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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต าแหน่งผู้ช่วย 

เจ้าหน้าท่ีพนักงาน (Reservations) ในแผนก บริหารรายได้และควบคุมพืน้ท่ีระวาง คณะผู้จัดท าพบ

ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานคือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงสินค้าท่ีมีมากกว่า

การจองขอพืน้ท่ีระวางไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดวามล่าช้าของเท่ียวบินในการส่งออกสินค้า 

ด้วยเหตุนีท้ าให้คณะผู้จัดท ามีความสนใจท่ีจะศึกษาการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึง

เครือข่ายส่ือสารเช่ือมโยงการให้บริการครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร เพ่ือให้ผู้ รับบริการได้รับ

ทราบข้อมลูข่าวสารอย่างพร้อมเพรียงท่ัวถึง เม่ือมีรายการขอพืน้ท่ีระวางบรรทุกเข้าสู่ระบบ 

หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในขัน้ตอนนีคื้อฝ่ายควบคุมจัดการพืน้ท่ีระวาง เพราะจะเป็นผู้ ท่ียืนยนั

หรือปฏิเสธรายการสินค้าท่ีขอพืน้ท่ีใดๆท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเท่ียวบินและท าการวางแผนระวางบรรทุก

ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการภายในคลังสินค้าเพ่ือส่งสินค้าทางอากาศให้ถึงปลายทาง 

1.2 วตัถุประสงค์ของรำยงำนสหกจิศึกษำ 

1.2.1 เพ่ือน าเสนอข้อมลูการปฏิบัติงานท้ังหมดของนักศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อสถาน

ประกอบการและสถานศึกษา 

1.2.2  เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการท างานของนักศึกษา 
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1.3 ขอบเขตโครงงำน 

 1.3.1  ศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานท่ีได้รับมอบหมายจากการปฏิบัติงาน 

 1.3.2  ศึกษาเรียนรู้การท างานเก่ียวกับการจัดการพืน้ท่ีระวางของ บริษัท การบินไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

 1.3.3  ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานในคลังสินค้าส่งออกระหว่างประเทศ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1  ท าให้มีประสบการณ์ในการท างานกับองค์กรขนาดใหญ่ 

 1.4.2  ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขนส่งสินค้าเท่ียวบินขาออกต่างประเทศมากขึน้ 
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ธุรกิจการบินเป็นกิจการขนส่งทางอากาศท่ีถือว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงซ่ึง

กิจการสาธารณูปโภคหมายถึงการผลิตบริการท่ีมีความส าคัญย่ิงต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของ

ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ในบางประเทศรัฐบาลจะเข้าด าเนินกิจการบินเอง แต่บางประเทศ

รัฐบาลจะให้เอกชนด าเนินการบินโดยรัฐบาลก าหนดเง่ือนไขและวิธีการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับประเทศไทยมีประกาศคณะปฏิวติัฉบับท่ี 58 ลงวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2515 ซ่ึงถือ

เป็นกฎหมายควบคุมกิจการการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคได้ก าหนดไว้ว่าห้ามมิให้บุคคลใดประกอบ

กิจการเดินอากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสียก่อน ฉะนั้นผู้ ท่ี

ต้องการประกอบธุรกิจการบินหรือกิจการค้าขายในการเดินอากาศในประเทศไทยจะต้องท าค าร้องขอ

เป็นลายลักษณ์อักษรและย่ืนต่อกระทรวงคมนาคม เม่ือได้รับอนุญาตแล้วกส็ามารถประกอบกิจการ

ค้าขายในการเดินอากาศ โดยก าหนดช่ือสายการบินเช่น บริษัทการบินไทย จ ากัด เป็นต้น และมีรหัสช่ือ

ย่อของสายการบินเช่นรหัสย่อของบริษัทการบินไทย จ ากัดใช้ TG 

 TG หมายถึง รหัสของสายการบินไทย (Thai Airway International Public Company Limited) 
ซ่ึงสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ก าหนดให้ทุกสายการบินท่ีก่อตั้งใหม่จะต้องย่ืน
เร่ืองขอรหัสอักษรส าหรับแทน Flight Number ของสายการบินนั้น ๆ โดย IATA จะเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของรหัสเพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนกับสายการบินอ่ืน และเท่ียวสายการบินจะต้องขึน้ต้นด้วย
รหัสท่ีทาง IATA ก าหนดมาให้เสมอ เช่น TG547 หมายถึง เท่ียวบินท่ี 547 ของสายการบินไทย เป็นต้น 

