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บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจเร่ืองการศึกษา

การขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก วิธีการขนส่งสินค้าที่สะดวก ประหยัด ปลอดภัย เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพการขนส่ง และปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก รวมถึง

และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 
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มาช่วยให้การจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง แม่นย า เพราะสามารถตรวจสอบเนื้อหา การ
สะกดค า และการตรวจสอบไวยากรณ์ รวมถึงโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเข้ามาช่วยในเร่ืองของการ
สร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนทั้งการน าเสนอแบบภาพนิ่ง การใส่เอฟเฟค เสียงดนตรีและ
วิดีโอ มาใช้ในการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ประโยชน์จากการที่ได้ศึกษาดู
งานที่บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด  ในเร่ืองของกระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ทางบกด้วยรถบรรทุก ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าและคอยดูแลในเร่ืองของการส่ง
ของ โดยเน้นการขนส่งให้ถึงที่หมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตลอดจนถึงประหยัดค่าใช้จ่าย
และทราบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุกและยังสามารถน า
ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท า3D เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือการท างานในอนาคต 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

 การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถ้า
เป็นการเคลื่อนย้ายบุคคล เรียกว่า การขนส่งผู้โดยสาร หากเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของต่าง 
ๆ เรียกว่า การขนส่งสินค้า มีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาดเพราะ การ
ขนส่งท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาสู่โรงงาน เพื่อใช้ในการผลิต
สินค้า เมื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้ว ก็น ามาเก็บไว้คลังสินค้า เพื่อจัดส่งผ่านไปยังพ่อค้าคนกลาง 
จนกระทั่งถึงผู้บริโภค ในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ และในสถานที่ที่ผู้บริโภคสะดวกที่จะซื้อหา 
นอกจากนี้ การขนส่งยังมีผลต่อต้นทุนรวมในการสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ตลาด เนื่องจากการ
ขนส่งนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงส่วนต่างๆ องค์กรให้ความส าคัญกับการบริหารการขนส่งและมี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆขององค์กร การบริหารการขนส่งที่ดีนั้นจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารการ
ปฏิบัติการขนส่งอย่างมีคุณภาพ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ท าให้การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น จะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น   
 

 บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค”ได้แก่ พัดลม ตู้เย็น พัดลมระบาย
อากาศ และเคร่ืองปั๊มน้ าโดยด าเนินการขนส่งทางบกและได้น าระบบตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ในการ
ขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ฟ้า โดยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า  
คอนเทนเนอร์จากนั้นท าการขนส่งโดยรถบรรทุกซึ่งการขนส่งทางรถบรรทุกนั้น สามารถแก้ปัญหา
ในด้านการจ าหนา่ย สินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวด รวดเร็ว สามารถ
ส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง ไปยังจุดหมายปลายทางและไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่าง
ท าการขนส่ง  เพื่อท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง บริษัท สไมล์ 
ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีความเชี่ยวชาญในการจัดสรรและจ าหน่ายสินค้าโครงการด าเนินงาน
ด้วยความเชี่ยวชาญ ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึง
การพัฒนาผลงานของบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัดในทุกรูปแบบให้ก้าวล้ าน าสมัย 
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  ทั้งนี้คณะผู้จัดท าโครงการจึงศึกษาหัวข้อเร่ืองการศึกษากระบวนการการขนส่ง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบกด้วยรถบรรทุก กรณีศึกษา บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด  เพื่อให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ืองการศึกษาการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก วิธีการขนส่งสินค้าที่สะดวก 
ประหยัด ปลอดภัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพการขนส่ง และปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า 
และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพือ่ศึกษากระบวนการการขนส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบกด้วยรถบรรทุก 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก 
3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพปฏิบัติงาน 

ในอนาคตได ้  
4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีคุณธรรมมาปรับใช้ในการ 

จัดท าโครงการ  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. สามารถทราบเกี่ยวกับกระบวนการการขนส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบกด้วย
รถบรรทุก 
  2.สามารถทราบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางบกด้วย
รถบรรทุก 
  3. สามารถน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพ
ปฏิบัติงานในอนาคตได ้   

4. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีคุณธรรมมาปรับใช้ใน 
การจัดท าโครงการ  
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนาย
สิทธิผล  โพธิวรคุณ  ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก  10  ล้านบาท  ในนามของบริษัท สไมล์ 
ซุปเปอร์เอ็กเพรส จ ากัด  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่ม
ครอบครัวโพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” 

ในปี 2536 บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท สไมล์ 
ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด  (มหาชน)” ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “ KYE” โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
220 ล้านบาท ซึ่งมีจ านวนหุ้นสามัญรวม 22 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีส านักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา 
เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนนบางนา–ตราด กม. 20 จ.สมุทรปราการ 10540 เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และเคร่ืองปั๊มน้ า โดยได้รับลิขสิทธิ์ และเทคโนโลยีในการ
ผลิตจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 หน้าบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์เอ็กเพรส จ ากัด 
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 บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนาย
สิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ล้านบาท ในนามของบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็ก
เพรส จ ากัด   เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มครอบครัว
โพธิวรคุณ กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด  มีศักยภาพในการผลิตแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 - ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 
 - ผลิตภัณฑ์พัดลม 
 - ผลิตภัณฑ์พัดลมและระบายอากาศ 
 - เคร่ืองเป่ามือ 
 - เคร่ืองปั้มน้ า 
 บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด  (มหาชน)ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
มาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
 - ปี พ.ศ. 2507  
 - เร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า 
 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า "มิตซูบิชิ อีเล็คทริค" 
 - ปี พ.ศ. 2509 
 - เร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ 
 - ปี 2514 
 - เร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ 
 - ปี 2530 
 - เปิดโรงงานแห่งใหม่ที่บางนา-ตราด (ที่อยู่ปัจจุบัน) 
 - ปี 2531 
 - เร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ า  
 - ปี 2534 
 - เพิ่มทุนจดทะเบียน 76 ล้านบาทเป็น 176 ล้านบาทพร้อมกับจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 100 บาทมาเป็นหุ้นละ 10 บาท 
 - ปี 2535 
 - ย้ายการผลิตผลิตภัณฑ์พัดลมจากโรงงานส าโรงมาโรงงานบางพลี (บางนา-ตราด) 
ทั้งหมด 
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 - ปี 2536 
 - รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ าปี 2536 ประเภทการเพิ่มผลผลิต จาก 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ได้รับเคร่ืองหมายรับรองมาตฐาน JIS จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ ประเทศญ่ีปุ่น 
 - บริษัทฯได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “KYE” 
 - จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดโดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สไมล์ 
ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด  (มหาชน)” 
 - ปี 2537 
 - เพิ่มทุนจดทะเบียน 44 ล้านบาทเป็น 220 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพทย์ 
 - ปี 2540 
 - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ประเภทผลิตภัณฑ์ 
พัดลม 
 - ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง”ฉลากเขียว” ส าหรับ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ประเภทผลิตภัณฑ์ตู้เย็น เป็นรายแรกของประเทศไทย จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ปี 2542 
 - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท กันยงวัฒนา จ ากัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อี
เล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกันจัดตั้งบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์
เพรส จ ากัด เพื่อประกอบกิจการบริหารงานจัดเก็บและจัดส่งสินค้า 
  
 - ปี 2544 
 - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 
 - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9002 ประเภทผลิตภัณฑ์
ตู้เย็นและเครื่องปั๊มน้ า 
 - ปี 2550 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 - ปี 2551 
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 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 
 - ปี 2552 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 
 - ปี 2553 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 
 - ปี 2554 
 - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญ่ีปุ่นจากนิตยสาร 
Reader's Digest 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน 
 - ปี 2555 
 - รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญ่ีปุ่นจากนิตยสาร 
Reader's Digest เป็นปีที่ 2 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน 
 - ฉลองผลิตผลิตภัณฑ์ตู้เย็นครบจ านวน 10 ล้านเคร่ือง 
 - เร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองเป่ามือ 
 - ปี 2556 
 - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญ่ีปุ่นจากนิตยสาร 
Reader's Digest เป็นปีที่ 3 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน 
 - ปี 2557 
 - รับรางวัล Good Design Award (ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น) ประเทศญ่ีปุ่นจากนิตยสาร 
Reader's Digest เป็นปีที่ 4 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน 
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 - ปี 2558 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน 
 - ปี 2559 
 - รับรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศ
ไทย " จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน 
 - ปี 2560 
 - รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
แรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการได้รับ
รางวัลเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560)  
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ภาพท่ี 2.2 ผังองค์กร 
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ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีบริษัท 

วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / นโยบาย 

  บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด  เป็นผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟครบวงจร

แบรนด์ Mitsubishi Electric ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบรนด์ Trimond อีกทั้งเป็นผู้

น าเข้าและจัดจ าหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์เคร่ืองเสียงระดับโลกอย่าง Paradigm และ Van Den 

Hul ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 50 ปี จากการก่อต้ังของนางห้าง สิทธิผล โพธิวรคุณ บริษัทฯ 

ด าเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญ ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นทุ่มเท ในการให้บริการทั้งในส่วนของ

สินค้าและบริการหลังการขายทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง

พอใจอย่างสูงสุด รวมถึงพัฒนาผลงานของบริษัทฯ ในทุกรูปแบบให้ก้าวล้ าน าสมัยอยู่ตลอดเวลา 

           บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดสรรและจ าหน่ายสินค้าโครงการ เพื่อสนอง

ความต้องการลูกค้าในกลุ่มบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนี่ยมที่มองหาสินค้าคุณภาพและการบริการ
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หลังการขายที่มีมาตรฐานสูง ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการดูแล นอกจากนี้ 

ศูนย์บริการ Kang Yong Air Care Center ยังได้รับรางวัลศูนย์บริการแต่งตั้งดีเด่นถึง 10 ปีติดต่อกัน 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพและการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 

 ในฐานะของผู้น าในตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองเสียง บริษัทฯ มีความ

ภาคภูมิใจในความส าเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและตั้งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานสินค้าและการ

บริการหลังการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เพราะนโยบายหลักในการบริหารของเราคือ 

“ลูกค้าคือคนส าคัญเสมอ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 วิสัยทัศน์ 

ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท 

ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 

             มิตซูบิชิ อีเลคทริค มุ่งมั่นศึกษารูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงท าความเข้าใจในความ

ต้องการที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นจึงมีทั้งแบบฟรีสเซอร์ด้านบน และฟรีสเซอร์ด้านล่างที่ก าลัง

ได้รับความนิยม พร้อมด้วยเทคโนโลยีถนอมอาหารเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิต และเทคโนโลยี
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ประหยัดพลังงานเพื่อประสิทธิภาพในการท าความเย็นด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าประหยัด

พลังงานเพื่อประสิทธิภาพในการท าความเย็นด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ดีไซน์ของตู้เย็น 

ดีไซน์หรูหรา 

 อีกขั้นของความสวยหรูและล้ าสมัยด้วยการผสมผสานของ 2 โทนสี ด้วยดีไซน์ที่

เป็นเอกลักษณ์และสง่างามตอบรับกับทุกรูปแบบของดีไซน์ห้องครัวและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน 

Tasty and Healthy 

  1. ช่องแช่ผักอานุภาพแสงสีส้ม 

  เก็บความสมใหม่ด้วยพลังแห่งแสงสีส้ม หลอดLED แสงสีส้มในช่องผักที่สามารถ

ถนอมความสดใหม่ให้กับผักใบเขียวได้นานวัน  

  2. ระบบควบคุมความชื้น 

  ควบคุบระดับความชื้นด้วยปุ่มปรับ เพื่อให้ผักและผลไม้คงความสดอร่อยได้

ยาวนานยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 2.6 ปุ่มปรับระดับความชื้น 

 

ภาพท่ี 2.7 ฝากระจกของตู้เย็น 

ปรับภาพลักษณ์ของตู้เย็นให้ดูทันสมัยด้วยฝากระจก 

  ฝากระจกนอกจากจะแข็งแกร่งและดูสวยงามแล้ว ยังสามารถท าความสะอาดได้

ง่ายอีกด้วย 

Touch Panel 

  เพียงแค่สัมผัสที่กระจกด้านหน้าของตู้เย็น ปุ่มควบคุมต่างๆก็จะแสดงขึ้นมาพร้อม

ให้ปรับเข้าสู่ฟังชั่นก์ต่างๆที่ต้องการได้ 
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ภาพท่ี 2.8 กระจกด้านหน้าของตู้เย็น 

 

ภาพท่ี 2.9 ผนังของตู้เย็น 

ผนังช่องแช่ผสมสารป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

  ผนังช่องแช่ผสมสาร Silvery inorganic anti-bacteria material ตามมาตรฐาน 

SIAA* จากประเทศญ่ีปุ่น สร้างพื้นที่สะอาดอนามัย ด้วยผนังช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งผสมสาร

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน ช่วยให้ช่องแช่สะอาด 

ถนอมความสดของอาหารได้นานยิ่งขึ้น 
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Super Cool Chilling Case 

  รักษาความสด สะอาด ด้วยเทคโนโลยีความเย็นที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อสัตว์ หรือ 

ปลา ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเก็บรักษาไว้ภายใต้ความเย็นเฉียบ 0-3 องศา ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ให้คุณ

สะดวกสบายกว่า พร้อมปรุงอาหารทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาท าละลาย 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ช่องแช่แข็งของตู้เย็น 

 

 

ภาพท่ี 2.11 ชิพควบคุมของตู้เย็น 
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ระบบ Neuro Fuzzy 

  จดจ ารูปแบบการท างานต่างๆ ของผู้ใช้ และน ามาประมวลผลให้การท างานของ

ตู้เย็นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตัวไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นชิพควบคุมและประมวลผล

อัจฉริยะ เปรียบเสมือนสมองของตู้เย็น ควบคุมการท างานของตู้เย็นให้เหมาะสมในทุกสภาวะการ

ใช้งาน 

ระบบ Neuro Inverter 

  ประสานการท างานร่วมกัน 3 ส่วนโดยอัตโนมัติ ท าให้ตู้เย็นท างานได้มากถึง15

รูปแบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาวะการใช้งานของคุณ  

   • The Neuro Fuzzy system – คอยควบคุมการท างานของคอมเพรสเซอร์ และพัด

ลม ให้ท างานประสานกันได้อย่างลงตัวโดยผ่านการเรียนรู้และจดจ าพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้

ตู้เย็น 

 • Multi-Fan – เพิ่มประสิทธิภาพของระบบท าความเย็น พัดลมภายในจะช่วย

กระจายความเย็นให้ทั่วถึง และพัดลมภายนอกจะช่วยระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์  

   • Inverter Compressor – สามารถปรับการท างานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ตู้เย็น

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด 

 

ภาพท่ี 2.12 ระบบ Neuro Unverter 
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พัดลมของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค 

  พัดลมของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้รับความน่าเชื่อถือยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น มั่นใจได้

เหนือกว่า ตอบรับทุกการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม มั่นใจทุกการใช้งานด้วยการใช้วัสดุไม่

ลุกลามไฟ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และดีไซน์ที่ตอบสนองทุกการใช้งาน 

ไม่หยุดคิดค้น...เพื่อนวัตกรรมแห่งสายลม 

  เพือ่ความเป็นที่สุดของสายลมคุณภาพ พัดลมมิตซูบิชิ อีเล็คทริค จึงไม่เคยหยุดนิ่ง 

ในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการออกแบบที่ทันสมัย ในรุ่น Smart Wind หน้ากาก

แบบเรียบ ดีไซน์สุดล้ า ให้พลังสายลมเย็นไกลตรงจุดได้มากกว่า 

ทนทาน...ทุกการใช้งาน 

  มอเตอร์แบบปิด ลิขสิทธิ์เฉพาะมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่ง

แปลกปลอมเข้าไปท าความเสียหาย จึงทนทานทุกการใช้งาน พร้อมรับประกันมอเตอร์นาน 5 ปี 

 

ภาพท่ี 2.13 มอเตอร์ 
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ภาพท่ี 2.14 โลโก้ 

ประหยัด...ทุกแรงลม 

  มอเตอร์ออกแบบพิเศษ ให้พลังลมแรงกว่า ไร้เสียงรบกวน เย็นสบายทุกสัมผัส ไม่

ว่าเลือกแรงลมเบอร์ไหน ก็ประหยัดไฟเป็นเยี่ยม 

ปลอดภัยเหนือระดับ 

  มั่นใจกับมาตรฐาน Premium Safety ที่ปลอดภัยจากการใช้งาน เทอร์มอลฟิวส์ ตัด

ไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน เคอร์เรนส์ฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร ใช้

ชิ้นส่วนไม่ลุกลามไฟ และอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย 

 

ภาพท่ี 2.15 มาตรฐาน RoHS 
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มาตรฐาน RoHS 

  จ ากัดการใช้สารต้องห้าม 10 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ ตามข้อก าหนด RoHS ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

พัดลมระบายอากาศ 

  แม้ว่าการให้แรงลมที่สูงกับการท างานที่มีเสียงเงียบจะดูขัดแย้งกัน แต่ มิตซูบิชิ อี

เล็คทริค ได้ออกแบบและพัฒนาพัดลมระบายอากาศตามหลัก Aerodynamic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการท างาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทุกรุ่นจึงมีการติดตั้งมอเตอร์พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการติดตั้ง และการท าความสะอาด ท าให้พัดลมระบายอากาศของ มิตซูบิชิ อี

เล็คทริค เป็นที่นิยมในตลาดสินค้าพัดลมระบายอากาศ 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

 พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง 

 พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน 

 พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อฝังฝ้า 

 พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก 

 

ภาพท่ี 2.16 พัดลมระบายอากาศ 
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  นวัตกรรมการออกแบบใบพัดแบบ 5 ใบ ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในนาม "Extra 

Winglet Fan" ที่มีลักษณะคลา้ยกับปีกเคร่ืองบิน ซึ่งเรียกว่า "Winglet" ควบคุมจังหวะการตัดอากาศ

ได้อย่างแม่นย า หมดปัญหาการย้อนกลับของแรงลม และต้านทานอากาศ จึงสามารถลดเสียง

รบกวนได้สูงถึง 2.5 เดซิเบล * เปรียบเทียบ รุ่น EX-30SH5T กับ EX-30SH3T (220 โวลต์ 50 เฮิร์ต) 

ท าความสะอาดง่ายคลิกเดียว! ถอดล้างง่าย 

              สวยลงตัวกับห้องทุกสไตล์ด้วยดีไซน์ทันสมัย รูปทรงบาง ช่วยให้คุณสะดวกสบาย

ในการติดต้ัง และท าความสะอาดง่าย 

   

    ภาพท่ี 2.16 ดีไซน์หน้ากาก 
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ดีไซน์ทันสมัย กะทัดรัด 

  ดีไซน์หน้ากากที่บางลงจากรุ่นเก่า เพื่อเพิ่มความกลมกลืนกับการตกแต่งภายใน 

อีกทั้งสามารถติดต้ังบนผนังห้องที่มีความบางได้อย่างลงตัว 

ประหยัดพลังงาน 

  มอเตอร์ที่ออกแบบใหม่ ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 5% เมื่อเปรียบเทียบกับ

มอเตอร์แบบเดิม  *เปรียบเทียบรุ่น EX-20SH5T กับ EX-20SH4T (220 โวลต์ 50 เฮิร์ต) 

 

ภาพท่ี 2.17 แสดงถึงเทคโนดลยีของพัดลมระบายอากาศ 

Dual Barrier Coating 

  พัดลมระบายอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แบบต่อท่อฝังฝ้า เติมเต็มเทคโนโลยีกับ

นวัตกรรมล่าสุด ด้วยการเคลือบสารพิ เศษลดการเกาะติดของฝุ่นในบริเวณใบพัด จึงให้

ประสิทธิภาพการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น และลดการดูแลรักษาท าความ

สะอาด 
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เครื่องเป่ามือ 

  ด้วยรูปร่างที่กะทัดรัด มีประสิทธิภาพและการติดต้ังที่ง่าย จึงเหมาะส าหรับทุกที่ 

 

 

ท่ีเป่ามือท่ีกว้าง 

  ส่วนของที่เป่ามือที่มีขนาดกว้างท าให้คนที่มีมือขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้ง่าย 

ด้วยการท างานของ  Hygienic touch-free  สามารถเป่ามือได้ไกลถึงข้อมือโดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับ

ตัวเคร่ือง 

 

 

ภาพท่ี 2.18 เครื่องเป่ามือ 
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ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 

  ด้วยการออกแบบให้เซ็นเซอร์ รวมตัวเคร่ืองของที่เป่ามือเป็นชิ้นเดียวกัน และมี

การเชื่อมต่อที่น้อย จึงท าให้สามารถท าความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 การท าความสะอาดเครื่องเป่ามือ 

 

ภาพท่ี 2.20 ช่องกระจายลมเครื่องเป่ามือ 
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การด าเนินงานท่ีไร้เสียงรบกวน 

  การเป่ามือที่รวดเร็วและการท างานที่ไร้เสียงรบกวนมาจากหัวฉีดที่มีการพัฒนา

และนวัตกรรมเทคโนโลยีการความคุมทิศทาง 

เครื่องปั๊มน้ า 

  ทนทาน มั่นใจได้กับแรงดันน้ าที่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ ใช้

ส าหรับดูดน้ าจากถังพักน้ า เรามีปั๊มน้ าหลายรุ่นเพื่อสนองความต้องการของการใช้น้ าที่ต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.21 เครื่องปั๊มน้ า 

แรงดันเป็นเยี่ยม 

  ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถส่งน้ าได้ปริมาณมากด้วย แรงดันสูง

สม่ าเสมอ 

ทนทาน 

  ชุดเรือนปั๊มพลาสติกคุณภาพสูง ป้องกันสนิมทั้งภายในและภายนอก ชุดหัวปั๊ม

และใบพัดท าจากทองแดงผสมพิเศษ ทนทานทุกสภาวะการใช้งาน 
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ภาพท่ี 2.22 ชุดควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.23 มอเตอร์ใบพัด 

ท าให้มอเตอร์เสียงเงียบ 

  ด้วยการออกแบบพิเศษของมอเตอร์ ใบพัด และชุดควบคุม ช่วยท าให้เสียงเงียบ

ในขณะท างาน 
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บทที ่3 

    แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

   คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษากระบวนการ
ขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางบกด้วยรถบรรทุก กรณีศึกษา บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขนส่งสินค้า 
  2. ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบก 
  3. การขนส่งสินค้าทางบก 
   4. การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 
  5. นิยามศัพท์ 
   
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขนส่งสินค้า 

โดยทั่วไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคลื่อนย้ายคน (People) สัตว์ 

สิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามนี้

แค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ หรือ

สิ่งของจากอาคารแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วการขนส่งยังมีความหมายกว้างขวางโดย

ครอบคลุมไปถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของภายในอาคาร ภายในบ้าน 

ภายในที่ท างานหรือภายในโรงงานด้วย ดังนั้นหากยึดคาจากัดความถูกต้องแล้วการที่คนเราเดินอยู่

ภายในบ้าน การใช้รถเข็นช่วยบรรทุกของเมื่อเข้าไปซื้อสินค้า หรือการที่กรรมกรขนถ่ายสินค้าที่

ท่าเรือก็นับเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกัน (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,2543) 

  การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยังมีความหมายที่ซับซ้อนกว่านิยามของ

การขนส่งตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป กล่าวคือ การขนส่งหมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสินค้า

จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility)และ

อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ดังนั้นถ้าพิจารณาจากนิยามข้างต้น การขนส่งสินค้า

(Freight Transportation) จึงหมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าสินค้าจากสถานที่ที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่

หนึ่งอันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility)และอรรถประโยชน์ด้านเวลา   
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(Time Utility)  ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ท าเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าซึ่งจะเป็นการ

ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กับความต่อเนื่อง 

ในการให้บริการ (Consistency of Service) เป็นตัวที่บ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา 

(จักรกฤษณ์ดวงพัสตรา,2543)แลมเบิร์ท  (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ได้ให้ความหมายของโล

จิสติกส์  (Logistics) ไว้ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าส าเร็จรูป และ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ด าเนินไปจากแหล่งจัดหาไปสู่จุดบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าด้วยต้นทุน 

ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency of  Transportation)  

การพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่งที่จะพัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้อง

ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

   1. ความรวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็วสามารถที่จะท าให้สินค้าและบริการ

ต่าง ๆ ไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพ

เหมือนกับสินค้าและบริการที่แหล่งผลิต 

   2. การประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องท าให้เกิดการประหยัดใน
ต้นทุนการขนส่งและประหยัดในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งต้องพยายามให้
ต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนในการขนส่งต่ าแล้ว การเรียกเก็บอัตรา
ค่าบริการก็ลดลงด้วยอันจะท าให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียอัตราค่าบริการโดยสาร
หรือค่าระวางด้วย ดังนั้นความประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
   3. ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า
ตลอดจนความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก
ส าหรับระบบการขนส่ง ซึ่งถือได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหาย
ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อสินค้าและบริการ 

4. ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ 

หรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ เช่น ยานพาหนะจะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมที่น ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที 

   5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) ถือเป็น
เร่ืองที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ
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ก าหนดในการเดินทางที่แน่นอนเชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา มีจ านวนเที่ยวที่วิ่ง เวลาที่จะออก
เดินทางจากต้นทางเวลาที่เดินทางถึงปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง เวลาที่จะผ่านจุดที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องระบุไว้และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 
(ค านายอภิปรัชญาสกุล, 2546) 

จากทฤษฎี เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า สรุปได้ว่า การขนส่ง (Transportation) 
หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สัตว์ สิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดย
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย ความเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลาประเภทของการขนส่ง การขนส่งมีความ
เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นมีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธีผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
   การขนส่งทางบก (Land Transport) 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
   1. การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก
ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบกทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีถนนเพิ่มมากขึ้น ขยายถนนเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งการขนส่งทาง
รถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าเพราะการขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 
    
   ข้อดี 
   - สะดวกรวดเร็ว 
   - เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง 
   - บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
   - ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
   - เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 
 
   ข้อเสีย 
   - ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
   - มีความปลอดภัยต่ าเกิดอุบัติเหตุบ่อย 
   - ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 
   - ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
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   2. การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถไฟเป็นเส้นทางการล าเลียงที่ส าคัญที่สุด
ของประเทศไทยด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ
ปริมาณมากและในระยะทางไกลอัตราค่าบริการไม่แพงการขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออก
และถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้าทั้งนี้
รถไฟจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทดังนี ้
   2.1. รถเฉพาะกิจคือรถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงานเช่นรถบรรทุกน้ ามัน
รถบรรทุกปูนซีเมนต์รถบรรทุกน้ ามันเป็นต้น 
   2.2. รถปิดคือรถไฟที่ปิดทุกด้านเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อ
ถูกแดดถูกฝน 
   2.3. รถเปิดคือรถไฟที่ไม่มีหลังคาเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องค านึงถึง
ความเสียหายเมื่อถูกแดดหรือถูกฝน 
   ข้อดี 
   - รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
   - ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
   - ประหยัดขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
   - สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
   - ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 
   ข้อเสีย 
   - มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก 
   - ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย 
   - ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 

ภาพท่ี 3.1 ตัวอย่างการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
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ภาพท่ี 3.2 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 

การขนส่งทางน้ า (Sea freight) 
   เป็นวิธีการขนส่งที่มีมาอย่างยาวนานโดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียง
สินค้ารวมถึงการขนส่งทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการขนส่ง
ทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหายเช่น
ทรายแร่ข้าวเปลือกเคร่ืองจักรยางพาราเป็นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 
   1. เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ 
   2. เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล 
   3. เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 
   ข้อดี 
   - มีความปลอดภัย 
   - ขนส่งได้ปริมาณมาก 
   - สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 
   - อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 
   ข้อเสีย 
   - ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อนน้ าอาจมีน้อยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเพราะเรือเกย
ตื้นได้ 
   - ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศ 
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ภาพท่ี 3.3 ตัวอย่างการขนส่งทางเรือ 

 

การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 

   การขนส่งด้วยวิธีนี้ให้ความรวดเร็วในการขนส่งมากที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายก็แพงมาก

ที่สุดเช่นกันสะดวกและปลอดภัยเหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่ายเช่นผักผลไม้เป็น

ต้นหรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งานถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่

เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้ าหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ส่วนประกอบของการขนส่งทาง

เคร่ืองบินประกอบไปด้วย 

   • ผู้ประกอบการได้แก่บริษัทการบินให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ 

   • อุปกรณ์ในการขนส่งได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

   1. เคร่ืองบินโดยสารให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 

   2. เคร่ืองบินบรรทุกสินค้าให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า 

   3. เคร่ืองบินแบบผสมให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 

   • เส้นทางบินคือเส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งมี2ลักษณะคือ–

เส้นทางในอากาศ-เส้นทางบนพื้นดิน 

   • สถานีในการขนส่งหรือทาอากาศยานเป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการขึ้นลงของ

เคร่ืองบินประกอบด้วย-อาคารสถานี-ทางวิ่งและทางขับ-ลานจอด 

   ข้อดี 
   - เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 
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   - ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวันเพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 
   - สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 
   - สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
   - เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่ายจ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
   - สะดวกรวดเร็วที่สุด 
    ข้อเสีย 
   - บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 
   - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 
   - การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
   - จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก
ไม่ได ้
   - มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 
   - การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 
 

 

