 (Lundberg  1985 :67)ต่อมาใน ค.ศ.1848 ชาวอังกฤษชื่อ จอห์น สตริงเฟลโล 
(John Stringfello, ค.ศ.1799-1883) สามารถออกแบบเคร่ืองบินได้ส าเร็จ แต่บินได้ในระยะ          
36.58 เมตร ต่อมา คลีเมนต์  เอเดอร์ (Clement Ader, ค.ศ.1841-1925) ชาวฝรั่งเศส ได้สร้างเคร่ืองบิน
ปีกชั้นเดียวขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองจักรไอน้ าและสามารถบินได้ไกลถึง 137 เมตร (เดือน ค าดีและคณะ
, 2540 : 14) แนวความคิดในเร่ืองการบินก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี ค.ศ.1903          
วิบเบอร์ ไรท์ (Wilbur Wright, ค.ศ.1867 -1912) และ ออร์วิน ไรท์ (Orville Wright, ค.ศ.1871-
1948) สองพี่น้องได้ร่วมกันประดิษฐ์เคร่ืองบินเป็นผลส าเร็จสามารถบินได้ไกล 36.58 เมตร ในเวลา 
12 วินาที สองพี่น้องตระกูลไรท์    ได้ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองบินจนสามารถบินได้ระยะทาง 57.94 
กิโลเมตร (Lundberg , 1985 :67) หลังจากนี้ก็ได้มีการพัฒนาเคร่ืองบินมาใช้ในการขนส่งทาง
ไปรษณียภัณฑ์และผู้โดยสาร  ในระหว่าง ค.ศ.1912-1916 สหรัฐอเมริกาได้ทดลองส่ง
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ และในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1914 ได้เปิดเส้นทางการบินข้ามอ่าวที่เมือง
แทมปา ในมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาโดยมี เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก เป็นผู้โดยสารคนแรก    ( Will. 
1984 : 40) 

หลังจากได้ทดลองขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศประสบผลส าเ ร็จในปี             
ค.ศ.1918 สหรัฐอเมริกาจึงได้ขยายธุรกิจดังกล่าว ให้กว้างขวางเป็นการถาวรมากยิ่งขึ้น ในปี         
ค.ศ.1919 ได้เปิดสายการบินพาณิชย์ขึ้นเป็นคร้ังแรกในยุโรป บินระหว่างกรุงลอนดอนและปารีส 
และในทศวรรษที่ 1920 ก็ได้ขยายธุรกิจการบินระหว่างฝร่ังเศสและเยอรมนี (Lundberg , 1985 :67) 
และในระยะเวลาเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ได้ขยายธุรกิจการบินพาณิชย์ในประเทศ บทบาทของ
เคร่ืองบินมิได้ส่งไปรษณียภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ท าหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าซึ่งน้ าหนัก
ไม่มากนัก (Wells, 1984 :42-43) ในปี ค.ศ.1933 เคร่ืองบินโบอิ้ง 247 (Boeing 247) และ ดี ซี (DC-1)           
สามารถบรรจุผู้โดยสารได้เพียง 14 คน 

ในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทางด้านการบินเพื่อใช้ในการสงคราม เช่น การประดิษฐ์เรดาร์ (Radar) เพื่อหาทิศทางเคลื่อนที่ของ
เคร่ืองบิน การประดิษฐ์เคร่ืองบินไอพ่นเพื่อไว้ใช้ในสงคราม หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
เหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้ในทางพาณิชย์ จึงท าให้การเดินทางทางอากาศเข้าสู่ยุคเคร่ืองบินไอพ่น ( Jet 
Age) เคร่ืองบินไอพ่นขนาดใหญ่  (Jumbo Jet)  แบบโบอ้ิง 747  (Boeing 747) สามารถบรรจุ
ผู้โดยสารได ้
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มากที่สุดถึง 500 คน บินด้วยอัตราความเร็ว 1 ,000 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ฝร่ังเศสได้ผลิตเคร่ืองบิน    
ไอพ่นแบบคองคอร์ด (Concorde) สามารถบินได้เร็วกว่าเสียงถึง 2 เท่า ได้ทดลองบินคร้ังแรกใน
วันที่  2 มีนาคม ค.ศ.1969 ที่สนามบินเมืองตูลูส ในประเทศฝร่ังเศส เคร่ืองบินคองคอร์ดใช้เวลาบิน
เพียง 3 ชั่วโมงในระยะทาง 5,850 กิโลเมตร ระหว่างกรุงลอนดอน ความต้องการในการเดินทางโดย
เคร่ืองบินได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปลายทศวรรษที่ 1960 และทศวรรษที่ 1970 ทั้งด้านการ
ท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ (Senior, 1982 :133) การขนส่งทางอากาศยังคงมีบทบาท
ส าคัญในปัจจุบันนี้ทั้งด้านขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า ผู้โดยสารประเภทนักท่องเที่ยวมีอัตรา
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ระบบการ
ขนส่งทางอากาศ จึงจัดเคร่ืองบินประเภทเช่าเหมาล า (Charter Flights) และบินตามตารางเวลา 
(Scheduled Flights) เคร่ืองบินเช่าเหมาล าใช้บริการมากในช่วงเทศกาลวันหยุดอัตราค่าเช่าเหมาราคา
ถูกกว่าอัตราโดยสารตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบต่อบุคคล แต่การเช่าเหมาก็ต้องมีผู้โดยสารจ านวน
มากเพียงพอ จึงจะคุ้มกับการลงทุน นอกจากการรับส่งผู้โดยสารแล้ว เป้าหมายส าคัญอีกอย่างหนึ่ง
ของธุรกิจการบินคือ การขนส่งสินค้า (Air Congo) ซึ่งสามารถเก็บอัตราค่าระวางในการบรรทุก
สินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ าหนักและระยะทาง อัตราค่าระวางในการบรรทุกสินค้าได้ก าไรน้อยกว่าการ
ขนส่งผู้โดยสาร (Wells, 1984 :334) 

ในปัจจุบันสายการบินพาณิชย์มีสมาคมการบินระหว่างประเทศ ( International    
Air Transport Association : IATA) เป็นผู้ประสานงาน สมาคมดังกล่าวมีหน้าที่ในการก าหนด
ควบคุมค่าโดยสารระหว่างประเทศในเขตต่าง ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังร่วมกัน
พิจารณาก าหนดกฎเกณฑ์ในการจราจรทางอากาศและมาตรฐานของการใช้เคร่ืองมือการขนส่งทาง
อากาศ (Wells,1984 : 489) การรวมตัวกัน จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเพื่อท า หน้าที่จัดระบบการบิน 

ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ มีดังนี้ 
ข้อดี 
1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 
2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 
4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกล ๆ 
5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 
ข้อเสีย 
1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 
2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก
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ไม่ได้  
3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 
4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 
6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 
การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)  

 
ภาพท่ี 3.9 การขนส่งทางท่อ 

 
เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปา น้ ามัน 

ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกับการขนส่งประเภทอ่ืน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่โดยเส้นทางขนส่งทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ า ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใช้ระบบการขนสงทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ส าหรับ
ขนส่งสินค้าประเภทเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบการขนส่งทางท่อส าหรับสินค้าประเภท
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนประกอบของการขนส่งทางท่อ 
1 .ผู้ ประกอบการ ซึ่ งผู้ ประกอบการที่ ส าคัญไ ด้แก่การปิ โตร เลี ยมแห่ ง                    

ประเทศไทย (ปตท.) 

https://www.logisticafe.com/tag/pipeline-transportation/
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2. อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ ท่อ หรือสายท่อ แบ่งเป็น – ท่อหลัก – ท่อย่อย 
3. สถานีในการขนส่ง ได้แก่ สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานี        

สูบดัน 
 
 
ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางท่อ 
ข้อดี 
1. ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า 
2. สามารถขนส่งได้ทุกสภาพภูมิอากาศ 
3. สามารถขนส่งได้ไม่จ ากัดเวลาและปริมาณ 
4. มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย 
5. ก าหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน 
6. ประหยัดค่าแรง เพราะใช้ก าลังคนน้อย 
ข้อเสีย 
1.ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น 
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคร้ังแรกสูง 
3. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยาก 
4. ท่อหลักที่ใช้ขนส่งเมื่อวางแล้วเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 
5. ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย 
 
การขนส่งระบบคอนเทนเนอร ์(container transportation) 
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ภาพท่ี 3.10 การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ 

 
การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุ

สินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดย
รถบรรทุก รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้
ระหว่างท าการขนส่งเที่ยวนั้น ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้า
อากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ได้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการ
ยกขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้
ปั้นจั่น ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุด
เสียหายได้เป็นอย่างดี 

ชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้าท่ีใช้ในการขนส่งสินค้า  
เป็นตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20,25,40,45 ฟุต ท าจากเหล็กหรือ

อะลูมิเนียมที่ได้รับการผนึกอย่างดีกันไม่ให้น้ าเข้าในตู้ได้ ใช้ส าหรับบรรทุกสินค้า ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้ 3 ชนิด คือ 

1.ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ด้านใน ไม่มีเคร่ืองท าความ
เย็นติดต้ังหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป 

2.ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ดังนี้- ตู้ห้องเย็น จะมีเคร่ืองท าความเย็นในตู้ ภายใน
ระบุฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสด ผลไม้ - ตู้ฉนวน 
ภายในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกด้านเพื่ออป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมบรรทุกผัก- ตู้ระบายอากาศ 
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เหมือนกับตู้เย็นแต่มีพัดลมแทนเคร่ืองท าความเย็น พัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลีนที่ระเหยออกจากตัว
สินค้า 

3.ตู้พิเศษ ได้แก่- ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลว- ตู้เปิดหลังคา- ตู้แพลตฟอร์ม  
- ตูเ้ปิดข้าง- ตู้บรรทุกรถยนต์- ตู้บรรทุกหนังเค็ม- ตู้สูงหรือจัมโบ้ 

ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 
1. ท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว 
2. ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้ 
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
4. สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก 
5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าท าได้สะดวก 
6. ตรวจนับสินค้าได้ง่าย 

 

 

 

4. เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 

ค าว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้าย
คน (People) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง           
ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคน นั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบท
ของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่ การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญ 

เป้าหมายของการจัดการขนส่ง มีดังนี้ 

1. เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์              
ทุกกิจกรรม รวมทั้งการ ขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีจะต้องช่วยลด  ต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าแรงงาน หรือค่าบ ารุงรักษารถบรรทุก  

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น เช่น จ านวน
รถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น  

3. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อ
จัดการการขนส่งได้ดี ข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความ
พอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้ บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า  
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4. เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะสามารถส่งมอบ สินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์
ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็ว และแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน  

5. เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมี
การจัดการการ ขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับ บริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้
จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ  

6. เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ
จัดการหรือลงทุนใน ระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่า
ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การ จัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าทาย
ฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณา สองทางไปพร้อม ๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและ
ลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่จะท าได้ง่ายๆ ส าหรับบริษัทขนส่ง โดยทั่วไป  

7.  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัท
ขนส่งในการลงทุน ปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่ง
หลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลา ต่อเน่ืองที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
และพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษา สถิติน้ันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 

5.บทบาทของการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

ภาพท่ี3.11 การขนส่งและโลจิสติกส์ 

บทบาทและความส าคัญอย่างแรกของการขนส่ง คือท าให้เกิดการด ารงชีวิตอยู่ได้ 
เพราะทุกการด าเนินชีวิตของเราทุกขั้นตอนนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งสิ้น หากไม่มีการ
ขนส่ง ก็จะไม่สามารถเกิดการด ารงชีวิตในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างที่เราด าเนินอยู่ได้เลย ยกตัวอย่าง
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ง่ายๆ เช่น การอาบน้ า หากไม่มีการขนส่ง ก็ไม่สามารถมีอุปกรณ์ต่าง  ๆ ในการอาบน้ า หรือการ
ล าเลียงน้ ามาใช้ตามบ้านต่าง ๆ ได้ หรือการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เป็นต้น 

การขนส่งและโลจิสติกส์ท าให้เกิดการประกอบการธุรกิจได้ 
การขนส่ง มีความส าคัญต่อการท าธุรกิจอย่างมาก หากไม่มีการขนส่ง ก็จะขาด

ขั้นตอนในการด าเนินการทางธุรกิจที่ส าคัญมากตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างการจัดซื้อวัตถุดิบ รวมถึง
การขนส่งในขั้นตอนอ่ืน ๆ ไป ท าให้ไม่สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้  ดังนั้น  การขนส่งและ                  
โลจิสติกส์ จึงเป็นกระบวนการที่สนับสนุนธุรกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง 
การขนส่งจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยนั่นเอง 

การขนส่งและโลจิสติกส์ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการขนส่งนั้นมีบทบาทต่อการด ารงชีวิต และการท าธุรกิจ 

ซึ่งก็ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี หากมีการพัฒนาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณภาพชีวิต
ของผู้คนในสังคมก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วย นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของการขนส่งและ     
โลจิสติกส์ ก็คือการตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
ในสังคมให้ได้มากที่สุดจากการขนส่งนั่นเอง 

 
การขนส่งและโลจิสติกส์ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารกัน 
ในยุคแรกของการขนส่งนั้น เกิดขึ้นจากที่ผู้คนต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน ต้องการ

สื่อสารกัน ทั้งการส่งของ ส่งเอกสาร ส่งข้อความ การแลกเปลี่ยนสินค้า การค้าขาย และสิ่งต่าง ๆ    
สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการขนส่งขึ้นในยุคแรก จนมาถึงในปัจจุบันที่เกิดการขนส่งที่มีประสิทธิภากมาก
ขึ้น และลดความจ ากัดในเร่ืองเลาต่าง ๆ ไปได้มาก จนสามารถส่งข้ามประเทศได้อีกด้วยการขนส่ง
และโลจิสติกส์ จะต้องเกิดการพัฒนาให้มีคุณภาพมากที่สุด ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารด้านโลจิสติ
กส์อย่างต่อเนื่อง และใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด ในขณะที่สามารถจัดการด้านการขนส่งให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุดได้ ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และตอบสนองความ
ต้องการในการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด 
 

6.การสร้างโครงข่ายการขนส่ง 

โครงข่ายของ รถขนส่งสินค้า เพื่อการลดต้นทุนกลยุทธ์การใช้งาน รถขนส่ง
สินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่า
เป็นการจัดการการขนส่งสินค้าที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยานให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุน
ของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้

http://www.shipping.in.th/top-5-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8/
http://www.shipping.in.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c/
http://www.shipping.in.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c/
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ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการใช้งานรถขนส่งสินค้าในเที่ยวกลับ
ในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความ
ต้องการ ในการขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้าที่ส าคัญปริมาณความต้องการการ
ขนส่งสินค้าระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน ดังนั้น การจัดสร้างโครงข่าย
ของ รถขนส่งสินค้า  (ไป-กลับ) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากมีประโยชน์หลายประการคือ 