ภาพท่ี 3.4 ตัวอย่างการขนส่งทางอากาศ 

   การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง การด าเนินการเคลื่อนย้าย
สินค้าทั้งภายในองค์กรและผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่ง การเก็บรักษา การจัดการสินค้าคงเหลือ การหีบห่อ 
การน าส่งสินค้าและการด าเนินค าสั่งซื้อ ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายสินค้าของ
ผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที่ถูกต้อง (at the Right 
Time) และในสถานที่ที่ถูกต้อง (to the Right Place) ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด (at the Least Cost) และใน
ปริมาณที่ถูกต้อง (in the Right Quantity)  
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  วิทยา สุหฤด ารง และต่อศักดิ์ กิจชัยนุกุล (2543)กล่าวว่า การจัดการกระจายสินค้า
ต้องพิจารณาในภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ ในด้านเครือข่ายการปฏิบัติงาน การจัดการกระจาย
สินค้าต้องก าหนดคลังสินค้าให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานเข้ากันอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายของระบบโลจิสติกส์ จากสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่ก าลังเผชิญอยู่นี้การน า
เสนอคุณค่าของสินค้าสู่ลูกค้าหรือองค์กรธุรกิจจะส าเร็จได้เกิดจากระบบการจัดการกระจายสินค้า 
และกลยุทธ์การจัดการกระจายสินค้าขององค์กรที่ดี ดังนั้นต้องพิจารณาเปรียบเทียบ กับการ
ปฏิบัติงานของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มาเป็นแนวทางในการ
วางแผนที่ส าคัญ คือต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ลูกค้าสนใจ จ านวนมาก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการ
จัดการกระจายสินค้าเป็นส าคัญ 
  กลยุทธ์การกระจายสินค้า จะเป็นผลมาจากการก าหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และ
การจัด การโซ่อุประทานโดยในแต่ละอุตสาหกรรมหรือแต่ละผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบและความ
ซับซ้อนที่แตกต่างกันไปเช่นกัน จุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการก าหนดแนวทางการจัดการโลจิสติกส์ คือ 
การวิเคราะห์ถึงรูปแบบลักษณะความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบในการพิจารณา เช่น
ช่วงจักรอายุของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการ ได้ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของระยะเวลาน า (Lead Time) และการบริการโดยปัจจัยเหล่านี้ท าให้
สามารถพิจารณาแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 2 ประเภท คือ 
  1. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งด้านการใช้งาน (Functional Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่ง
ตอบสนองความจ าเป็นในการใช้งานทั่วไป ที่มีความต้องการใช้งานสม่ าเสมอมีการเปลี่ยนแปลงไม่
มากสามารถคาดหมายปริมาณความต้องการได้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มักจะมีคู่แข่งมาก เกิดการ
แข่งขันด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ท าให้อัตราก าไรลดลง 
   2. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการ ส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีความ
ต้องการที่แตกต่างออกไป หรืออาจจะต้องสร้างความต้องการให้เกิดกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยความ
แตกต่างนี้ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมจะสามารถสร้างอัตราก าไรได้ในระดับสูง มีคู่แข่งขันน้อย
และเข้ามาได้ยาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีเฉพาะกลุ่ม อาจมีความต้องการที่เปลี่ยนได้
ง่าย เมื่อมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องการท าให้การพยากรณ์ความต้องการได้ยาก 
  จากลักษณะความต้องการในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้การก าหนดกล
ยุทธ์การกระจายสินค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน คือ 
   1. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งการใช้งาน จะมุ่งที่ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเฉพาะ
ด้านต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ า 
   2. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม จะมุ่งในการตอบสนองความแปรเปลี่ยนความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีความรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง 
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   จากแนวคิดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทดังกล่าว ควรน ามาพิจารนาก าหนด
กระบวนการปฏิบัติงานในการกระจายสินค้าและกระบวนการต่าง ๆ ของระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการก าหนดเครือข่ายของคลังสินค้า และ
ขั้นตอนการกระจายสินค้าที่เหมาะสมการ 
   วางแผนความต้องการในการกระจายสินค้า (Distribution Requirement Planning : 
DRP) การกระจายสินค้าควรพิจารณาลักษณะเครือข่ายของคลังสินค้าที่สามารถครอบคลุมลูกค้าใน
พื้นที่ต่าง ๆ ในการจัดการต้องมีวิธีการช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุม การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ วิธีการที่สามารถใช้ได้คือ การวางแผนความต้องการในการ
กระจายสินค้าหรือ Distribution Requirement Planning (DRP) มีหลักการพื้นฐานจากระบบดึง 
 (Pull System) เช่นเดียวกับระบบ MRP ที่ใช้ในการจัดการด้านการผลิต แต่ DRP จะประยุกต์ใช้ใน
ส่วนการจัดการกระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม DRP จะเชื่อม MRP ในส่วนการ
ผลิตเช่นกัน โดยที่ข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการของ DRP จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแผน
ก าหนดการผลิตหลัก หรือ Master Production Scheduling (MPS) ซึ่งต้องท าการผลิตเพื่อรองรับ
ความต้องการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ 
  จากที่ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการกระจายสินค้าสามารถสรุปถึงสิ่งที่ต้อง
ตัดสินใจในการกระจายสินค้าได้ ดังนี้ 
   1. การจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณ เวลาและสถานที่ของระบบการ
กระจายสินค้า 
   2. การพิจารณาก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ทั้งนี้เคร่ืองมือ
ในการจัดการอาศัยแนวคิดของ Network Research เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงเครือข่ายที่อาศัยพื้นฐาน
ของการค านวณทางด้านการวิจัยด าเนินงาน (Operations Research) ที่จะช่วยให้สามารถพิจารณา
การก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม อาศัยข้อมูลพื้นฐานในการจัดการที่มีอยู่ เช่น
ต้นทุนการขนส่ง ปริมาณการขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา โดยการหาค าตอบที่มี
ค่าดัชนีวัดผลเหมาะสมตามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ต้นทุนรวมทั้งระบบในการกระจายสินค้าในแต่ละปี
เป็นต้น 
   3. การพิจารณาด้านเส้นทางการขนส่งของพาหนะ ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งจะเป็น
ต้นทุนส่วนที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงานการกระจายสินค้า การพิจารณาก าหนดเส้นทางการ
ขนส่งควรพิจารณาควบคู่กับการก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 
   ปัจจัยพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานกระจายสินค้า 
   1. ระยะเวลาและความรวดเร็วในการกระจายสินค้า เปรียบเทียบกับแผน
ด าเนินงานในส่วนอ่ืน ๆ ของธุรกิจโดยรวม เช่น ด้านแผนการตลาด การกระจายสินค้าต้อง
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สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการผลิต ต้องกระจายสินค้าไปสู่คลังสินค้าต่าง ๆ ได้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
   2. ปริมาณการขนส่ง การส่งมอบได้ครบถ้วนตามปริมาณความต้องการที่เกิดขึ้นใน
แหล่ง 
   3. ต้นทุนการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาในหลาย ๆ แง่มุม เช่น
ต้นทุนกระจายสินค้า แบ่งแยกตามกลุ่มสินค้า แบ่งแยกตามประเภทช่องทางกระจายสินค้า หรือตาม
ประเภทพาหนะขนส่ง เป็นต้น 
   4. ความครอบคลุมในด้านช่องทางกระจายสินค้าหรือด้านภูมิศาสตร์ เป็นการ
วัดผลเปรียบเทียบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กิจโดยรวมขององค์กร (วิทยา สุหฤทด ารง และต่อศักดิ์กิจ
ชัยนุกูล, 2543) 
   จากทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายสินค้า สรุปได้ว่าการกระจายสินค้า (Physical 
Distribution) หมายถึง การด าเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในองค์กร และผ่านช่องทางการจัด
จ าหน่ายเพื่อตอบ สนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวกับกิจการขนส่ง
การเก็บรักษา การจัดการสินค้าคงเหลือการหีบห่อ การน าส่งสินค้า และการด าเนินค าสั่งซื้อ
ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อน ย้ายสินค้าของผู้ผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที่ถูกต้อง (At the Right Time) ในสถานที่ถูกต้อง                            
(to the Right Place) ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด (At the Least Cost)และในปริมาณที่ถูกต้อง 
 
2. ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบก 

ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราต่างได้รับรู้ถึงนโยบายของภาครัฐในการผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็น“ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย” ยุคนี้จึงถือเป็นยุค
ทองของค าว่า “Hub” อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าหันไปทางไหนก็มักมีค าว่า “Hub” พ่วงท้ายมาด้วย
เสมอ แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงนโยบายและความเป็นไปได้ของการเป็น Hub Logistics ของไทย
ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดและมีอุปสรรคส าคัญอะไรที่ท าให้ความฝันดังกล่าวอาจไปไม่ถึงดวงดาว
อย่างที่ใครหลายคนคาดหวังด้วยแรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท าให้ไทยต้องเร่งสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อเอาชนะคู่แข่งการค้าที่นับวันจะพัฒนาและไล่หลังเรามาทุกทีเน่ืองจากไทยต้องพึ่งพิง
ภาคการส่งออกเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่ไทยมีสัดส่วนการ
ส่งออกมากที่สุด (23% เทียบกับการส่งออกทั้งประเทศ) และรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
เป็นผู้น าในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งในภูมิภาคนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและก้าวสู่การ



45 
 

เป็น Hub Logistics อย่างสมบูรณ์แบบปัจจัยที่ท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าใน
ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้นั้น ต้องประกอบด้วยหลายส่วนโดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปการ การจัดการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เอ้ืออ านวย
ต่อการส่งเสริมธุรกรรมทางการค้า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทางบก -ทางน้ า-ทางอากาศ 
ซึ่งศูนย์กลางโลจิสติกส์เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้สูงขึ้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงานหรือกระบวนการเพิ่มคุณค่า 
  ปัจจุบันประเทศไทยด าเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการขนส่งทางบก
ทางน้ า-ทางอากาศ การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อเปิดประตูการค้า และปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าต่างๆ แม้ที่ผ่านมาอาจล่าช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากผลกระทบจากหลายๆ 
ด้าน แต่ประเด็นส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยอาจต้องฝันค้าง หรือได้แต่ฝันนั้น มีสาเหตุมาจากปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ 
  1.1 ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศเพื่อการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของภูมิภาค 
   1.1.1 ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า 
   ท่าเรือหลักของไทยไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินเรือหลักของโลก เป็นเพียงท่าเรือ
ปลายทางที่เรือและสายเรือที่เป็นเรือ Feeder วิ่งเข้ามาเพื่อรับสินค้าแล้วไปเปลี่ยนถ่ายที่ท่าเรือ
สิงคโปร์ซึ่งอยู่บนเส้นทางการค้าหลัก (สายเรือต้องใช้เวลา 2-3 วันในการเดินทาง) อีกทอดหนึ่ง เป็น
การเพิ่มภาระต้นทุนการขนส่งสินค้า บวกกับปริมาณสินค้าผ่านท่าของไทยยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับท่าเรือของประเทศอ่ืนในภูมิภาค จึงเกิดข้อจ ากัดในเร่ืองของประสิทธิภาพของช่องทางการค้า 
(Trade Lanes) ส่งผลโดยตรงต่อการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 
   • ท่าอากาศยานถือว่ามีศักยภาพที่สูงกว่าการขนส่งในโหมดอ่ืนๆ เนื่องจาก
ได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์และมีการผลักดันให้สุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศที่
ชัดเจน แต่ยังมีอุปสรรคส าคัญในเร่ืองของขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายทาง
การค้า การพัฒนากฎหมาย ตลอดจนโซ่อุปทานของโลจิสติกส์ประกอบกับสายการบินแห่งชาติของ
ไทยมีเพียงรายเดียว คือ การบินไทย ซึ่งใช้ใต้ท้องเคร่ืองบินเก็บสินค้าเพราะไม่มีเคร่ืองบินส าหรับ 
Flighter  Cargoes โดยเฉพาะเป็นข้อเสียเปรียบของไทยที่มีผลต่อการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทาง
อากาศอย่างมาก 
   • ถนนและระบบราง การขนส่งสินค้ายังไร้ประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบรางและสถานี
เพื่อรองรับสินค้าไม่เพียงพอ ขาดศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ส าคัญ อีกทั้งยังเกิดปัญหาคอขวดของ
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โครงข่ายถนน และกว่า 90% ของการขนส่งสินค้า ถูกขนส่งโดยรถบรรทุกและรถหัวลากซึ่งใช้ทาง
ร่วมกับรถโดยสารบุคคลท า ให้มีปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับโครงข่ายเส้นทางรถไฟที่
เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งผลิตเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง
สินค้าเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
   • ปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า จากผลการส ารวจของธนาคารโลกใน
รายงาน Doing Business 2009 ที่บ่งชี้ถึงค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพเร่ืองการอ านวยความสะดวกด้าน
การค้าของไทย เช่น จ านวนเอกสารที่ใช้ในการน าเข้า-ส่งออก ระยะเวลาในการน าเข้า-ส่งออก และ
ต้นทุนในการน าเข้า-ส่งออก โดยเฉลี่ยแล้วพบว่า ประสิทธิภาพของไทยยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบ
กับกลุ่มประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากมีขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 
   • แม้ประเทศไทยจะมีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็นท่าเรือ ท่าอากาศยาน ถนนและระบบราง แต่กลับไม่มีการเชื่อมโยงระบบในแต่ละโหมด
การขนส่งสินค้า ขาดระบบเครือข่ายและระบบจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของการ
เคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจาย และขนส่งถ่ายล าสินค้าทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค 
ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการรองรับและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย 
   1.1.2 ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ  
   นโยบายขายฝันของรัฐเร่ิมส่อแววกลายเป็นฝันร้าย ซึ่งเป็นผลต่อเน่ืองจากการสร้าง
และก าหนดนโยบายของภาครัฐโดยที่ไม่มีพื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน โดยมาก
ขอเพียงแค่ให้มีนโยบายออกมาก่อนแล้วจึงค่อยมาขยายผลตามหลัง เช่น การเปิดเสรีการค้าที่สร้าง
ผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน บวกกับนโยบายขาดการบูรณาการทั้งในส่วนยุทธศาสตร์และ
การด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานท าให้มีความซ้ าซ้อน ล่าช้า และขาดความต่อเนื่อ ง เมื่อมีการ
เลือกตั้งใหม่นโยบายก็จะถูกก าหนดขึ้นใหม่ทุกคร้ังหรือต้องชะลอโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนหรือ
ผลักดันการเป็น Hub Logistics ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเชื่องช้า และที่ร้ายไปกว่านั้นคือ
การศึกษาหรืองานวิจัยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านโลจิสติกส์กลับไม่มีการน าไปใช้งานหรือไม่
สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับภาคปฏิบัติของจริง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลในการฉุดร้ังและ
ขัดขวางการพัฒนาเป็นอย่างมาก 
   1.1.3 ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
   กฎระเบียบพิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐสร้างภาระและต้นทุน
ให้กับธุรกิจอย่างมาก ในการเป็น Hub Logistics นั้น เร่ืองของกฎหมายเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเจรจากับ
รัฐบาลของประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อผ่อนปรนกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น พิธีการศุลกากรในการ
ขนส่งสินค้าเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการขนส่งระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียน แต่ปัจจุบันการ
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เจรจายังไม่มีความคืบหน้าเท่าใด แม้บางส่วนจะมีการการเจรจาไปบ้างแล้ว แต่ก็พบว่าข้อตกลงที่
ไทยท าร่วมกับต่างประเทศส่วนใหญ่เรามักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เสมอไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม 
   1.1.4 ปัญหาการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ 
   การขาดแคลนก าลังคนด้านโลจิสติกส์ที่มีความรู้และความสามารถทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับวางแผน โดยคนส่วนใหญ่มองว่าแรงงานในตลาดนี้เป็นแรงงานที่ไร้ทักษะ 
เช่น พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานขับรถบรรทุก พนักงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นมุมมองที่ผิด
เพราะโลจิสติกส์มิใช่กิจกรรมการขนส่งเพียงอย่างเดียวอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากเราต้องการเป็น 
Hub Logistics สิ่งส าคัญคือการสร้าง Value Added ในกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แรงงาน
ที่มีทักษะและความรู้ด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ อีกทั้งยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการก าหนดความก้าวหน้าและ
สร้างแรงจูงใจแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ และต้องไม่ลืมว่า Key Success Factors ในการเป็น 
 Hub Logistics นั้นไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ทันสมัย เพราะสิ่งเหล่านี้ใครมีเงินก็สามารถ
ท าได้ แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นต้องใช้เวลาในการพัฒนาและวางรากฐานค่อนข้างนาน
ไม่ใช่ท ากันเพียงข้ามคืน 
   1.1.5 ปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง 
   - ระบบขนส่งทางเรือ ท่าเรือหลักของไทยไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินเรือหลักของ
โลก จึงเกิดข้อจ ากัดในเร่ืองของประสิทธิภาพของช่องทางการค้า 
   - ระบบขนส่งทางอากาศ การสร้างเครือข่ายทางการค้ายังไม่เป็นที่รู้จักและมี
อุปสรรคในเร่ืองของขีดความสามารถด้านเทคโลยีที่พัฒนาช้า 
   - ระบบขนส่งแบบราง ยังมีประสิทธิภาพที่ไม่มากต่อการตอบสนองการส่งสินค้า
ไปยังผู้ใช้บริการ เนื่องจากยังมีสถานีเพื่อรองรับสินค้าที่ไม่เพียงพอ และขาดศูนย์กระจายสินค้าใน
พื้นที่ส าคัญ 
   - ระบบขนส่งทางถนน ยังพบปัญหาการจราจรติดขัด พนักงานขับรถยังไม่มีความ
ช านาญในเส้นทางมากพอ และมักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการส่งบ่อยครั้ง จึงท าให้ไม่สามารถส่งสินค้า
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
   1.1.6 ปัญหาด้านผู้ให้บริการระบบขนส่ง    บุคลากรและพนักงานยังขาดแคลน
ความรู้ในด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งยังไม่มีการสร้างมาตรฐานอาชีพด้านระบบ  
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการวัดประสิทธิภาพและพัฒนาการของตัวบุคคลและองค์กร 
   1.1.7 ปัญหาด้านผู้ให้บริการระบบขนส่ง    ผู้ให้บริการด้านการขนส่งยังไม่มี
ศักยภาพมากพอที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างเช่น การ
จัดการการขนส่งสินค้าทางเรือของประเทศสิงคโปร์ ที่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การก าหนดนโยบายด้านการขนส่งทางทะเลที่ชัดเจนและมีองค์กรเฉพาะเพื่อรับผิดชอบกิจการ
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ท่าเรือและพาณิชย์นาวี ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท่าเรือ
ของไทย ปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร พิธีการ กฎระเบียบ รวมถึงปัญหาก าลังคนด้านพาณิชย์นาวี 
นอกจากนี้รัฐบาลยังละเลยและไม่ให้ความส าคัญกับระบบโลจิสติกส์เท่าที่ควร 
3. การขนส่งทางบก 
   รูปแบบการบนส่งที่โบราณที่สุด เร่ิมจากการใช้ขา ต่อมาก็เร่ิมฝึกฝนสัตว์เพื่อใช้
โดยสารหรือบรรทุกสิ่งของ สัตว์ที่เป็นพาหนะส าคัญได้แก่ ม้า อูฐ เกวียน ต่อมาจึงเร่ิมพัฒนารถม้า
ขึ้น ซึ่งนอกจากใช้ในการท าศึก เคลื่อนย้ายก าลังทหารแล้ว ก็เป็นไปเพื่อระบบการส่งข่าวสาร
ระยะไกล เป้าหมายในช่วงแรกเกิดขึ้นเพื่อทางการทหารและค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่อมาการ
ขนส่งก็ยิ่งกระจายขยายตัวมากขึ้นเมื่ออาณาจักรโรมันเร่ิมสร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับเมือง
ต่างๆในตั้งแต่ 300 ปี ก่อนคริสตกาล แล้วเมื่อราชวงศ์ฮั่นในสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้เร่ิมบุกเบิกเส้นทาง
สายไหม การคมนาคมระหว่างโลกสองฝั่งก็เร่ิมขึ้นอย่างเป็นทางการม้ายังเป็นพาหนะส าคัญมานาน
อีกเกือบ 2500 ปี ในที่สุด ก็เกิดการปฏิวัติรูปแบบคร้ังใหญ่ เมื่อโทมัส นิวโคเมน นักประดิษฐ์ชาว
อังกฤษได้ปรับปรุงเคร่ืองจักรไอน้ าโดยใช้ลูกสูบได้ส าเร็จ จากนั้น เจมส์ วัตต์  ก็ได้น ามาใช้ ใน
อุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและเรือกลไฟ ก่อนจะมาถึง จอร์จ สตีเฟนสัน ได้ปรับปรุง
และสร้างหัวรถจักรใน ค.ศ.1814 แล้วจึงมีพัฒนาการต่อมา เมื่อโทมัส คุก น ารายการน าเที่ยวทาง
รถไฟขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.1841 รถไฟจึงเร่ิมเป็นพาหนะส าคัญที่สุดของโลก
ตะวันตกมานับแต่นั้น จนกระทั่ง รูดอล์ฟ ดีเซล ได้ประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ดีเซล แล้วน ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนขบวนรถไฟได้ส าเร็จใน ค.ศ.1892 
 

    ภาพท่ี 3.5 ตัวอย่างสัตว์ที่เป็นพาหนะส าคัญ 
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   ภาพท่ี 3.6 ตัวอย่างสัตว์ที่เป็นพาหนะส าคัญ ม้า 

 
   ยุโรปและอเมริกาเร่ิมสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างกันในศตวรรษที่ 18 ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารได้ขยายตัวออกไป รวมถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆด้วย รถไฟข้ามทวีปก็เร่ิม
เกิดขึ้น ไปถึงเอเชีย ออสเตรเลีย และ แอฟริกา กระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รถไฟฟ้าเร่ิมเข้ามา
แทนที่รถไฟพลังงานน้ ามัน ท าให้วิ่งได้เร็วกว่าเดิมมาก น าไปสู่การเปิดรถไฟฟ้าความเร็วสูงขบวน
แรกของโลกในค.ศ.1964 ชินกันเซน ได้เปิดใช้งานเป็นคร้ังแรก จากโตเกียวและโอซาก้า พัฒนาการ
ของรถไฟก็ยังคงมีเร่ือยมาถึงปัจจุบัน ส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ คาร์ล เบนซ์ และ กอตต์เลียบ เดม
เลอร์ ได้สร้างรถยนต์โดยใช้พลังงานน้ ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จ ใน ค.ศ.1885 ถือว่าเป็น
รถยนต์คันแรกของโลก แล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ก็รุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยผงานของ เฮนรี ฟอร์ด ที่
มุ่งผลิตรถยนต์เพื่อการค้า แล้วจึงแพร่หลายต่อมา เมื่อหลายประเทศหันมาผลิตรถยนต์นั่งของตนเอง 
แล้วยังโดนประยุกต์ใช้ในการทหารด้วย       
   การขนส่งทางราง (Railroads)  
   ในอดีตราชอาณาจักรไทย ยังไม่เคยมีรูปแบบและโครงการที่จะแสดง ให้เป็นที่

ปรากฏชัดว่าการคมนาคมทางบกภายในประเทศ จะมีการขนส่งโดยทางรถไฟเกิดขึ้น เพราะในเวลา

นั้นประชาชนยังนิยมใช้สัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า ช้างและเกวียน เป็นพาหนะเพื่อประโยชน์ในการ

เดินทางและในการล าเลียงสินค้าต่าง ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง จนกระทั่งการขนส่ง

โดยทางรถไฟได้ขึ้นจนส าเร็จเป็นรูปร่าง อันสมบูรณ์ ในรัชสมัย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ " โดยมีประกาศ พระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม ตั้งแต่

กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา  
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ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 

  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหตุการณ์

ทางด้านการเมือง สืบเนื่องมาจากนโยบายขยายอาณานิคมของอังกฤษและฝร่ังเศส แผ่มาครอบคลุม

บริเวณแหลมอินโดจีน พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงความส าคัญของการคมนาคมโดยเส้นทาง

รถไฟ เพราะการใช้แต่ทางเกวียนและแม่น้ าล าคลองเป็นพื้นนั้น ไม่เพียงพอแก่การบ ารุงรักษาพระ

ราชอาณาเขต ราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง มีจิตใจโน้มเอียงไปทาง ประเทศใกล้เคียง สมควร

ที่จะสร้างทางรถไฟขึ้นในประเทศ เพื่อติดต่อกับมณฑลชายแดนก่อนอ่ืน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การ

ปกครอง ตรวจตราป้องกันการรุกรานเป็นการเปิดภูมิประเทศ ให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิก 

พื้นที่ รกร้างว่างเปล่า ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะเป็นเส้นทางขนส่ง

ผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ.2430 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ เซอร์แอนดรู คลาก และบริษัทปันชาร์ด แมกทักการ์ด โลเธอร์ ด าเนินการส ารวจเพื่อสร้างทาง

รถไฟจาก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และมีทางแยกตั้งแต่เมืองสระบุรี - เมืองนครราชสีมาสายหนึ่ง จาก

เมืองอุตรดิตถ์ - ต าบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ าโขงสายหนึ่ง และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงราย เชียง

แสนหลวงอีกสายหนึ่ง โดยท าการส ารวจให้แล้วเสร็จเป็นตอน ๆ รวม 8 ตอน ในราคาค่าจ้างโดย

เฉลี่ยไม่เกินไมล์ละ 100 ปอนด์ ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2430 
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ภาพท่ี 3.8 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 

 

   ปัจจุบันการรถไฟฯมีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้วรวมทั้งสิ้น 4 ,346 กิโลเมตร 
โดยเป็นทางคู่ช่วงกรุงเทพ - รังสิต ระยะทาง 31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วงรังสิต - ชุมทางบ้าน
ภาชี ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้ 
   - ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง (สถานีรถไฟอุบลราชธานี อ าเภอวารินช า
ราบ) จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ จังหวัดหนองคาย และต่อจากหนองคายไป
ยัง สถานีรถไฟท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ระยะทาง 627.5 กิโลเมตร 
   - ทางรถไฟสายเหนือ ถึง สถานีรถไฟเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีรถไฟ 
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 751 กิโลเมตร 
   - ทางรถไฟสายใต้ เร่ิมต้นจากสถานีกรุงเทพ ถึง ( สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อ าเภอ
สุไหงโกลก ) จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1,159 กิโลเมตร และ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จังหวัด
สงขลา ระยะทาง 974 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟของ ประเทศมาเลเซีย ไปถึงยัง 
ประเทศสิงคโปร์ และ สถานีรถไฟกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 850 กิโลเมตร และ 
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 816 กิโลเมตร 
   - ทางรถไฟสายตะวันออก ถึง จังหวัดสระแก้ว ( สถานีรถไฟอรัญประเทศ อ าเภอ
อรัญประเทศ ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และ จังหวัดระยอง ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต สถานี
รถไฟมาบตาพุด ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
   - ทางรถไฟสายตะวันตก จาก สถานีธนบุรี ถึง (อ าเภอไทรโยค สถานีรถไฟน้ าตก ) 
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร และถึง สถานีรถไฟสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะทาง 157 กิโลเมตร 
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   - ทางรถไฟสายแม่กลอง ช่วง สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ - สถานีรถไฟมหาชัย 
ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง สถานีรถไฟบ้านแหลม - สถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง  
34 กิโลเมตร 
   โครงการรถไฟฟ้ามหานครท่ีด าเนินงานในปัจจุบัน 
   - รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
   โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นโครงการรถไฟฟ้าวงแหวนที่มี
เส้นทางทั้งบนดินและใต้ดิน ระยะทางรวมทั้งโครงการอยู่ที่ 55 กิโลเมตร มีจุดเร่ิมต้นของโครงการ
ที่สถานีพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งเป็นสถานียกระดับในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากนั้นเข้าสู่เขต
กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี และมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่สถานีบางหว้า ก่อนจะมา
เจอกับสถานีท่าพระ ซึ่งเป็นสถานีใหญ่รวมเส้นทางของสายเฉลิมรัชมงคลเข้าด้วยกัน หลังจากผ่าน
สถานีท่าพระ เส้นทางจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินที่สถานีอิสรภาพ ก่อนจะวิ่งลอดใต้แม่น้ า
เจ้าพระยาที่ความลึกกว่า 25 เมตร เพื่อเข้าสู่ฝั่งพระนคร  
   จุดประสงค์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนแม่บทนั้น 
คือเป็นเส้นทางส าหรับใช้เดินทางระยะสั้น เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าอีกระบบหนึ่ง ซึ่งสาย
เฉลิมรัชมงคลเมื่อเปิดให้บริการทั้งโครงการ จะมีสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ 
ทั้งหมด 15 สถานี 
   - รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
   โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่มีเส้นทาง
ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศใต้ของกรุงเทพฯ มีโครงสร้างทั้งบนดินและใต้ดิน ระยะทาง
รวมทั้งโครงการอยู่ที่ 43 กิโลเมตร มีสุดเร่ิมต้นของโครงการจากชานเมืองที่ สถานีคลองบางไผ่ บน
ถนนกาญจนาภิเษก ในพื้นที่อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จากนั้นตีโค้งเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ 
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบนสะพานพระนั่งเกล้า 3 ที่สถานีไทรม้า-สะพานพระนั่งเกล้า เชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู และรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาลที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุ รี จากนั้นเข้าสู่เขต
กรุงเทพมหานครฝั่งพระนคร เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนที่สถานีบางซ่อน และ
รวมเส้นทางกับรถไฟฟ้ามหานคร  
   จุดประสงค์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตามแผนแม่บท คือ
เป็นเส้นทางส าหรับใช้ เชื่อมต่อระหว่างชานเมืองจังหวัดนนทบุ รี  และชานเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ ให้เข้าสู่เขตใจกลางเมืองในกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็ว 
โครงการรถไฟฟ้ามหานครที่ก าลังก่อสร้าง 
   - รถไฟฟ้าสายสีเขียว (รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา) 
   ประกอบไปด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียวอ่อน ช่วงซอยแบร่ิง -เคหะ
สมุทรปราการ (ย่านบางปิ้ง) ตามแนวถนนสุขุมวิทในจังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
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และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงตลาดนัดจตุจักร-สะพานใหม่ ตามแนวถนนพหลโยธิน 
ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
   โครงการรถไฟฟ้ามหานครในอนาคต 
   - รถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู 
   เป็นโครงการรถไฟฟ้าช่วงแคราย-ปากเกร็ด-สุวินทวงศ์ ยกระดับบนถนนติวานนท์ 
แจ้งวัฒนะ และรามอินทรา ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร เป็นระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อระหว่างชาน
เมืองด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ กับจังหวัดนนทบุรี และชานเมืองด้านทิศตะวันออกที่เขตมีนบุรี 
   - รถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีน้ าตาล 
   เป็นโครงการรถไฟฟ้าช่วงแคราย-เกษตร-รามค าแหง ยกระดับบนถนนติวานนท์ 
งามวงศ์วาน ประเสริฐมนูกิจ และนวมินทร์ ระยะทาง 21 กิโลเมตร เป็นระบบขนส่งมวลชน
เชื่อมต่อระหว่างชานเมืองด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ กับจังหวัดนนทบุรี และชานเมืองด้านทิศ
ตะวันออกที่เขตมีนบุรี 
   - รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม 
   เป็นโครงการรถไฟฟ้าช่วงมีนบุรี-บางขุนนนท์ ในแนวเส้นทางทิศตะวันออก-
ตะวันตกของกรุงเทพฯ จากเขตมีนบุรี บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์เข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่าน บางกะปิ 
ห้วยขวาง ดินแดงราชปรารภ ประตูน้ า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลอดแม่น้ าเจ้าพระยา ไปยัง
โรงพยาบาลศิริราช สิ้นสุดเส้นทางที่บางขุนนนท์ เส้นทางเกือบทั้งหมดเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ระยะทาง 
37.5 กิโลเมตร 
   - รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
   ประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอ่อน ช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการ ตาม
แนวถนนลาดพร้าวและศรีนครินทร์ ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร และโครงการรถไฟฟ้าวงแหวนสายสี
เหลืองเข้มรอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันด าเนินการในช่วงพัฒนาการ-ส าโรง ตามแนวถนนศรี
นครินทร์และเทพารักษ์ ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร 
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ภาพท่ี 3.9 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 