1.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งสินค้าด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ เป็นการ
จัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยานในการบรรทุกจากเที่ยวเปล่ากลับ 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสินค้าต่าง ๆ 

2.เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สมาคมและสถาบันการศึกษา เ ร่ิมต้นการ บูรณาการความร่วมมือให้เกิดการขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการใช้รถขนส่งสินค้า และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันให้วิสาหกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจขนส่งสินค้า 
ของไทย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในและ
ต่างประเทศได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 

กระบวนการขนส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ  

ส ารวจ และศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสามารถสรุปปัจจัยที่ส าคัญต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องพิจารณา
ดังต่อไปนี้ภาพรวมผู้ประกอบการขนส่ง (ทางบก)การขนส่งทางบกสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ตามลักษณะของการด าเนินการ คือ 

1. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งแก่
สาธารณะชนโดยทั่วไป ทั้งประจ าเส้นทางและไม่ประจ าเส้นทาง 

2. ผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญา หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการรับจ้าง
ขนส่งสินค้าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างกันเพื่อให้บริการ
ขนส่งอย่างต่อเน่ือง 

3. ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อกิจการของ
ตนเองเพื่อสินค้าของตนเองโดยใช้พาหนะของตนเอง 

4. ผู้ รับจัดการขนส่ง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่รวบรวมสินค้า เพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะหรือผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญาต่อไป โดยที่ผู้รับจัดการขนส่ง
จะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง 
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5. ผู้ประกอบการสถานที่ขนส่ง หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งเป็น
สถานที่ขนถ่ายสินค้าหรือรวบรวมสินค้าเพื่อท าการขนส่งต่อไป โดยทั่วไปรัฐจะเป็นผู้ด าเนินกิจการ
ของสถานีขนส่งเอง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการขนส่ งสินค้า  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า  
1. ปัจจัยการบริหารการขนส่ง ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการรถรับจ้างขนส่ง

สินค้า ต่างก็ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดคือต้องการให้ต้นทุนการขนส่งต่ าที่สุด จัดส่งสินค้าให้ถึงผู้
รับส่งสินค้าในเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานด าเนินต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. สินค้าและบริการ ปัจจุบันจ าเป็นจะต้องมี ISO เพื่อรองรับคุณภาพมาตรฐานและ
แนวโน้มของธุรกิจ ลูกค้าทุกรายต้องการคุณภาพมาตรฐาน ทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ ผู้ผลิต
สินค้าและขนส่งก็ต้องจัดการส่งสินค้าถึงตรงเวลาครบถ้วนปลอดภัยไม่มีเสียหาย โดยให้มีต้นทุน
การขนส่งที่ต่ าที่สุด 

3. บรรทุกสินค้า จ าเป็นต้องเลือกประเภทรถบรรทุกให้ เหมาะสมกับประเภทการ
ใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันในการเลือกใช้รถบรรทุกจะต้องพิจารณาว่า จะขนส่งสินค้า
ประเภทใดน้ าหนักเท่าไหร่ เส้นทางวิ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรต้องการความเร็ว หรือเน้น
ที่ความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อส าคัญในการเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสม
กับประเภทการขนส่ง รวมทั้งหลังจากการใช้งานควรมีการตรวจเช็ครถและการดูแลบ ารุงรักษาที่ดี    
เพื่อยึดระยะการใช้งานได้นานขึ้น 

4. พนักงานขับรถ แต่ละบริษัทต้องการพนักงานขับรถที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้อย่าง
ประหยัด ขับรถปลอดภัย มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกที่ดี ดูแลรถได้อย่างถูกต้อง มีจิตส านึกช่วยลด
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ต้นทุน และช่วยส่งเสริมงานขายงานตลาดของบริษัท พนักงานขับรถบรรทุกจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อมสูง นอกจากรับผิดชอบสินค้าแล้วยังต้องรับผิดชอบ
รถด้วย 

5. การลดต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่งนั้นอาจจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ 
ได้ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนคงท่ี เป็นต้นทุนในการด าเนินธุรกิจขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่และ
ลดได้ยาก ซึ่งจะประกอบด้วย เงินเดือนของพนักงาน ค่าประกันภัย ค่าภาษีรถ ค่าใช้จ่ายส านักงานค่า
เช่า ค่าเสื่อมราคาต่าง ๆ เป็นต้น กล่าวคือต้นทุนนี้เกิดขึ้นเป็นจ านวนคงที่ ต้นทุนชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะมี
การผลิตเป็นจ านวนมากหรือจ านวนน้อยเพียงใด ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่ 

ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนการผลิต     

สิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้คือ ต้นทุนรถวิ่งหรือต้นทุนแปรผัน เนื่องจาก
ต้นทุนของการขนส่งที่เกิดจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีอัตราส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
ด้านอ่ืน ดังนั้น หากสามารถบริหารจัดการในเชิงวิศวกรรมแล้ว จะท าให้สามารถทราบได้ว่า
พฤติกรรมในการใช้งานรถบรรทุกแบบใดก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงสูง ซึ่งถ้าทราบถึง
สาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเหล่านั้น ก็จะสามารถวางมาตรการส าหรับการประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมากเช่นกันปัจจัยที่เป็นต้นทุนของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก
สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์   
ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น จราจรติดขัด ทางลาดชัน และปัจจัยด้านการขับขี่              
ควรปลูกฝังพนักงานขับรถให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดุ ซึ่งการบริหารงานบุคลากร คุณภาพ
ของพนักงานขับรถเป็นสิ่งที่ต้องเข้มงวดตั้งแต่ต้น เร่ิมตั้งแต่การคัดเลือกควรมีการสอบสัมภาษณ์ 
ความรู้เร่ืองรถ กฎจราจร ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่ค่อยใส่ใจมากนัก ควรมีการตรวจ
ร่างกาย และการทดสอบขับรถรวมถึงการควบคุมดูแลและการตรวจวัดผล ควรมีการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก ควรแต่งตั้งและมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบเร่ืองการอบรม
พนักงาน จัดท าคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการปลูกฝังทัศนคติ และจิตส านึกในเร่ืองของความ
ปลอดภัยบนท้องถนนดังนั้น เมื่อศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงแล้วจะพบว่า ต้นทุนเที่ยวกลับ   
เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าที่สูง จึงควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนด้วยโปรแกรม GPS Technology ส าหรับการวางแผนการขนส่งและโปรแกรมพัฒนาระบบ
ภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุม และติดตามทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะจากทุก
จุดในประเทศ ผ่านจอภาพ พร้อมท าการรายงานสภาวะของยานพาหนะนั้น  ๆ เช่น ต าแหน่ง
ยานพาหนะในช่วงเวลาต่าง  ๆ บนเส้นทางความเร็วที่ใช้ขณะขับรถ การจอดหรือหยุดรถ                
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(ติด/ดับเคร่ืองยนต์) ฯลฯ หรือแม้แต่การสั่งตัดระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ในบางกรณี และจัดท ารายงาน
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย อีกทั้ง
ยังสร้างความเชื่อมั่น และบริการที่แตกต่างแก่ลูกค้าของคุณ ซึ่งสังเกตได้ว่า 

สินค้าเท่ียวกลับจะมีอยู่ 4 ประเภทได้แก่ 
1. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากสินค้าเที่ยวไป ได้แก่ สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นความ