 

   ข้อดีของการขนส่งทางราง 
   1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
   2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
   3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
   4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
   5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 
   ข้อเสียของการขนส่งทางราง 
   1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
   2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
   3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฏระเบียบมาก 
   4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 
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   การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) 
   ทางรถยนต์ ถึงแม้ว่าการขนส่งทางบกได้มีมาแต่โบราณ แต่ยานพาหนะทางบกถูก
ขับเคลื่อนด้วยแรงงานสัตว์ จนกระทั่งได้มีการผลิตเคร่ืองจักรไอน้ าขึ้น โจเซฟ คูเยต์ ( Joseph 
Cugnot, ค.ศ.1825-1904) วิศวกรชาวฝร่ังเศส เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ยานยนต์สามล้อ โดยใช้
พลังงานจากไอน้ า ใน ค.ศ.1770 ต่อมา คาร์ล เบนซ์ (Carl Benz , ค.ศ.1844-1929) ชาวออสเตรียและ
กอตต์เลียบ เดมเลอร์ (Gottlieb Daimler, ค.ศ.1834-1900) ชาวเยอรมัน ได้สร้างรถยนต์โดยใช้
พลังงานน้ ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จ ใน ค.ศ1885 นับเป็นรถยนต์คันแรกของโลก ต่อมา
เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford, ค.ศ.1863-1947) ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นเป็นผลส าเร็จในปี 
ค.ศ.1896 หลังจากนั้นการผลิตรถยนต์เพื่อการค้าก็เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 ต่อมาในปี ค.ศ.1908 
ก็ได้มีการสร้างถนนรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในยุโรปก็ได้ปรับปรุงเส้นทางรถม้า
หรือเส้นทางเดิมเป็นถนนรถยนต์ ในปี ค.ศ.1912 ประเทศต่างๆ ได้สร้างถนนรถยนต์มากยิ่งขึ้น 
(Lundberg , 1985 :62)  
   ก่อนคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 รถไฟมีบทบาทในการขนส่งมากที่สุด แต่
หลังจากทศวรรษที่ 1950 รถยนต์ได้มีบทบาทในการขนส่งแทนรถไฟ ทั้งนี้เพราะการเดินทางที่
สะดวกสบาย สามารถแวะพักได้อย่างอิสระ และมีความอิสระในการเดินทางมากกว่ารถไฟ รถยนต์
จึงมีบทบาทส าคัญในทางด้านการท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกามีการเดินทางโดยรถยนต์ในวันหยุด
ร้อยละ 80 (Davidson , 1994 :43) การขนส่งโดยพาหนะรถยนต์มีข้อเสียในด้านความปลอดภัยใน
การเดินทาง การส่งเสียงดังและอากาศเป็นพิษ  
   รถยนต์ได้มีบทบาทส าคัญในด้านการท่องเที่ยว เพราะว่ารถยนต์สามารถให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวได้หลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Car) รถเช่า (Car Hire) รถรับจ้าง 
(Taxi) รถโดยสาร (Coach) และรถประจ าทาง (Bus) ยานพาหนะดังกล่าวจัดบริการผู้โดยสาร
ระหว่างสนามบินกับที่พัก การเดินทางภายในเมือง การเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศ 
การบรรจุผู้โดยสารของรถยนต์แต่ละประเภทสามารถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
เช่น ถ้าต้องการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มเล็กประมาณ 3-4 คน ก็สามารถเลือกรถเช่าขนาดเล็ก ถ้าเป็น
กลุ่มใหญ่ประมาณ 30-40 คน ก็สามารถเลือกรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถบรรจุผู้โดยสารได้
ประมาณ 42 คน นอกจากสามารถเลือกยานพาหนะให้เหมาะกับผู้โดยสารแล้ว ภายในรถยนต์ยังมี
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสุขภัณฑ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือรายการ
บันเทิงอ่ืนๆ รวมทั้งจัดอาหารและเคร่ืองดื่มไว้บริการ  
   ถึงแม้ว่ารถยนต์จะมีความสะดวกสบายดังกล่าวแล้ว แต่การเดินทางท่องเที่ยวโดย
รถยนต์ก็ต้องตระหนักว่าผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวไม่ต้องการนั่งรถยนต์ในระยะเวลานาน
ติดต่อกันหลายวัน เพราะท าให้เกิดการเหนื่อยอ่อน ถ้าเป็นรถโดยสารประเภทเช่าเหมาก็ควรจัดให้มี
การสับเปลี่ยนที่นั่ง (Seat Rotation) ในการเดินทางแต่ละวัน เพื่อให้บุคคลที่นั่งแถวหลัง ได้มีโอกาส
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หมุนเวียนขึ้นมานั่งแถวหน้าบ้าง เพื่อได้ชื่นชมกับธรรมชาติและสถานที่สองข้างทางชัดเจนขึ้น 
(Mancini,1990 :60-61)  
   รถบรรทุก 
   รถบรรทุกคันแรกของโลกได้ผลิตขึ้นโดย Gottlieb Daimler ในปี 1896 โครงสร้าง
เป็นเหล็ก ล้อท าด้วยไม้ ใช้เคร่ืองยนต์แบบสองสูบ ขนาดความจุ 1.06 ลิตร ในปีต่อมาก็ได้ท าการ
ติดตั้งเคร่ืองยนต์ขนาด 2.2 ลิตร ขับเคลื่อนด้วยสายพาน พร้อมกับติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วย
หม้อน้ า การพัฒนารถบรรทุกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 1898 ได้มีการน ารถบรรทุกไปจัดแสดงที่
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสและได้รับความสนใจอย่างสูงในปัจจุบันรถบรรทุกได้พัฒนาการไปมาก
ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถหัวลาก รวมทั้งรถเอนกประสงค์ 
   ลักษณะของรถบรรทุก 
   1. รถกระบะบรรทุกพื้นเรียบ 

     ภาพท่ี 3.10 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 

   2. รถกระบรรทุกท้ายลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 
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   3. รถกระบะบรรทุกมีข้างเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพท่ี 3.12 รถกระบะบรรทุกมีข้างเสริม 

   4. รถกระบะบรรทุกยกเทได้ 

                                                ภาพท่ี 3.13 รถกระบะบรรทุกยกเทได้ 

 



58 
 

   5. รถตู้บรรทุก 

 

 

 

 

 

 

      

 

ภาพท่ี 3.14 รถตู้บรรทุก 

 

   6. รถบรรทุกของเหลว 

     ภาพท่ี 3.15 รถบรรทุกของเหลว 
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7. รถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพท่ี 3.16 รถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 

   ถนนสายหลักของประเทศไทย 
   1. ถนนพหลโยธิน (สายเหนือ) เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 โดยเร่ิมต้นที่
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี 
ชัยนาท นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก ล าปาง และสุดปลายทางที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวม
ระยะทางประมาณ 1,005  กิโลเมตร 
   2. ถนนมิตรภาพ (สายตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
โดยแยกจากถนนพหลโยธิน ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอพล อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสุดปลายทางที่จั งหวัดหนองคาย รวมระยะทางได้ประมาณ 
 615 กิโลเมตร 
   3. ถนนสุขุมวิท (สายตะวันออก) เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เร่ิมต้นจาก
กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสุดปลายทางที่จังหวัด
ตราด รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร 
   4. ถนนเพชรเกษม (สายใต้) เร่ิมต้นที่เชิงสะพานเนวจ าเนียร เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
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ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส และสุดปลายทางที่ อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา รวมระยะทาง 1,274 กิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17 ถนนสายหลัก 

 

4.   การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

  การขนส่งสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการน้าเคร่ืองจักรไอน้ ามา

ใช้ เคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้เป็นต้นก าลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมา

มีการพัฒนาเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน และน ามาใช้กับรถยนต์ เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน มีความ

สะดวกและเคร่ืองยนต์มีขนาดเล็ก จึงมีการน้าไปใช้กับเรือและรถไฟการใช้เคร่ืองจักรไอน้ า

ขับเคลื่อนยานพาหนะจึงค่อย ๆ หมดไป วิวัฒนาการการใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เป็นไปตาม

ความต้องการขนส่ง ผู้ใช้บริการขนส่งมีความต้องการการขนส่งที่รวดเร็วและขนส่งคร้ังละปริมาณ

มาก ยานพาหนะขนส่งจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันเคร่ืองบินมี

ขนาดใหญ่สามารถขนผู้โดยสารได้ 500-600 คน เรือบรรทุกสินค้าได้กว่า 300,000 ตันรถไฟบรรทุก

สินค้าได้หลายพันตัน และรถยนต์ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารขนผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยานพาหนะจะมีขนาดใหญ่บรรทุกคนและสินค้าได้มากแล้ว ยังมีความรวดเร็วและ
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เชื่อถือได้อีกด้วยอุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ (motor carrier ) มีความส าคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศรถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการ

ขนส่งอ่ืน ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท้าให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการ

ให้บริการระยะทางสั้นขณะที่เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื่อขนส่งในระยะทางไกล

และขนปริมาณมากข้อจ ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นย าหรือชายฝั่งทะเล และต้องมี

ความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นย าที่สามารถเดินเรือได้จ้ากัด ดังนั้น พื้นที่

ที่ไม่มีน้ า เรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถให้บริการ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง เครือข่ายรถไฟมีจ ากัด 

รถไฟจึงให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้นการขนส่งด้วยรถยนต์ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 รถยนต์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่อง 

เคร่ืองยนต์มีก าลังมากขึ้นท้าให้บรรทุกได้มาก และมีความเร็วขึ้น รวมทั้งเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ มี

ความเชื่อถือได้อีกด้วยปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถยนต์ คือเครือข่ายถนน ประเทศ

ต่าง ๆ ลงทุนสร้างเครือข่ายถนนมากขึ้น และมีการปรับปรุงถนนตลอดเวลา การลงทุนสร้างถนน

ของรัฐ ท้าให้รถยนต์เข้าถึงพื้นที่ได้กว้างขวาง การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยรถยนต์จึงมีอัตรา

เติบโตสูงในทศวรรษ 1950 รถไฟในสหรัฐอเมริกา มีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้า โดยในปี 

1950 รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างเมือง 1,400 ล้านตัน ขณะที่รถบรรทุกขนเพียง 800 ล้านตันเท่านั้น 

ต่อมาในปี 1980 รถไฟขน 1,600 ล้านตัน แต่รถบรรทุกขนเพิ่มเป็น 2,000 ล้านตัน และในปี 2000 

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

ระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในปี 1990กับ 2,600 ล้านตัน หรือเท่ากับ750 พันล้านตัน -ไมล์ หรือ

สินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 288.46 ไมล์  และปี 2000 เท่ากับ 4,250 ล้านตัน หรือ1,200 

พันล้านตัน-ไมล์ หรือสินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 282.35 ไมล์ 
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ภาพท่ี 3.18 ตรางการส่งสินค้าระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกา 

   ข้อได้เปรียบเสียเปรียบรถบรรทุก 
   ข้อได้เปรียบรถบรรทุก (Advantages of Carriers) รถบรรทุกมีข้อได้เปรียบ ดังนี้ 
   1. รวดเร็ว (Speed) รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่
ยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มากดังนั้น จึงใช้เวลาน้อย
ในการรวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถ (full truck load : FTL) รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออก
จากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Oder cycle time) ท าให้ลด
สินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที่ เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย 
   2. เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่  (Door-to–Door Service) รถบรรทุกสามารถ
เดินทางไปตามถนนใหญ่เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจน
เกินขีดความสามารถของรถบรรทุกดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อ
บรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืนบริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ หมายถึง การใช้
ยานพาหนะคันเดียวกัน บรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะ รถบรรทุกเมื่อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยังปลายทาง โดยสินค้าไม่
ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะเช่นบรรทุกสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ได้
โดยตรง การขนส่งรูปแบบอ่ืนจะต้องมีการการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจาก
โรงงานในกรุงเทพฯ ไปยังร้านค้าที่เชียงใหม่ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วย
รถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็จะต้องขนถ่ายสินค้าออก จากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุก
เพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการข้อได้เปรียบรถบรรทุกที่ให้บริการแบบจากที่ถึงที่ ท าให้ส่งมอบสินค้า
ได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายขนถ่ายซ้ าซ้อน ลดความเสียหายและสูญหายสินค้าระหว่างขนถ่ายเปลี่ยน
ยานพาหนะอีกด้วย 
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   3. เครือข่ายครอบคลุม (Extensive Road Network) รัฐบาลลงทุนสร้างถนน
เชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัดอ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่ เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถ
เข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการขนส่งอ่ืน มีเครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที่ 
   4. การแข่งขันสูง (High Competition) ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมากราย และอนุญาตให้
มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันจะมีมากประเทศที่มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ
หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ มี
นโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบ (deregulation) การขนส่ง ท าให้มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันมีผลต่อ
อัตราค่าขนส่งและคุณภาพบริการ 
   5. ความเสียหายน้อย (Low Damage) การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความ
รวดเร็ว สินค้าอยู่บนยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐาน และยานพาหนะมี
ระบบกันสะเทือนดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วยลด
สินค้าคงคลัง 
   6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก  (Small Carrying) รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า รวมทั้ง
ขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับการบริการ
ลูกค้า 
   7. สามารถสนองความต้องการของลูกค้า (Meeting Customer Requirements)
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้
สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคง และผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการ ที่จะให้การ
ตอบสนองความต้องการดียิ่งขึ้น 
   8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ (Complete Transportation) การขนส่งรูปแบบอ่ืน ไม่
สามารถให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่ง
แบบจากท่าเรือถึงท่าเรือรถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน และท าให้การขนส่ง
สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถบรรทุกเป็นตัวประสานงานสากล (universal coordinators) 
   ข้อเสียเปรียบรถบรรทุก (Disadvantage of Motor Carrier) รถบรรทุกก็มีข้อเสีย
เปรียบ ดังนี ้
   1. ค่าขนส่งแพง (High Cost) รถบรรทุกมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและค่าบ ารุงรักษา ดังนั้น ค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่งรูปแบบ
อ่ืน ยกเว้น ทางอากาศ แต่รถบรรทุกสามารถให้บริการแบบจากที่ถึงที่ จึงลดค่าใช้จ่ายการขนถ่าย
ซ้ าซ้อน และลดเวลาเดินทางของสินค้า ท าให้ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณา
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จุดแลกระหว่างได้กับเสีย (trade-offs) คือระหว่างค่าระวางสูงกับค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง ที่ลดลงเพื่อ
ใช้ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง 
   2. บรรทุกสินค้าได้น้อย (Low Capacity) ระวางรถบรรทุกจ ากัดด้วยความยาวความ
สูง และน้ าหนักบรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนส่งด้วยรถไฟหรือเรืออย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการพัฒนารถบรรทุกให้มีความสามารถ ในการ
บรรทุกได้มากขึ้น เช่น รถพ่วง 
   3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ (Weather Sensitive) ภูมิภาคที่มีหิมะตกปกคลุมถนน 
อาจท าให้รถบรรทุกผ่านไม่ได้หรือต้องใช้ความรวดเร็วต่ า หรือในภาวะมีภัยธรรมชาติท าให้ถนนถูก
ตัดขาดรถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ได้มีผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าได้ 
  ข้อก าหนดรถบรรทุกและการขนสินค้า 
   ตามกฎหมายการขนส่ง ก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักบรรทุก ดังนี้  
   ลักษณะรถที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้า 
   แบ่งเป็น 9 ลักษณะ ดังนี ้
   1. รถกระบะบรรทุกครอบคลุมรถบรรทุกมีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยกหรือ
เทของมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้ 
   2. รถตู้บรรทุกคบอรคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูส าหรับถ่ายด้านข้าง
หรือด้านท้ายก็ได้ 
   3. รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 
   4. รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมีวัตถุระเบิด 
และอ่ืน ๆ 
   5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเคร่ืองดื่ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ 
และอ่ืน ๆ 
   6. รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่น้ าหนกกรถรวมน้ าหนักกรบรรทุกทั้งหมด  
ลงบนเพลาล้อตัวเอง และต้องใช้รถอื่นลากจูง 
   7. รถกึ่งพ่วง  ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกรางส่วนเฉลี่ย
เพลาล้อของรถคันลากจูง 
   8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นรถกึ่งพ่วงโครงโลหะ ที่สามารถปรับความยาว
ช่วงล้อระหว่างรถลากจูง 
   9. รถลากจูง เป็นรถส าหรกรลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 
  เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควรรถ รถทั้ง 9 ลักษณะที่กล่าวมานั้น ต้องมีขนาดตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ ความกว้าง ความสูง ความยาว ส่วนยื่นหน้าและส่วนยื่นท้าย ดังนี ้
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   1. ความกว้าง ความกว้างของตัวถังรถส่วนประกอบข้างตัวถังที่ยื่นออกจากตัวรถ 
แต่ไม่รวมกระจกเงาส าหรับมองหลัง ด้านข้างต้องไม่เกิน 2.50 เมตร และตัวถังหรือส่วนประกอบ
ของตัวถังจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกของเพลาท้ายได้ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร 
   2. ความสูง ความสูงที่สุดของรถเมื่อวัดจากพื้นราบต้องไม่เกิน 3.8 เมตร ส าหรับรถ
ตู้บรรทุกที่มีความกว้างไม่เกิน 2.3 เมตร ให้มีความสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร 
   3. ความยาว ความยาวของรถบรรทุกตามลกกษณะ 1,2,3,4,5 และ 9 เมื่อวัดจากกัน
ชนหน้าถึงส่วนสุดท้ายของรถต้องไม่เกิน 10 เมตร ความยาวของรถบรรทุกลักษณะ 6 ไม่เกิน 8 
เมตร และรถบรรทุกลักษณะ7 และ 8 ยาวไม่เกิน 12.5 เมตร 
   4. ส่วนยื่นหน้ารถบรรทุกลกกษณะ 1,2,3,4,5,6 และ 9 เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของ
รถไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อหน้าต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ รถบรรทุกลักษณะ 7 และ 
8 เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของรถ ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางสลกกพ่วงต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วง
ล้อ 
  5. ส่วนยื่นท้าย รถบรรทุกลักษณะ 1,2,3,4,5,6 และ 9 ส่วนยื่นท้ายของรถเมื่อวัด
จากส่วนท้ายของตัวถัง ส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือศูนย์กลางระหว่าง
เพลาคู่ท้ายต้องม ความยาวไปเกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ ยกเว้นรถบรรทุกตู้ทึบและรถที่มีทางขึ้นลง 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าด้านท้ายส่วนบรรทุกยื่นท้ายรถได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของช่วงล้อ 
ส าหรับ รถบรรทุกลักษณะ 7 และ 8 ส่วนยื่นท้ายของรถเมื่อวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วน
บรรทุก ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้ายยื่นได้ไม่เกิน 2 ใน 5 ของช่วงล้อ 
  6. รถบรรทุกลักษณะ 5,6,7 และ 8 ที่เป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจอาจม ความกว้าง 
ความสูง ความยาวส่วนยื่นหน้าและยื่นท้าย เกินกว่าที่ก าหนดได้ หากม ความจ้าเป็นตามลกกษณะ
การใช้งานเฉพาะกิจ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก   
  7. พิกัดน้ าหนกกของรถบรรทุกพิกัดน้ าหนักบรรทุกของรถขึ้นอยู่กันจ านวนเพลา 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับรถบรรทุก พระราชบัญญัติจราจรทางรก พ.ศ.2522 ก าหนดการบรรทุก ดังนี ้
   1.ไม่เกินความกว้างของรถ  
   2.ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน ด้านหลกงยื่นพ้นจากตัวรถไม่เกิน  2.5 
เมตร ส าหรับรถพ่วงด้านหลกงยื่นพ้นรถพ่วงไม่เกิน 2.5 เมตร 
   3.ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.0 เมตร จากพื้นทางเว้นแต่รถบรรทุกที่มี ความกว้างของ
รถเกิน 2.3 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.8 เมตร กรณีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูงไม่เกิน 4.0 เมตร
จากพื้น 
   ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ 
   ความเร็วของรถบรรทุกตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร
ทางรก พ.ศ.2522ดังนี ้
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   1. รถบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ในเขต
กรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลให้ขับไม่เกิน 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว
ให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร  
   2. รถบรรทุกอ่ืน ๆ รถพ่วงบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 
กิโลกรกม ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตของเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 45 
กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว ไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร 
  พาหนะที่ใช้ขนส่งมาตรการและด่านชั่งน้ าหนัก 
  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนน ส่วนใหญ่นิยมใช้รถบรรทุกขนาด
ตั้งแต่ 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้จ านวนมากพอ ที่จะ
ท าการรวบรวม และกระจายสินค้า 
  นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องค านึงถึง
สภาพภูมิอากาศมากนัก และใช้บุคลากรในการด าเนินงานจ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับการขนส่ง
รูปแบบอ่ืน สามารถปรับเปลี่ยนภาชนะที่ใช้บรรทุกได้ตามลักษณะของสินค้าได้หลากหลาย ซึ่ง
ประเภทของรถบรรทุกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522 
  ในปี พ.ศ. 2547 สถิติจ านวนรถบรรทุก จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มี
จ านวนรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 675,000 คัน โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 
ถึง 2547 จ านวนรถบรรทุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี แต่หากพิจารณาเฉพาะ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา พบว่าจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนมีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 
1 ต่อปี 
  ส าหรับในเร่ืองน้ าหนักบรรทุก อนุญาตได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
วิวัฒนาการขนส่ง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในอดีตกฎหมายก าหนดพิกัดน้ าหนัก
บรรทุกไว้ที่  16 ตัน แล้วจึงเพิ่มเป็น 18 ตันและในปี พ.ศ. 2518 จึงเพิ่มเป็น 21 ตัน ต่อจากนั้น 
ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกบทเฉพาะกาล ผ่อนผันให้รถบรรทุก10 ล้อ สามารถบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้น
เป็นน้ าหนักรวมรถ 26 ตัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้
ประกาศน้ าหนักรถบรรทุกใหม่\ 
  นอกจากในเร่ืองของน้ าหนักบรรทุกแล้ว การขนส่งทางถนนยังมีการบังคับใช้
มาตรการห้ามเดินรถบรรทุก เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็น
ศูนย์กลางด้านธุรกิจและพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคที่ส าคัญของประเทศ 
ดังนี ้ 
   - เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน (รัศมี113 ตารางกิโลเมตร) ห้ามเดินรถบรรทุกขนาด
ใหญ่  (10 ล้อขึ้นไป) ช่วงเวลา06.21-21.00 น. ยกเว้นรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่บรรทุกคอนกรีต
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ผสมเสร็จ รถเครน และรถที่ได้รับการผ่อนผัน ซึ่งมีข้อบังคับไว้เฉพาะคือ เดินรถได้ภายในเวลา 
10.00-15.00 น. 
   - ทางด่วนทุกขั้น ห้ามเดินรถ 6 ล้อ เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00น. และ
ห้ามเดินรถ ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เวลา 05.00-09.00น. และ 15.00-21.00 น. 
   - ถนนสุขสวัสดิ์-พระราม 2 ห้ามเดินรถ 6 ล้อขึ้นไป เวลา 06.00 -09.00 น. และ 
16.00-20.00 น. 
   - สมุทรปราการห้ามเดินรถ 10 ล้อขึ้นไป เวลา 05.00-08.00 น. และ15.00-19.00 น. 
  การใช้มาตรการจ ากัดเวลาเดินรถบรรทุก ท าให้เกิดการจราจรของรถบรรทุก
หนาแน่นบนเส้นทางในช่วงเวลาที่อนุญาตให้วิ่ง นอกจากนี้ ยังเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากประชาชน ที่
อาศัยบนถนนในเส้นทางที่รถบรรทุกขนาดใหญ่เปลี่ ยนมาใช้เส้นทาง และส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยตรงท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขนส่งสินค้าสูงขึ้น เนื่องจาก
ต้องเพิ่มจ านวนเที่ยวในการขนส่งสินค้า และเสียค่าจ้างแรงงานล่วงเวลา คนขับเกิดความเหนื่อยล้า
เกิดความเจ็บป่วย ลดความแน่นอนของการให้บริการและความปลอดภัย และเพื่อเป็นการเพื่อลด
ต้นทุนการขนส่งจึงมีการเพิ่มน้ าหนักบรรทุกในแต่ละเที่ยวเกินกว่ากฎหมายก าหนด ท าให้สภาพ
ของทางหลวงแผ่นดินเกิดความช ารุดอย่างหนัก ก่อนถึงเวลาอันควร ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้าน
การจราจรและอุบัติเหตุ 
  ทั้งนี้  กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ ารุงทางหลวงจ านวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานน้ าหนักรถบรรทุกให้เกิด
ประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงผิวทาง กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีด่านชั่งน้ าหนัก 
เพื่อควบคุมรถบรรทุกตามทางหลวงหลักของประเทศประกอบด้วย ด่านชั่งน้ าหนักถาวร และด่าน
ชั่งน้ าหนักขณะรถวิ่ง (Weight in motion : WIM) มีรายละเอียด ดังนี ้
  1. ด่านชั่งน้ าหนักถาวร หมายถึง ด่านที่ตั้งประจ าบนทางหลวง โดยจะติดตั้งเคร่ือง
ชั่งน้ าหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถชั่งรถบรรทุกได้ทั้งคัน โดยจะติดตั้งในทางสายหลักและ
ในเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 14 แห่ง และมี
แผนการติดต้ังเพิ่มอีก 81 แห่งภายใน 3 ป ี
  2. ด่านชั่งน้ าหนักขณะรถวิ่ง (Weight in motion : WIM) หมายถึง ด่านชั่งน้ าหนักที่
ติดตั้งอุปกรณ์ชั่งน้ าหนักไว้บนพื้นถนนแบบ High Speed WIM ที่สามารถชั่งน้ าหนักขณะที่รถ
เคลื่อนที่ได้ (เมื่อวิ่งด้วยความเร็ว16-36 กม./ชม.) ซึ่งด่านชั่งน้ าหนักนี้จะติดตั้งก่อนถึงด่านชั่ง
น้ าหนักถาวรประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ
ปรับปรุงทาง และเพื่อใช้คัดแยกรถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินเข้าด่านชั่งน้ าหนักถาวร (Pre-screening) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ท าการก่อสร้างจ านวน 10 แห่ง โดยต าแหน่งที่ติดต้ัง 
 



68 
 

 
ตารางท่ี 3.19 ต าแหน่งที่ตั้งด่านชั่งน้ าหนักขณะรถวิ่ง 

 