ต้องการของลูกค้าในลักษณะที่ต้องการให้ขนชั้นรองสินค้ากลับด้วยเพื่อใช้ในการขนส่งคร้ังต่อไป 
คิดเป็น 100%ของเที่ยวไป โดยจะมีการตกลงราคาที่รวมต้นทุนและก าไรเที่ยวกลับไว้แล้ว          
(ก าไรเที่ยวกลับโดยประมาณ 20% เทียบกับราคาขนส่งเที่ยวไป) 

2. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าที่ปลายทางเที่ยวไปให้ขนกลับ เช่นการขนส่ง
ตะกร้าบรรจุผลไม้หรือสินค้าทางการเกษตรกลับมาสินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าอยู่ใกล้กับ
ปลายทางเที่ยวไป 

3. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้ากลับจากปลายทางเที่ยวไปแต่ให้ไปส่งพื้นที่
ใกล้เคียงต้นทางเที่ยวไป (เลยจากจุดพักรถ)การสร้างโครงข่ายเพื่อลดการออกนอกเส้นทางการ
ขนส่ง ให้เหลือโครงข่ายการขนส่งสินค้าน้อยลงและเรียบง่ายขึ้น ท าให้บริหารจัดการเส้นทางง่าย
ขึ้นเปิดโอกาสให้ บรรทุกสินค้าให้เต็มคันรถบรรทุก ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง เช่น แทนที่จะส่ง
สินค้าจากต้นทางไปยังแต่ละจังหวัดโดยตรง ซึ่งจะท าให้เกิดการบรรทุกไม่เต็มคันในหลายเส้นทาง
(ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยสูงขึ้น) ก็ใช้วิธีสร้างศูนย์กลางกระจายสินค้าตามจุดที่ส าคัญๆ ในพื้นที่
ขนส่งประจ าให้เป็นจุดกระจายสินค้าอีกทอดหนึ่งเป็นต้น ก็จะสามารถลดต้นทุนโดยรวมของ
ผู้ประกอบการ รถรับจ้าง หรือ รถขนส่งสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ และประโยชน์ส่วนใหญ่ก็      
จะถึงมือผู้บริโภคที่จะมีต้นทุนที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่ถูกลงด้วยเช่นกัน 

 
7. การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 



43 
 

 

ภาพท่ี3.13 การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 

การขนส่งสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการน้าเคร่ืองจักรไอน้ ามา
ใช้ เคร่ืองจักรไอน้ า น้ามาใช้เป็นต้นก าลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง 
ต่อมามีการพัฒนาเคร่ืองยนต์ สันดาปภายใน และน้ามาใช้กับรถยนต์ เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน        
มีความสะดวกและเคร่ืองยนต์มีขนาดเล็ก จึง มีการน้าไปใช้กับเรือและรถไฟ การใช้เคร่ืองจักรไอน้ า
ขับเคลื่อนยานพาหนะจึงค่อย ๆ หมดไป วิวัฒนาการการใช้เคร่ืองยนต์สันดาป  ภายใน เป็นไปตาม
ความต้องการขนส่ง ผู้ใช้บริการขนส่งมีความต้องการการขนส่งที่รวดเร็วและขนส่งคร้ังละ ปริมาณ
มาก ยานพาหนะขนส่งจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  ปัจจุบันเคร่ืองบินมี
ขนาดใหญ่สามารถขนผู้โดยสารได้ 500-600 คน เรือบรรทุกสินค้าได้กว่า 300,000 ตันรถไฟบรรทุก
สินค้าได้หลายพันตัน และรถยนต์ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารขนผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ยานพาหนะจะมีขนาดใหญ่บรรทุกคนและสินค้าได้มากแล้ว ยังมีความรวดเร็วและ
เชื่อถือ ได้อีกด้วย อุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ (motor carrier ) มีความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการ
ขนส่งอ่ืน ขนาดการบรรทุกของ รถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท้าให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการ
ให้บริการระยะทางสั้น ขณะที่เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื่อขนส่งในระยะทางไกล
และขนปริมาณมาก ข้อจ้ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นย าหรือชายฝั่งทะเล และต้องมี
ความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่ง แต่ละประเทศก็มีความแม่นย าที่สามารถเดินเรือได้จ้ากัด ดังนั้น พื้นที่
ที่ไม่มีน้ า เรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถ ให้บริการ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง เครือข่ายรถไฟมี
จ ากัด รถไฟจึงให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีราง เท่านั้น การจัดท าเนื้อหาองค์ความรู้ SME 
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ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ปี 2557 2 การขนส่งด้วยรถยนต์ พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รถยนต์มีการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์อย่าง
ต่อเนื่อง เคร่ืองยนต์มีก าลังมากขึ้นท้าให้บรรทุกได้มาก และมีความเร็วขึ้น รวมทั้ง  เคร่ืองยนต์และ
อุปกรณ์ มีความเชื่อถือได้อีกด้วย ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถยนต์ คือเครือข่ายถนน 
ประเทศต่าง ๆ ลงทุนสร้าง เครือข่ายถนนมากขึ้น และมีการปรับปรุงถนนตลอดเวลา การลงทุน
สร้างถนนของรัฐ ท้าให้รถยนต์เข้าถึง พื้นที่ได้กว้างขวาง การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยรถยนต์
จึงมีอัตราเติบโตสูง ในทศวรรษ 1950 รถไฟในสหรัฐอเมริกา มีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้า 
โดยในปี 1950 รถไฟ ขนส่งสินค้าระหว่างเมือง 1,400 ล้านตัน ขณะที่รถบรรทุกขนเพียง 800 ล้าน
ตันเทา่นั้น ต่อมาในปี 1980 รถไฟขน1,600 ล้านตัน แต่รถบรรทุกขนเพิ่มเป็น 2,000 ล้านตัน และใน
ปี 2000 รถไฟขน 2,100 ล้านตัน ขณะที่รถบรรทุกขน 4,250 ล้านตัน (ตามตาราง 4-1) ปริมาณการ
ขนสินค้าระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในปี 1990กับ 2,600 ล้านตัน หรือเท่ากับ750 พันล้านตัน-ไมล์ 
หรือสินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 288.46 ไมล์ และปี 2000 เท่ากับ 4,250 ล้านตัน หรือ1,200 
พันล้านตัน-ไมล์ หรือสินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 282.35 ไมล์ 

 

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 

ข้อได้เปรียบ 

1. รวดเร็ว : Speed รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่
ยานพาหนะที่สามารถ เดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มาก ดังนั้น จึงใช้เวลาน้อย
ในการรวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถ ( full truck load : FTL) รวมทั้งการขนถ่าย สินค้าขึ้นรถและ
ออกจากรถใช้เวลาน้อยความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Oder cycle time) ท าให้ลด
สินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที่ เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย  

2. เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่ : Door-to–Door Service รถบรรทุกสามารถเดินทาง
ไปตามถนนใหญ่ เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจนเกินขีด
ความสามารถของรถบรรทุก ดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อบรรทุกและ
ขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบ  การขนส่งอ่ืน บริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ หมายถึง การใช้
ยานพาหนะคันเดียวกัน บรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึง ปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะ รถบรรทุกเมื่อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยัง  ปลายทาง โดยสินค้าไม่
ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ เช่นบรรทุกสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ได้
โดยตรง การขนส่งรูปแบบอ่ืน จะต้องมีการการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจาก
โรงงานในกรุงเทพฯ ไปยังร้านค้าที่เชียงใหม่  ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วย
รถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็จะต้องขนถ่าย สินค้าออก จากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุก
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เพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการข้อได้เปรียบรถบรรทุกที่ให้บริการแบบจากที่ถึงที่ท าให้ส่งมอบสินค้า
ได้รวดเร็วลดค่าใช้จ่ายขนถ่าย ซ้ าซ้อน ลดความเสียหายและสูญหายสินค้าระหว่างขนถ่ายเปลี่ยน
ยานพาหนะอีกด้วย  

3. เครือข่ายครอบคลุม : Extensive Road Network รัฐบาลลงทุนสร้างถนน
เชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัด อ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถ
เข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการ ขนส่งอ่ืน มีเครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที่  

4. การแข่งขันสูง : High Competition ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมากราย และอนุญาตให้
มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การ แข่งขันจะมีมาก ประเทศที่มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ
หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การ แข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่             
มีนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบ (deregulation) การขนส่ง ท า ให้มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันมีผล
ต่ออัตราค่าขนส่งและคุณภาพบริการ  

5. ความเสียหายน้อย : Low Damage การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความ
รวดเร็ว สินค้าอยู่บน ยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐาน และยานพาหนะมี
ระบบกันสะเทือนดี จึงลดความ เสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วยลด             
สินค้าคงคลัง 

 6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก : Small Carrying รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย    
เมื่อเปรียบเทียบกับ รูปแบบการขนส่งอ่ืน ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า 
รวมทั้งขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึง ถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับ
การบริการลูกค้า  

7. สามารถสนองความต้องการของลูกค้า : Meeting Customer Requirements 
ผู้ประกอบการ ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้
สามารถดูแลลูกค้าแต่ละ รายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคง และ  ผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการ ที่จะให้การ
ตอบสนองความต้องการดียิ่งขึ้น  

8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ : Complete Transportation การขนส่งรูปแบบอ่ืน        
ไม่สามารถให้บริการ สมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการ
ขนส่งแบบจากท่าเรือถึงท่าเรือ รถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน และท าให้การ
ขนส่งสมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถบรรทุกเป็นตัว ประสานงานสากล (universal coordinators) 

 
ข้อเสียเปรียบ  
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1. ค่าขนส่งแพง : High Cost รถบรรทุกมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น และค่าบ ารุงรักษา ดังนั้น ค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่งรูปแบบ
อ่ืน ยกเว้น ทางอากาศ แต่รถบรรทุก สามารถให้บริการแบบจากที่ถึงที่ จึงลดค่าใช้จ่ายการขนถ่าย
ซ้ าซ้อน และลดเวลาเดินทางของสินค้า ท าให้ลด ต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณา
จุดแลกระหว่างได้กับเสีย (trade-offs) คือระหว่างค่าระวางสูงกับ ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง ที่ลดลงเพื่อ
ใช้ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง  

2. บรรทุกสินค้าได้น้อย : Low Capacity ระวางรถบรรทุกจ ากัดด้วยความยาวความ
สูง และน้ าหนัก บรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนส่งด้วยรถไฟหรือเรือ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการพัฒนารถบรรทุกให้มีความสามารถ ในการ
บรรทุกได้มากขึ้น เช่น รถพ่วง  

3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ : Weather Sensitive ภูมิภาคที่มีหิมะตกปกคลุมถนน 
อาจท าให้ รถบรรทุกผ่านไม่ได้หรือต้องใช้ความรวดเร็วต่ า หรือในภาวะมีภัยธรรมชาติท าให้ถนน
ถูกตัดขาดรถบรรทุกวิ่ง ผ่านไม่ได้มีผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าได้ 

ข้อก าหนดรถบรรทุกและการขนสินค้า 
ตามกฎหมายการขนส่ง ก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักบรรทุก ดังนี้ 

ลักษณะรถ รถที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 9 ลักษณะ 
1. รถกระบะบรรทุก ครอบคุลมรถบรรทุกมีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยก

หรือเทของ มีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้ 
2. รถตู้บรรทุก ครอบคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูเปิดปิดส าหรับถ่ายด้านข้างหรือ

ด้านท้ายก็ได้ 
3.รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 
4.รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุระเบิด 

และอ่ืน ๆ 
5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเคร่ืองดื่ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ 

และอ่ืน ๆ 
6. รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักรถบรรทุกทั้งหมด ลงบน

เพลาล้อตัวเองและต้องใช้รถอื่นลากจูง  
7. รถกึ่งพ่วง ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรวมน้ าหนักรถบรรทุกบางส่วน เฉลี่ย

เพลาล้อของรถคันลากจูง 
8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวันสดุยาว เป็นรถกึ่งพ่วงคร่ึงโลหะ ที่สามารถปรับความยาว

ช่วงล้อระหว่างรถลากจูง 
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9. รถลากจูง เป็นรถส าหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวเคร่ืองอุปกรณ์
และส่วนควบรถ  

รถทั้ง9ลักษณะท่ีกล่าวมานั้น ต้องมีขนาดตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับความ
กว้าง ความสูง ความยาว ส่วนยื่นหน้าและส่วนยื่นท้าย ดังนี้ 

1. ความกว้าง ความกว้างของตัวถังรถส่วนประกอบตัวถังที่ยื่นออกจากตัวรถ       
แต่ไม่รวมกระจกเงาส าหรับมองหลัง ด้านข้างต้องไม่เกิน2.50 เมตร และตัวถังหรือส่วนประกอบ
ของตัวถังจะยื่นเกนขอบยางด้านนอกของเพลาท้ายรถได้ไม่เกิน 1.5 เมตร 

2. ความสูง ความสูงที่สุดของรถเมื่อวัดจากพื้นราบจะต้องไม่เกิน 3.8 เมตร ส าหรับ
รถตู้บรรทุกที่มีตวามกว้างไม่เกิน 2.3 เมตร ให้มีความสูงไม่เกิน 3 เมตร 

3. ความยาว ความยาวของรถบรรทุกลักษณะ1,2,3,4,5 และ 9 เมื่อวัดจากกันชน
หน้าถึงส่วนสุดท้ายของรถต้องไม่เกิน 10 เมตร ความยาวของรถบรรทุกลักษณะไม่เกิน 6 ไม่กิน       
8 เมตร และรถบรรทุกลักษณะ 7 และ 8 ยาวไม่เกิน 12.5 เมตร 

4.ส่วนยื่นหน้าบรรทุกลักษณะ123456 และ9 เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของรถไม่
รวมกันชนถึงศูนย์เพลาล้อหน้าต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ รถบรรทุกลักษณะ 7 และ 8 เมื่อวัด
จากส่วนหน้าสุดของรถ ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางสลักพ่วงต้องไม่เกินหน่ึงกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ 

5.ส่วนยื่นท้าย รถบรรทุกลักษณะ 123456 และ 9 ส่วนยื่นท้ายของรถเมื่อวัดจาก
ส่วนท้ายของตัวถัง ส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือศูนย์กลางระหว่างเพลา
คู่ท้ายต้องมีความยาวไปเกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ ยกเว้นบรรทุกตู้ทึบและรถที่มีทางขึ้นลง หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าด้านท้ายส่วนบรรทุกยื่นได้ ไม่เกิน 2 ใน 3 ของช่วงล้อ ส าหรับรถบบรรทุก
ลักษณะ 7 และ 8 ส่วนยื่นท้ายของรถเมื่อวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วนบรรทุก ไม่รวมกันชนถึง
ศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้ายยื่นได้ไม่เกิน 2 ใน 5ของช่วงล้อ 

6.รถบรรทุกลกกษณะ 5,6,7 และ 8 ที่เป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจอาจมีความกว้าง 
ความสูง ความยาว ส่วนยื่นหน้าและยื่นท้าย เกินกว่าที่ก าหนดได้ หากมีความจ าเป็นตามลักษณะการ
ใช้งานเฉพาะกิจ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 