ประเภทของรถกระบะบรรทุก 

รถกระบะบรรทุก 

 
ภาพท่ี 3.20 รถกระบะบรรทุกมีข้างเสริม 
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ภาพท่ี 3.21 กระบะบรรทุกยกเท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.22 กระบะบรรทุกพื้นเรียบ 

 

 

    ภาพท่ี 3.23 กระบะบรรทุกติดต้ังเคร่ืองทุ่นแรง 
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     ภาพท่ี 3.24 กระบะบรรทุก 

ภาพท่ี 3.25 กระบะบรรทุกมีโครงเหล็กเสริม 

 

   • รถบรรทุกของเหลว 

ภาพท่ี 3.26 รถบรรทุกของเหลว 
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  • รถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 
ภาพท่ี 3.27 รถบรรทุกวัสดุอันตราย 
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5. นิยามค าศัพท์ 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การกระจายสินค้า Physical Distribution การด าเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้ง

ภายในองค์กรและผ่านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพอใจให้กับ
ลูกค้า  ซึ่ ง เกี่ ยวกับกิจกรรมการ
ขนส่ง การเก็บรักษา การจัดการ
สินค้าคงเหลือ การหีบห่อ การ
น าส่งสินค้าและการด าเนินค าสั่งซื้อ 
ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการ
เคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที่
ถูกต้อง 

2 การขนส่ง Transportation การเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ จาก
สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่ง
หนึ่ง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจาก
คานิยามนี้แค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า  การ
ขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ 
หรือสิ่งของจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่ง
หนึ่ง 

3 การขนส่งทางบก Land Transport เป็นกรมที่ท าหน้าที่ควบคุมและจัด
ร ะ เ บี ย บ ก า ร ขนส่ ง ท า ง ถ นน
ภา ย ในประ เ ทศ แล ะ ระ หว่ า ง
ประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษี
รถ และออกใบอนุญ าตขั บ รถ 
พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
และการใช้ ด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
4 การขนส่งทางน้ า Sea Freight การล าเลียง คน สัตว์ และสิ่งของ

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้
พาหนะที่เคลื่อนที่บนน้ า ซึ่งเป็น
การขนส่งทั้งทางแม่น้ าล าคลอง 
และทะเลทั้งภายในและภายนอก
ป ร ะ เ ท ศ ก า ร ข น ส่ ง ท า ง น้ า
ได้เปรียบกว่าการขนส่งทางอ่ืนคือ 
สามารถบรรทุกสินค้าหนักและ
ปริมาณมากๆได้  

5 การขนส่งทางอากาศ Air Freight การล าเลียงคน สัตว์ และสิ่งของ
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ 
รวมถึงการเดินทางของมนุษย์โดย
ทางอากาศ ยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่ง คือ เคร่ืองบิน ส าหรับ
ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ใน
อากาศได้มีหลายชนิด  ได้ แก่ 
เคร่ืองร่อน บอลลูน ยานอวกาศ 
และจรวด เป็นต้น 

6 การขนส่งสมบูรณ์ Complete Transportation เป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการ
ขนส่งอ่ืน และท าให้การขนส่ง
สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถบรรทุก
เป็นตัวประสานงานสากล 

7 การแข่งขันสูง High Competition ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่
ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบาย
ให้ผู้ประกอบการมากราย และ
อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล 
การแข่งขันจะมีมากประเทศที่มี
การควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ  
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
8 การควบคุม Directing กระบวนก า รที่ ผู้ บ ริ ห า ร แล ะ

บุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อ
ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ใ จ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
ขององค์กรจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามค า
จ ากัดความของการควบคุมภายใน  

9 การเคลื่อนย้ายสินค้า Freight Transportation การเคลื่อนย้ายสินค้าสินค้าจาก
สถานที่ที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้าน
สถานที่ และอรรถประโยชน์ด้าน
เวลา  ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่ท าเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้ าซึ่ งจะ เป็นการก่อให้ เกิ ด
อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ และ
เวลาในการขนส่ง 

10 การงบประมาณ Budgeting การจัดท างบประมาณการเงิน  การ
วางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน  
การท าบัญชี  และการควบคุมดูแล
การใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม   

11 การจัดการ Management การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้า
ม า ท า ง า น ร่ ว ม กั น เ พื่ อ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร 
ก า รจั ด ก ารประกอบด้ ว ย ก า ร
วางแผน การจัดการองค์กร การ
สรรบุคลากร การน าหรือการสั่ง
การ และการควบคุมองค์กรหรือ
ค ว า ม พ ย า ย า ม ที่ จ ะ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  
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12 การจัดก าหนดการ 

 
 

Scheduling เอกสารแจ้งก าหนดขั้นตอนของงาน
ทั่วไปหรือรายการต่าง ๆ  ที่ก าหนด
ไว้ ในการท า ง านหรือพิธีที่ ท า ง
ราชการหรือเอกชนจัดขึ้น  ตลอดจน
งานต่าง  ๆ ของรัฐหรือเอกชนที่
กราบบังคมทูลเจ้านายให้เสด็จพระ
ราชด าเนินไปทางเป็นประธานหรือ
ไปทรงเปิดงานหรือกราบทูลเจ้านาย
ให้เสด็จไปทรงเป็นประธานหรือไป
ทรงเปิดงาน ขั้นตอนต่าง ๆ 

13 การจัดองค์การ Organizing การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครง
ของการบริหาร โดยก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของ
ต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
ชัดเจน  พร้อมด้วยก าหนดลักษณะ
และวิธีดารติดต่อประสานสัมพันธ์
กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจหน้าที่
สูงต่ าลดหลั่นกันไป   

14 การด าเนินการ Operation การกระท าหรือล าดับขั้นตอนซึ่ง
สร้างค่าใหม่ขึ้นเป็นผลลัพธ์ โดยการ
รับค่าเข้าไปหนึ่งตัวหรือมากกว่า 
การด าเนินการสามารถแบ่งได้เป็น
สองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  การ
ด า เ นิ น ก า ร เ อ ก ภ า ค แ ล ะ ก า ร
ด าเนินการทวิภาค การด าเนินการ
เอกภาคจะใช้ค่าที่ป้อนเข้าไปเพียง
หนึ่งค่า 
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19 การประยุกต์ Application น าความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับ

ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่น าความรู้มา
ป รับใช้ ให้ เ ป็ นประโยชน์  เ ช่ น 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  จิ ตวิทย า
ประยุกต์ 

20 การประสานงาน Coordinating System การจัดให้บุคคลในองค์การท างาน
สัมพันธ์และสอดคล้องกัน  โดย
ตระหนักถึ งภาระหน้ าที่  ค ว าม
รับผิดชอบ เป้าหมาย และมาตรฐาน 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก า ร 
วั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ ส า คั ญของก า ร
ประสานงาน 

21 การรายงาน Reporting การ เสนอรายงานให้ผู้ บ ริหารที่
รั บ ผิ ด ช อบต่ า ง ๆ  ท ร า บ ค ว า ม
เคลื่อนไหว ความเป็นไปเป็นระยะๆ
ทั้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ไ ด้ ท ร า บ
ความก้าวหน้าของงานของตนอยู่
เสมอการเสนอรายงานจ าเป็นต้องมี
การบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการวิจัย 
การประเมินผล และมีการตรวจสอบ
เป็นระยะ ๆ  

22 การวางแผน Planning การวางแผนที่จะด า เนินการตาม
นโยบ า ยที่ ก า หน ดไ ว้   เ พื่ อ ใ ห้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นสอดคล้องต้อง
กับนโยบาย  การที่จะได้แผนงานที่
ถูกต้อง  จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทาง
วิชาการวางแผนและการคาดหรือ
ท านายเหตุการณ์ใน 
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23 การวิจัย Research การกระท าของมนุษย์ เพื่อค้นหา

ความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระท า
ด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่ง
หมายหลักในการท าวิจัยได้แก่การ
ค้นพบ ,การแปลความหมาย, และ 
การพัฒนากรรมวิธีและระบบ สู่
ความก้าวหน้าในความรู้ด้านต่าง ๆ 
ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายใน
โลกและจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้
ห รื อ ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ก็ได้ 

24 เครือข่ายครอบคลุม Extensive  Road 
Network 

รัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยง
ภูมิภาค จังหวัดอ าเภอและหมู่บ้าน 
เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้
รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่ง 
ขณะที่ รูปแบบการขนส่ ง อ่ืน  มี
เครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่
บางพื้นที่ 

25 ความคิด Ideas กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาที่
เกี่ ยวข้องกับจิตส านึก เฉพาะคน 
ความคิดยังอาจหมายถึงกระบวนการ
คิดห รือล าดับแง่คิ ด  ในท านอง
เดียวกัน กรอบความคิด  

26 ความต้องการ Requirement เ ป็ น รูป แบบทา ง จิ ต วิ ท ย าห รื อ
ความรู้สึก  ที่น าไปสู่จุดมุ่ งหมาย 
ห รื อ เ ห ตุ ผ ล  ก า ร ก ร ะ ท า ข อ ง
พฤติกรรม 
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27 ความสามารถในการ

เป็นผู้น า 
Leadership เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง

ขององค์กรเพราะผู้มีภาระหน้าที่ 
และความ รับผิดชอบโดยตรงที่
จะต้องวางแผน  สั่งการ  ดูแลและ
ควบคุมให้บุคลากรขององค์กร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต่ า ง ๆ ใ ห้ ป ร ะ ส บ
ความส า เ ร็จตาม เป้ าหมาย  และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

28 คอนเทนเนอร์ลาน CY (CONTAINER 
YARD) 

สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่
ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอน
เทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อน าไป
บรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถาน
ประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้
ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่ง
สินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง 
ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L 
ว่า Shipper loaded and counted  

29 ค าสั่ง Software บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
การให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ใช้กระดาษครุฑ โดยมีรายละเอียด 

30 เคร่ืองหมาย Marking ตรา หรือสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
ใช้แทนความหมายให้เข้าใจตรงกัน 

31 ความเสียหายน้อย Low Damage ลดความเสียหายสินค้า ผู้ รับสินค้า
ได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วย
ลดสินค้าคงคลัง 
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32 คลังบรรจุน้ าจืด I.C.D. (INLAND 

CONTAINER DEPOT) 
สถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการ
ศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้าขา
ออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อตรวจ
ปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขา
ออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์
นอกเขตท าเนียบท่าเรือ (รพท.)ICD 
ที่มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขา
ออก เรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุ
สินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการ
ส่งออก (สตส.) 

33 ค าสั่งซื้อการจัดส่ง
สินค้า 

SHIPPING ORDER ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อ
ตั ว แ ท นส า ย เ ดิ น เ รื อ จ ะ ไ ด้ น า
รายละเอียดต่างๆ ไปจัดท าใบตราส่ง
สินค้าให้แก่ผู้ส่งออก 

34 จัดส่งบนกระดาน SHIPPED ON BOARD เป็นค าที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มี
ความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้
บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

35 ช่องทางการสื่อสาร Traffic  Message 
Channel 

ที่เป็นตัวกลางและอนุญาตให้ข้อมูล/
สารสนเทศผ่านจากจุดส่งถึงผู้รับใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
ระหว่ า งคอมพิ ว เตอ ร์ในระบบ
เครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง 
ปริมาณของข้อมูลที่ช่องทางการ
สื่อสารสามารถน าไปได้นั้น เรียกว่า 
ความจุของช่องทางการ 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Map Data 
 
 
 
 
 

ระบบที่ รวบรวมข้อมูลต่ าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมี
ระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูล
จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย
แฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
และดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

37 แนวความคิด Concept ความคิดส าคัญซึ่งเป็นแนวในการผูก
เ ร่ื อ ง ห รื อ ค ว า ม คิ ด อ่ื น  ๆ   ที่
สอดแทรกอยู่ ในเ ร่ืองก็ได้   เช่น  
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เ ร่ืองบุญกรรม  
แนวคิด เกี่ ยวกับความรัก  ความ
ยุติ ธรรม   ความตาย   แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์  หรือแนวคิดที่
เป็นความรู้ในด้านต่าง ๆ 

38 บรรทุกสินค้าปริมาณ
ไม่มาก 

Small Carrying รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน 
ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวม
และส่งมอบสินค้า รวมทั้งขนถ่ายใช้
เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้ รับเร็ว ลด
ปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และ
เพิ่มระดับการบริการลูกค้า 
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39 ใบตราส่งสินค้าทาง

อากาศ 
Air Waybill (AWB) เอกสารส าหรับการขนส่งแน่นอนว่า

ผู้ส่งออกต้องจัดเตรียมเอกสารให้ 
พร้อมเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อส าหรับ
เรียกเก็บเงินหรือให้ผู้ซื้อใช้เป็นหลัก 
ฐานประกอบในการรับสินค้า โดย
เอกสารที่ผู้ส่งออกต้องเตรียมคล้าย
กับวิธีขนส่งทางอื่น 

40 ประสิทธิผล Effective การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็
คือ ประสิทธิผล พิจารณาจากการน า
ผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมาย 

41 ประสิทธิภาพ Efficient กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท า
ใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเ ร็จ โดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน และ
วิธีการด าเนินการหรือประกอบการ 
ที่มีคุณภาพสูงสุดในการด าเนินการ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

42 ประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง 

Efficiency of  
Transportation 

การพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่ งที่ จะ
พัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่งแล้ว 

43 ปัจจัยการปรับสกุลเงิน
ในปัจจุบัน 

C.A.F.(CURRENCY 
ADJUSTMENT 

FACTOR) 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่ เปลี่ ยนแปลงไป เป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ บ ริษัท เ รือ เ รี ยก เก็ บ
เพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
44 ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งด้านการ

ใช้งาน 
Functional Product เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบสนองความ

จ าเป็นในการใช้งานทั่วไป ที่มีความ
ต้องการใช้ ง านสม่ า เสมอมีการ
เ ป ลี่ ย น แปล ง ไ ม่ ม า กส าม า ร ถ
คาดหมายปริมาณความต้องการได้ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มักจะมีคู่แข่ง
มาก เกิดการแข่งขันด้ านต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ท าให้อัตราก าไรลดลง 

45 ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น
นวัตกรรม 

Innovation Product เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มุ่ ง ส ร้ า งคว าม
แตกต่ า งของผลิตภัณฑ์  เพื่ อมุ่ ง
ตอบสนองความต้องการ ส าหรับ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการที่
แตกต่างออกไป หรืออาจจะต้อง
ส ร้ า ง คว ามต้ อ งก า ร ให้ เ กิ ด กั บ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

46 ผู้รับข้อมูล Receiver อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งข้อมูล ซึ่งอาจจะ
เป็น คน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
โทรทัศน์ เป็นต้น 

47 ระบบก าหนดต าแหน่ง
บนโลก 

Global Positioning 
System 

ระบบที่ช่วยบอกต าแหน่งที่อยู่บน
พื้ นผิ ว โลก  โดยอาศั ยสัญญาณ
ดาวเทียม 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
48 