7.พิกัดน้ าหนกกของรถบรทุก พิกัดน้ าหนกกบรรทุกของรถขึ้นอยู่กับจ านวนเพลา 
ซึ่งแร่งได้เป็น 6 ลักษณะตามตารางที่4-7 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบรรทุก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ก าหนดการบรรทุก ดังนี้ 
1.ไม่เกินความกว้างของรถ  
2.ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน ด้านหลังยื่นพ้นจากตัวรถไม่เกิน          

2.5 เมตร ส าหรับรถพ่วงด้านหลังยื่นพ้นรถพ่วงไม่เกิน 2.5 เมตร  
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3.ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.0 เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่ความกว้างของรถ
เกิน 2.3 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.8 เมตร กรณ รถบรรทุกคอนเทน เนอร์สูงไม่เกิน 4.0 เมตรจาก
พื้น 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ 
ความเร็วของรถบรรทุกตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ.2522ดังนี้  
1. รถบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1 ,200 กิโลกรกม ในเขต

กรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลให้ขับไม่เกิน 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว
ให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80กิโลเมตร 

2. รถบรรทุกอ่ืน ๆ รถพ่วงบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 
กิโลกรรม ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตของเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ     
45 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว ไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร 
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8. นิยามศัพท์ 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 กรณีศึกษา Case study เทคนิคในการสอน 
โดยมีพื้นฐานอยู่ที่
การเลือกเหตุการณ์
จากสถานการณ์ที่
เป็นจริง เพื่อที่จะคิด
หาทางแก้ไขที่
เป็นไปได้ต่อไป 

2 กว้างขวาง Spacious แผ่ออกไปมาก, 
ใหญ่โต 

3 การขนส่ง Shipping การล าเลียงหรือ
ขนส่งสินค้า 

4 การขนส่งทางตู้คอน
เทนเนอร์ 

Container transportation  การขนส่งโดยการที่
รถยนต์มีตู้คอนเทน
เนอร์ใส่สินค้า 

5 การขนส่งทางท่อ Pipeline Transportation  การขนส่งโดยใช้ท่อ
เป็นตัวกลางในการ
เคลื่อนย้าย 

6 การขนส่งทางน้ า Water Transportation การขนส่งโดยการมี
เรือเป็นยานพาหนะ 

7 การขนส่งทางบก Land Transportation การขนส่งโดยการมี
รถยนต์เป็น
ยานพาหนะ 

https://www.logisticafe.com/tag/container-system/
https://www.logisticafe.com/tag/pipeline-transportation/
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

8 การขนส่งทาง
อากาศ 

Air Transportation การขนส่งโดยการมี
เคร่ืองบินเป็น
ยานพาหนะ 

9 การเดินเรือ Navigate การออกเรือ,
ประกอบกิจการ
ขนส่งทางเรือ 

10 การบริการ Service ปฏิบัติรับใช้ ให้
ความสะดวกต่าง ๆ 

11 กิจกรรม Activity สิ่งที่ปฏิบัติ, การ
ปฏิบัติงาน 

12 กิโลเมตร Kilometer ชื่อมาตราวัด เท่ากับ 
1,000 เมตร 

13 เกวียน Cart ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ 2 
ล้อ ใช้ควายหรือวัว
เทียม 

14 ขั้นตอน Step รายละเอียดต่างๆ 
ของกระบวนการที่
เป็นล าดับเรียงกันไป 

15 ขับเคลื่อน Propel การผลักหรือดันให้
ไปด้วยแรงดันต่าง ๆ 

16 แข่งขัน Race การชิงชัยชนะเพื่อ
รางวัล 

17 ครอบคลุม Comprehensive มีส่วนเกี่ยวข้องถึง, 
รวมถึง, รวมอยู่ด้วย 

18 ความต้องการของ
ลูกค้า 

Customer needs ความต้องการของ
บุคคลที่สองหรือ
เรียกอีกอย่างว่าลูกค้า 

19 ความปลอดภัย Security ความปลอดภัย 
แคล้วคลาด 



51 
 

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

20 ความยืดหยุ่น Flexibility ลักษณะที่วัตถุ
สามารถกลับคืนสู่
รูปทรงเดิมได้
หลังจากแรงที่มา
กระท าต่อวัตถุนั้น
หยุดกระท า 

21 ความเร็ว Velocity อัตราความเร็วของ
วัตถุต่อ 1 หน่วยเวลา 
โดยระบุทิศทางของ
การเคลื่อนที่ด้วย 

22 ค้าขาย Trade ท ามาหากินในทาง
ซื้อขาย 

23 เคร่ืองยนต์ Motor เคร่ืองจักรที่ให้
ก าเนิดพลังงานหรือ
ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ 

24 โครงข่าย Network เครือข่าย,ข่ายงาน,
วงจรข่าย 

25 จราจร Street traffic ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไปมาตาม
เส้นทางของยวดยาน 
คน หรือสัตว์ที่คนจูง 
ขี่ หรือไล่ต้อนไป 

26 ต้นทุนแปรผัน Changeableness ความแปรเปลี่ยน
,ความเปลี่ยนแปลง
,ความผันแปร 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

27 ถนน Road ทางบกหรือสะพาน
ที่ประชาชนใช้ใน
การจราจร และ
หมายความรวมถึง
ทางเท้าหรือขอบทาง
ด้วย 

28 ทฤษฎ ี Theory แนวความคิด 

29 นัดหมาย Arrange an appointment นัดพบ,วางแผน,นัด
แนะ,นัด 

30 ประกันภัย Insurance สัญญาประกันภัย 

31 ประหยัด Economize  ประหยัด ออม 

32 ไปรษณีย์ The post วิธีการส่งหนังสือ
และหีบห่อสิ่งของ
เป็นต้นโดยมี
องค์การที่ต้ังขึ้นเป็น
เจ้าหน้าที่รับส่ง 

33 ไปรษณียภัณฑ์ Parcel post ของที่ส่งทาง
ไปรษณีย์ 

34 ผู้โดยสาร Passenger ผู้ใช้บริการ
ยานพาหนะเช่นรถ 
เรือ โดยเสีย
ค่าบริการ 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

35 ผู้ประกอบการ Entrepreneur ผู้ที่ลงทุนและ
ด าเนินการใช้ที่ดิน 
เคร่ืองจักร และ
ว่าจ้างคนงานมาท า
การผลิตสินค้าเพื่อ
ขายในตลาด 

36 ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิตสินค้า 

37 ผู้รับสินค้า Notify Party ผู้ที่ได้รับสินค้าจากผู้
ส่งสินค้า 

38 เพลา Shaft แกนส าหรับสวมสิ่ง
ที่หมุนได้ 

39 ไมล์ Mile ชื่อมาตราวัดของ
อังกฤษ มีก าหนด 
๑ ไมล ์เท่ากับ ๔๐ 
เส้น หรือ ๑.๖๐๙ 
กิโลเมตร.  

40 ยานพาหนะที่ท า
สัญญา 

Contact Carrier การใช้บริการขนส่ง
ส าหรับลูกค้าเฉพาะ
กลุ่ม 

41 รถบรรทุก Truck  รถที่ใช้บรรทุก
สิ่งของ มีหลายขนาด 

42 รถพ่วง Caravan รถที่พ่วงท้ายให้รถ
คันหน้าลากไป 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

43 รถไฟ Train รถที่พ่วงกันเป็น
ขบวนยาว ขับเคลื่อน
โดยมีหัวรถจักรลาก
ให้แล่นไปตามราง
เหล็ก 

44 รถยกตู้สินค้า Special Forklift รถยกขึ้นของตู้สินค้า
เคร่ืองยก 

45 ระบบ System ระเบียบเกี่ยวกับการ
รวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมี
ลักษณะซับซ้อนให้
เข้าล าดับ
ประสานกันเป็นอัน
เดียว ตามหลัก
เหตุผลทางวิชาการ 

46 ระบบการจัดการ
ขนส่ง 

ransportation Management System ระบบในการจัดการ
ของการขนส่ง 

47 ระมัดระวัง Be careful ดูแลให้ปลอดภัย 
ดูแลอย่างรอบคอบ
ไม่ให้พลั้งพลาด 

48 โลจิสติกส์ Logistics เป็นระบบการจัดการ
การส่ง
สินค้า ข้อมูล และ
ทรัพยากรอย่างอื่น
จากจุดต้นทางไปยัง
จุดบริโภคตามความ
ต้องการของลูกค้า 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

49 วัตถุอันตราย Hazardous Materials วัตถุระเบิดได้ วัตถุ
ไวไฟ วัตถุ
ออกซิไดซ์ วัตถุเปอร์
ออกไซต์ วัตถุมีพิษ 
วัตถุที่ท าให้เกิดโรค 

50 สถานีขนส่ง Transport station สถานที่ ที่มีการ
ขนส่งผู้โดยสารไป
ยังจุดหมายปลายทาง 

51 สภาพอากาศ Weather สภาพภูมิอากาศ 

52 สาธารณชน Public มวลชน,หมู่ชน
,มหาชน 

53 สินค้า Goods ของซื้อของขาย
,ผลิตภัณฑ์ 

54 เส้นทาง Route ทาง,วิถีทาง 

55 เหล็ก Steel เหล็กเป็นโลหะสีเงิน
สีขาวหรือสีเทามี
ความมันเงา 

56 เหล็กฉาก Angle iron เหล็กที่ผลิตตาม
มาตรฐานมีรูปทรง
ตัวแอล 

57 เหล็กท่อกลม Steel pipes เหล็กที่มีลักษณะยาว
และกลมคล้ายท่อ 

58 เหล็กแบน Steel Flat Bars เหล็กที่ถูกผลิตโดย
การรีดร้อนหรือรีด
เย็นหรือแบบตัด 
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บทที่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทาง
รถบรรทุก กรณีศึกษา บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) คณะผู้จัดท าได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยท่านวิทยากรจากทางบริษัท ได้อธิบายเกี่ยวกับการขนส่ง ประกอบไป
ด้วยขั้นตอน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ ซึ่งวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 4.1 รูปท่านวิทยากรทางบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

1.ขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก  

ขั้นตอนแรก เมื่อมีการสั่งซื้อท่อเหล็กกลมจากลูกค้าทางออฟฟิศจะต้องออกใบ
ขนส่งสินค้า ให้กับทางหน่วยขนส่งของบริษัทเพื่อที่จะท าการขนส่งสินค้าให้ทัน ตามวันเวลาที่
ก าหนด และส่งตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา หรือเรียกอีกอย่างว่า JUST IN TIME
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ขั้นตอนที่สอง เมื่อได้รับใบขนส่งสินค้าแล้ว หลังจากนั้นเราจะท าการน าท่อเหล็ก
กลมหุ้มบรรจุภัณฑ์ โดยการน าบรรจุภัณฑ์สายรัดเหล็กมารัดเหล็กรวมกัน จากนั้นจะท าการ
เคลื่อนย้ายท่อเหล็กกลมที่หุ้มบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วไปไว้ที่หลังรถบรรทุกเพื่อเตรียมจัดส่งให้แก่
ลูกค้าตาม วัน เวลา สถานที่ต่าง ๆ ที่นัดหมายไว้ 

ขั้นตอนที่สาม ก่อนน าสินค้าท่อเหล็กกลมไปส่งให้แก่ลูกค้าจะต้องมีการชั่ง
น้ าหนักในการขนส่ง ตามที่กฎหมายตั้งไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังแล้วจึงท าการออกไปขนส่ง
สินค้าท่อเหล็กก  โดยกฎหมายระบุไว้ว่ารถบรรทุก10ล้อ ห้ามบรรทุกน้ าหนักเกิน 25 ตัน               
(รวมน้ าหนักของรถด้วย) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี4.2 การขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี4.3 ด่านช่างน้ าหนักก่อนการน าสินค้าไปส่ง 
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2. ปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 

ปัญหาแรกที่พบ คือ รถบรรทุกไม่เพียงพอส าหรับการขนส่งสินค้า  
ปัญหาที่สอง คือ ระยะทางเกินจากที่บริษัทได้ตั้งกฎขึ้นมาเกี่ยวกับการขนส่งคือ 

เกินระยะ 300 กิโลเมตรเมตร 
ปัญหาที่สาม คือ จะตรวจเช็คสินค้าที่ทางบริษัทท าการจัดส่งได้อย่างไร ว่าการขน

ส่งไปถึงไหนแล้ว ถึงมือลูกค้าหรือยัง 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่ง

รถบรรทุก 

 ขั้นตอนแรก บริษัทมีการจ้าง OUTSOURCE และท าการเซ็นสัญญากับทางบริษัท 
คือ หจก.พนาวันขนส่ง เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาจ านวนรถบรรทุกไม่เพียงพอส าหรับการขนส่ง และ 
ระยะทางเกินก าหนดที่บริษัทได้ต้ังไว้ 

ขั้นตอนที่สอง วิธีการตรวจเช็คสินค้าว่าการขนส่งได้ท าการขนส่งถึงไหนแล้ว  
ทางบริษัทได้มีการติดบาร์โค้ดไว้ที่ตัวสินค้า โดยบาร์โค้ดนั้นจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า 
ทางบริษัทจะสามารถตรวจได้ต้ังแต่ต้ังแต่ต้นทาง-ปลายทาง 

4. การน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาพัฒนาและรวมไปถึงการประกอบอาชีพในอนาคต 

การประยุกต์ใช้การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพในการท างาน และการศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการน าความรู้ที่ได้ศึกษาและได้ปรับในด้านต่าง ๆ จากการศึกษา
โครงการนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในอนาคตเกี่ยวกั บการ
ประกอบธุระกิจประเภทนี้ หรือปัญหาที่คล้ายคลึงกับปัญหาในการศึกษาโครงการนี้ เราจะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถน าแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ไปประยุกต์หรือปรับให้ดีขึ้น
ตามความเหมาะสม 

5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการควบคุมงบประมาณมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 

คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการควบคุมงบประมาณมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ โดยการคิดและค านวณค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในจ านวน
วงเงินที่พอดี เช่น การเลือกใช้วัสดุที่จะน ามาใช้ในการประกอบท าโมเดลให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพ 
ราคาไม่สูงมากเกินควร และเหมาะสมกับงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจัดท าโมเดล 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการที่คณะผู้จัดท าได้ศึกษาขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทาง
รถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน)  ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าเหล็ก ได้
พบปัญหาต่าง ๆ ในการขนส่งท่อเหล็กกลม ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพื่อน ามา
แก้ปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบการขนส่งของทาง บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) โดย
มีการจ้างบริษัทขนส่งภายนอก มาช่วยแก้ไขปัญหาในด้านการขนส่งเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าและช่วยส่งเสริมด้านการขนส่งของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์              
ความเชื่อถือ และความไว้วางใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้ากับทางบริษัทอีกหนึ่งทาง  และน า
ความรู้ได้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การประกอบอาชีพในอนาคต 

 