 
 
 

ระบบโลจิสติกส์ Logistics เป็นกระบวนการท างาน ต่างๆที่
เ กี่ ย วข้ อ งกั บการวา งแผน  ก าร
ด า เนินการและการควบคุมการ
ท าง านขององค์ กร  รวมทั้ งการ
บริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรม
ทางการเงินที่ เกี่ยวข้องให้เกิดการ
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม 
การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
ประกอบ และการบริการ  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

49 สารานุกรม Encyclopedia เร่ืองคัดย่อที่ถูกเขียนขึ้นส าหรับการ
รวบรวมความรู้จากทุกสาขาวิชา
หรือจากสาขาวิชาหนึ่งสารานุกรม
แบ่งออกเป็นบทความหรือรายการที่
มั ก เ รี ย ง ต า ม ตั ว อั ก ษ ร ข อ ง ชื่ อ
บทความ และบางทีอาจแบ่งเป็น
หมวดหมู่ตามแก่น  

50 สาธารณูปโภค Utility บริการสาธารณะที่จัดท าเพื่ออ านวย
ประโยชน์ แก่ ป ระช าชนในสิ่ ง
อุปโภคที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 
เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดิน
รถประจ าทาง โทรศัพท์ 

51 เส้นรุ้ง Latitude เส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้น
ราบที่ตั้งได้ฉากกับแกนขั้วโลกเหนือ
และขั้ วโลกใต้  รอยตัดนี้ จะ เป็น
วงกลมที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร ค่า
ของละติจูดนับออกจากเส้นศูนย์
สูตรไปทางขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลก
ใต้ โดยวัดไปตามเส้นเมริเดียน เป็น
มุมที่ศูนย์กลางของโลก 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
52 เส้นแวง Longitude เส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้น

ราบที่ผ่านแกนขั้วโลกเหนือและขั้ว
โลกใต้ รอยตัดนี้จะเป็นวงกลมที่ตั้ง
ฉากกับเส้นศูนย์สูตร ค่าลองจิจูดนับ
ออกจ า ก เม ริ เ ดี ย นแรกไปทา ง
ตะวันออกหรือตะวันตก โดยวัดไป
ตามเส้นศูนย์สูตร 

53 เส้นศูนย์สูตร Equator เส้นที่ลากผ่านศูนย์กลางวงกลมใน
แนวทิศตะวันตก-ตะวันออก และตั้ง
ฉากกับแกนหมุนของโลก เป็นเส้น
สมมุติที่ ลากผ่ านเส้นศูนย์ กลาง
วงกลม แบ่งโลกออกเป็นสองซีกเท่า 
ผู้สั ง เกตที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตร มี
ระยะเวลาของกลางวันกับกลางคืน
ยาวนานเกือบเท่ากันตลอดทั้งปีและ
เห็นดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะ
ในเวลาเที่ยงของวัน 

54 ส่งเงิน DESPATCH MONEY เงินที่บริษัทเรือจ่ายตอบแทนให้แก่
ผู้ใช้เรือเมื่อท างานได้แล้วเสร็จก่อน
เวลาที่ก าหนด ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจร
เช่าเหมา 

55 สถานที่รับ PLACE OF RECEIPT สถานที่ รับสินค้าต้นทาง อาจเป็น
คลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง 
หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง 

56 สถานที่ส่งมอบ PLACE OF 
DELIVERY 

สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้า
ให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า ณ 
เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า  
สถานที่ท าการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีก
เมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็
ได้ 

 



85 
 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
57 หลักการวิจัย Method การกระท าของมนุษย์ เพื่อค้นหา

ความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระท า
ด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่ง
หมายหลักในการท าวิจัยได้แก่การ
ค้นพบ  , การแปลความหมาย, และ 
การพัฒนากรรมวิธีและระบบ สู่
ความก้าวหน้าในความรู้ด้านต่าง ๆ  

58 หลักสูตรการศึกษา Module เป็นการกระท าและประสบการณ์
ของผู้ที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากเด็กเป็น
ผู้ใหญ่ควรที่จะมีเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่
ประสบความส าเร็จของสังคมใน
อนาคต นอกจากนี้หลักสูตรยั ง
ครอบคลุมถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 

59 อุปกรณ์พกพาในการ
เดินเรือ 

Portable Navigation 
Device 

เทคโนโลยีไร้สายที่พบมากที่สุดใช้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นคลื่นวิทยุ ซึ่ง
อาจใช้ในระยะทางสั้นๆไม่กี่เมตร
ส าหรับโทรทัศน์ หรือไกลเป็นล้าน
กิโลเมตรลึกเข้าไปในอวกาศส าหรับ
วิทยุ  การสื่ อสารไ ร้สายรวมถึ ง
หลากหลายชนิดของการใช้งานอยู่
กับที่, เคลื่อนที่และแบบพกพา 

60 เอกสารการขนส่ง
หลายมิติ 

MULTIMODAL 
TRANSPORT 
DOCUMENT 

ใบรับสินค้าขนส่งหลายทอดหรือ
หลายรูปแบบ เป็นเอกสารที่ผู้ รับ
ขนส่งออกให้แทนใบตราส่งสินค้า
ทางเรือ ในกรณีที่สินค้าที่รับขนส่ง
นั้นมีการขนส่งหลายทอด เช่นขน
จากโรงงานต้นทางด้วยรถยนต์ไป
ต่อเรือเดินสมุทรแล้วขนส่งโดยทาง
รถไฟที่ ปล ายทาง อีกทอดหนึ่ ง
จากนั้นจึงน าขึ้นรถบรรทุกไปส่งยัง
สถานที่ปลายทาง เป็นต้น 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากการที่ได้ไปศึกษาเยี่ยมชม บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด เมื่อวัน
อังคารที่ 10  กันยายน พ.ศ. 2562 ในการศึกษาการศึกษากระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ทางบกด้วยรถบรรทุกทางคณะผู้จัดท าจึงได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาของกระบวนการขนส่ง
สินค้า เพื่อน ามาปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น าสภาพ
ปัญหาของการกระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางบกด้วยรถบรรทุกของบริษัท สไมล์ 
ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด มาใช้การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ 
1. กระบวนการการขนส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบกด้วยรถบรรทุก ของบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์
เพรส จ ากัด  

บริษัทได้มีกระบวณการจัดส่งสินค้าจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า
และคอยดูแลในเร่ืองของการส่งของ โดยเน้นการขนส่งให้ถึงที่หมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
ตลอดจนถึงประหยัดค่าใช้จ่าย โดยปัจจุบันได้มีการจัดส่งสินค้าไปยังในกรุงเทพฯปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด ในส่วนของต่างจังหวัดจะมี 3 โซน คือ เหนือ, อีสาน,ใต้  กิจกรรมการขนส่งที่ส าคัญ คือ
การรับสินค้า จัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า คงเหลือ และการจัดส่ง โดยการจัดส่งในก รุงเทพฯ
ปริมณฑล จะใช้รถบรรทุก 4ล้อ กับรถบรรทุก6ล้อ โดยรถทุกคันจะมีคิวจัดสั่งสินค้า และมีchecker 
มาตรวจสอบและ check สินค้า จ านวน รุ่น ของสินค้า เมื่อรถถึงลูกค้าจะมีเอกสารเซ็นยืนยัน และผู้
จัดส่งน าเอกสารกลับ ในการขนส่งไปต่างจังหวัด จะต้องขนส่งของกรุงเทพฯปริมณฑลให้หมด
ก่อนถึงจะท าการจัดส่งไปต่างจังหวัด จะใช้รถบรรทุก 6 ล้อในการขนส่งโดยจะมีขั้นตอนจัดส่งแบบ
เดียวกัน 

 
 
 

รูปภาพที่4.1 กระบวนการขนส่ง 
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก ของบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์  
เอ็กซ์เพรส จ ากัด  

2.1 ปัญหาสินค้าถูกส่งกลับให้ Dealer เนื่องจากDealer เป็นผู้ขายสินค้าให้เราใน
การขนส่งมีปัญหาเร่ืองPackage อาจบุบ 

2.2 ปัญหาการจัดการต้นทุนการจัดส่ง บางคร้ังการจัดส่งสินค้ามีต้นทุนสูงจึงท าให้
เกิดไม่คุ้มต้นทุนการจัดส่ง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่4.2 กระบวนการขนส่ง 

3. น าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพปฏิบัติงานในอนาคตได้  

น าความรู้ของการกระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบกด้วยรถบรรทุก  
และขั้นตอนการจัดส่งสินค้าจากบริษัทตลอดจนถึงมือลูกค้า   ทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบในการ
ขนส่งท าให้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการศึกษาจากวิธีการปฏิบัติงานจริงสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ 

น ากระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางบกด้วยรถบรรทุก จากที่พนักงาน
ในบริษัทได้ให้ข้อมูลมาปรับใช้ในการท างานได้ในอนาคต 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงาน  

  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า

โครงงานโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์และการตัดสินใจในการด าเนินงาน จะมีการวางแผนการท างาน

เป็นขั้นตอน และ มีความรับผิดชอบในงานเป็นสิ่งส าคัญ ใช้หลักเหตุผล 
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บทที ่5   
สรุปและข้อเสนอแนะ   

สรุป 
  จากการที่ได้ไปศึกษาเยี่ยมชม บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด เมื่อวัน
อังคารที่ 10  กันยายน พ.ศ. 2562 ในการศึกษาเร่ือง กระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบก
ด้วยรถบรรทุก เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจขนส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดส่งไปลูกค้า มีขั้นตอนในการ
บริหารจัดการขนส่งที่มีคุณภาพ โดยเน้นการขนส่งให้ถึงที่หมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
ตลอดจนถึงประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. กระบวนการการขนส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบกด้วยรถบรรทุก  ของบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์        
เอ็กซ์เพรส จ ากัด  

 บริษัทมีการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แอร์ พัดลม ตู้เย็น โดยมีกระบวณการ
ขั้นตอนการจัดส่งที่มีคุณภาพ รวดเร็วจากบริษัทตลอดจนถึงลูกค้า  ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่ตรงต่อเวลา ในเวลาที่รวดเร็วปัจจุบันได้มีการจัดส่งสินค้าไปยังในกรุงเทพฯปริมณฑลและ
ต่างจังหวัด ในส่วนของต่างจังหวัดจะมี 3 โซน คือ เหนือ, อีสาน,ใต้  โดยกิจกรรมที่ส าคัญของ 
บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด คือการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า คงเหลือ 
และการจัดส่ง โดยการจัดส่งในกรุงเทพฯปริมณฑล จะใช้รถบรรทุก 4ล้อ กับรถบรรทุก6ล้อ  
2. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก ของบริษัท สไมล์ ซุปเปอร์       
เอ็กซ์เพรส จ ากัด   

ปัญหาในการขนส่งที่ พบคือสินค้าถูกตีกลับส่งกลับให้ Dealer เนื่องจากDealer 
เป็นผู้ขายสินค้าให้ทางบริษัทในการขนส่งมีปัญหาเร่ืองPackage อาจบุบ ระหว่างการขนส่ง และ
ปัญหาการจัดการต้นทุนการจัดส่ง บางคร้ังการจัดส่งสินค้ามีต้นทุนสูงจึงท าให้เกิดไม่คุ้มต้นทุนการ
จัดส่ง 

3. น าข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพปฏิบัติงานในอนาคตได้  

สามารถน าความรู้ของการกระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทางบกด้วย
รถบรรทุก  และขั้นตอนการจัดส่งสินค้า ทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบในการขนส่งท าให้รู้จักการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการศึกษาจากวิธีการปฏิบัติงานจริงสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ 

น ากระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางบกด้วยรถบรรทุก จากที่พนักงาน
ในบริษัทได้ให้ข้อมูลมาปรับใช้ในการท างานได้ในอนาคต 
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4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงาน  
  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงงานโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์และการตัดสินใจในการด าเนินงาน  
 

ข้อเสนอแนะ  

  จากการที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาเร่ืองกระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ทางบกด้วยรถบรรทุกปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก ของบริษัท 
สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ทางคณะผู้จัดท าได้ท าข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จากที่ได้มีปัญหาการตีกลับสินค้าของลูกค้าจากการขนส่ง บริษัทฯ ควรมี
พนักงานที่สามารถตรวจสอบPackageโดยไม่จ าเป็นจะต้องเป็นChecker  โดยมีการน าพนักงาน
แผนกอื่นเข้าอบรมการตรวจสอบ Package  ก่อนจะท าการขนส่งขึ้น  โดยการอบรมสามารถสลับกัน
เข้าอบรมเพื่อประหยัดงบประมาณของบริษัท 

2. ก่อนท าการขนส่งสินค้าจ าเป็นต้องตรวจเช็คสินค้าให้มีความรอบคอบเพื่อลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเร่ืองจ านวนสินค้าท าให้เกิดการสูญเสียระยะเวลาในการขนส่งและต้นทุนใน 
แต่ละเที่ยว  

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

1.  จากการที่ได้น าเสนอโครงการเร่ืองกระบวนการขนส่งสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทาง

บกด้วยรถบรรทุกท่านผู้เชี่ยวชาญได้มีการแนะน าว่ามี DC หรือไม่แต่ทางบริษัทนั้นมี DC โดยมีการ

ด าเนินการรับสินค้าส าเร็จรูป มาแยกประเภทและจัดส่งให้แก่ลูกค้า 

 2.  สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งมีการประเมินอย่างไร เช่น รถขนส่ง แพคกิ้ง

ทางบริษัทมีการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์รากของปัญหา

เพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการและระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ   
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 
ศึกษาดูงาน บริษัท  สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กเพรส จ ากัด 
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รับฟังค าบรรยายจากวิทยากร 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เดินชมภายในบริษัท 



94 
 

 
เดินชมภายในบริษัท 

 

 
เดินชมภายในบริษัท 
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เดินชมภายในบริษัท 

 

เดินชมภายในบริษัท 
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ภาพรูปรวมกับท่านวิทยากร 

มอบกระเช้าของขวัญแทนค าขอบคุณจากคณะผู้จัดท า 
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ภาคผนวก ค 
แผนผังโมเดลและขั้นตอนการท าโมเดล 
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แผนผังโมเดล 

 
 

 

 

 

ด้านหน้าบริษัท 

ด้านบนบริษัท 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

ด้านข้างบริษัท 

ออฟฟิศบริษัท 



 
 

 
 

 

 

 

 

จุดรับสินค้า  

จุดส่งสินค้า  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีเก็บสต็อกสินค้าของบริษัท 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

งบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (ชิ้น) ราคา (บาท) 

1 กระดาษ A4 3 รีม 350 

2 ค่าหมึก 4 ขวด 550 

3 ที่หนีบกระดาษ 3 อัน 45 

4 ซองใส่กระดาศ 3 ซอง 30 

รวมค่าใช้จ่าย 975 



 
 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 
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