สรุป 

1.ขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 

ขั้นตอนแรก เมื่อมีการสั่งซื้อท่อเหล็กกลมจากลูกค้าทางออฟฟิศจะต้องออกใบ
ขนส่งสินค้า ให้กับทางหน่วยขนส่งของบริษัทเพื่อที่จะท าการขนส่งสินค้าให้ทัน ตามวันเวลาที่
ก าหนด และส่งตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา หรือเรียกอีกอย่างว่า JUST IN TIME 

ขั้นตอนที่สอง เมื่อได้รับใบขนส่งสินค้าแล้ว หลังจากนั้นเราจะท าการน าท่อเหล็ก
กลมหุ้มบรรจุภัณฑ์ โดยการน าบรรจุภัณฑ์สายรัดเหล็กมารัดเหล็กรวมกัน จากนั้นจะท าการ
เคลื่อนย้ายท่อเหล็กกลมที่หุ้มบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้วไปไว้ที่หลังรถบรรทุกเพื่อเตรียมจัดส่งให้แก่
ลูกค้าตาม วัน เวลา สถานที่ต่าง ๆ ที่นัดหมายไว้ 

ขั้นตอนที่สาม ก่อนน าสินค้าท่อเหล็กกลมไปส่งให้แก่ลูกค้าจะต้องมีการชั่ง
น้ าหนักในการขนส่ง ตามที่กฎหมายตั้งไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังแล้วจึงท าการออกไปขนส่ง
สินค้าท่อเหล็กก  โดยกฎหมายระบุไว้ว่ารถบรรทุก10ล้อ ห้ามบรรทุกน้ าหนักเกิน 25 ตัน               
(รวมน้ าหนักของรถด้วย) 
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2.ปัญหาในการขนส่งท่อเหล็กกลมโดยการขนส่งทางรถบรรทุก 

ปัญหาแรกที่พบ คือ รถบรรทุกไม่เพียงพอส าหรับการขนส่งสินค้า  
ปัญหาที่สอง คือ ระยะทางเกินจากที่บริษัทได้ตั้งกฎขึ้นมาเกี่ยวกับการขนส่งคือ 

เกินระยะ 300 กิโลเมตร 

3.แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการขนส่งท่อเหล็กกลมโดย

การขนส่งรถบรรทุก 

ขั้นตอนแรก บริษัทมีการจ้าง OUTSOURCE และท าการเซ็นสัญญากับทางบริษัท 
คือ หจก.พนาวันขนส่ง เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาจ านวนรถบรรทุกไม่เพียงพอส าหรับการขนส่ง      
และ ระยะทางเกินก าหนดที่บริษัทได้ตั้งไว้ 

ขั้นตอนที่สอง วิธีการตรวจเช็คสินค้าว่าการขนส่งได้ท าการขนส่งถึงไหนแล้ว  
ทางบริษัทได้มีการติดบาร์โค้ดไว้ที่ตัวสินค้า โดยบาร์โค้ดนั้นจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า 
ทางบริษัทจะสามารถตรวจได้ต้ังแต่ต้ังแต่ต้นทาง-ปลายทาง 

4.เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาพัฒนาและรวมไปถึงการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

การประยุกต์ใช้การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพในการท างาน และการศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการน าความรู้ที่ได้ศึกษาและได้รับในด้านต่าง ๆ จากการศึกษาโครงการ
นี้ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในอนาคตเกี่ยวกับการประกอบ
ธุระกิจประเภทนี้ หรือปัญหาที่คล้ายคลึงกับปัญหาในการศึกษาโครงการนี้ เราจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถน าแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ไปประยุกต์หรือปรับให้ดีขึ้นตาม
ความเหมาะสม 

5.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการควบคุมงบประมาณมาประยุกต์ใช้ใน

การจัดท าโครงการ 

คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการควบคุมงบประมาณมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ โดยการคิดและค านวณค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในจ านวน
วงเงินที่พอดี เช่น การเลือกใช้วัสดุที่จะน ามาใช้ในการประกอบท าโมเดลให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพ 
ราคาไม่สูงมากเกินควร และเหมาะสมกับงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจัดท าโมเดล 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ปัญหาในด้านการขนส่ง 

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ควรเพิ่มปริมาณรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งให้มากกว่านี้ เพราะว่าบริษัทเป็นบริษัทเกี่ยวกับการค้าเหล็กที่ขนาดใหญ่ซึ่งจะมีโอกาส
มากกว่าบริษัทเล็ก ๆ ท าให้บริษัทมีลูกค้าเข้ามาซื้อขายมากมาย ท าให้การขนส่งจ าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างมากของบริษัท ดังนั้นบริษัทควรเพิ่มในดานปริมาณของรถบรรทุก เพื่อประโยชน์ของบริษัท
เองจะได้ไม่ต้องไปจ้างบริษัทขนส่งภายนอก เป็นการประหยัดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

2.ปัญหาในเรื่องการจ ากัดระยะทางในการขนส่ง 

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) จ ากัดเส้นทางอยู่ที่ 300 กิโลเมตร โดยการเอาที่ตั้งของบริษัท
เป็นจุดศูนย์กลาง จะท าการจัดส่งฟรีให้ แต่ถ้าเกินระยะที่บริษัทตั้งไว้จะต้องเสียค่าส่งโดยที่บริษัท
จะจ้างบริษัทขนส่งภายนอกเพื่อท าการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า คณะผู้จัดท ามีความเห็นว่าบริษัท      
ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) ควรไม่จ ากัดเกี่ยวกับระยะเส้นทางในการขนส่ง และคิดค่าบริการ
ขนส่งเป็นกิโลเมตรละกี่บาทก็แล้วแต่บริษัทจะเห็นควร ทางบริษัทควรใช้รถบรรทุกในการขนส่ง   
ที่เป็นของทางบริษัทโดยตรงที่ไม่ต้องจ้างบริษัทภายนอก เพื่อเพิ่มก าไรให้กับบริษัทอีกหนึ่งช่องทาง 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

  การน าเสนอ Powerpoint มีเนื้อหาไม่ชัดเจน และมีองค์ประกอบไม่ครบ 
-ขาดหัวข้อหลักที่ท าให้ชัดเจน และเป็นจุดที่น่าสนใจ 
-ขาดหัวข้อย่อยเพื่อขยายใจความและรายละเอียดให้มากขึ้น 
-เน้ือหาสรุปควรชัดเจนและเน้นข้อความส าคัญ 
-เนื้อหาประกอบไม่มีสื่อให้เห็นได้ชัดเจน ควรเพิ่มรูปประกอบในกระบวนการต่ าง ๆ ให้ชัดเจน  
มากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ บริษัท ทีเอ็มที สตลี จ ากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวก  ข 
ขั้นตอนการศึกษาดูงาน บริษทั ทีเอ็มที สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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ภาพที่ 1 รูปป้ายบริษัทภายในส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 นั่งฟงับรรยายในห้องประชุม 
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ภาพที่ 3 เยี่ยมชมภายในโรงงาน  

 
ภาพที่ 4 ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที ่ 
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ภาคผนวก ค 

 แผนผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ภาพที่ 1 วาดแบบลงบนฐานโมเดล 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 2 เริ่มวางแผนโครงสร้าง 
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ภาพที่ 3 ฉีดสเปรย์พ่นตกแต่ง 

 

ภาพที่ 4 ระบายสีขอบร้ัว 
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ภาพที่ 5 ประกอบร่างโมเดล 

 

ภาพที่ 6 โมเดลเสร็จสมบูรณ ์

  



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค ผนวก ง 

งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
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งบประมาณในการจัดท า 
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ประวัติผู้จัดท า 
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