 

 

 

 

 



4 
 

 

2.1 ส าหรับเคร่ืองบินท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้น โดยท่ัวไปจะมี 3 ประเภท ได้แก่ 

2.1.1  เป็นบริษัทสายการบินท่ีให้บริการขนส่งสินค้าทาง อากาศ โดยเป็นเจ้าของระวางสินค้า มีการ       
ให้บริการด้านคลังสินค้า เป็นคลังผ่านสินค้า โรงพักสินค้า มีการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยใช้    
เคร่ืองมือและแรงงานของตนเองให้กับผู้มาใช้บริการ 
2.1.2 มีเคร่ืองบินก่ึงโดยสารและฝงูบินเพ่ือให้บริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นของตัวเอง เคร่ืองบิน
บรรทุกสินค้า (Charter Flight / Cargo Flight / Freighter) มีการให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน เพ่ือ
การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ แต่ไม่มีการให้บริการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ จึงไม่สามารถ
บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์ในระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรได้ 

2.2 ในส่วนของปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ท่ีควรพิจารณาคือ 
2.2.1 ความล่าช้าในกระบวนการขนส่งเน่ืองจากผู้ขนส่งหรือตัวแทนขนส่งยงัต้องรายงาน 
ผ่านกรมศุลกากร แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าอากาศยาน ท่าเรือ กรมศุลกากร และส่วนของ 
ผู้ปฎิบัติการยงัไม่พัฒนาในเชิงปฏิบัติ ท าให้ขาดการบูรณาการระหว่างกัน อีกท้ังกฎระเบียบ และข้อ 
ปฏิบัติท่ีขาดความยืดหยุ่นส่งผลให้เกิดความล่าช้าซ่ึงเวลาท่ีรวดเร็วถือเป็นปัจจัยหลักท่ีเป็นข้อ 
ได้เปรียบในการแข่งขนั 
2.2.2 ต้นทุนทางโลจิสติกส์ท่ีสูงขึน้จากเดิม เป็นเหตุท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึน้จากเดิม ซ่ึงในส่วนนี้
ผู้ประกอบการ และผู้น าเข้า ส่งออกต้องแบกภาระในส่วนนี้ 
2.2.3 การท่ีต้องแบกรับต้นทุนภาษีมลูค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือสู่อากาศ ขณะท่ี
ประเทศอ่ืนๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงกว่าในกิจกรรมการขนส่ง เหตุนีเ้องท่ีท าให้
ความน่าสนใจในการขนส่งสินค้าผ่านประเทศไทยลดต า่ลง 

2.3 การผลิตบริการรับส่งสินค้าทางอากาศ  
เป็นการผลิตบริการของธุรกิจการบินแก่ผู้ใช้บริการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงมีปัจจัยส าคัญในการ

ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่หลายปัจจัย ได้แก่ 
2.3.1 การให้บริการขนส่งตามชนิดของสินค้า เป็นการผลิตบริการของสายการบินในการให้บริการ
รับส่งสินค้าทางอากาศตามชนิดของสินค้าแต่ละประเภท ซ่ึงสินค้าท่ีเหมาะสมในการขนส่งทางอากาศ
นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ 

(1) ประเภทสินค้าท่ีเกบ็ไว้ได้ไม่นาน ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรกรรมซ่ึงเน่าเสียได้ง่าย 
ได้แก่ผลไม้สด ดอกไม้สด ผักสด ต้นไม้ สัตว์มีชีวิต เป็นต้น 
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(2) ประเภทสินค้าท่ีต้องการความรีบด่วน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีต้องการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
เช่นส่ิงของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ท่ีจะส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือ
สงคราม  หรือต้องการอะไหล่เพ่ือเปล่ียนโดยด่วนหรือสินค้าท่ีต้องการทดสอบตลาด เป็นต้น 

(3) ประเภทสินค้าท่ีล้าสมยัง่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทง่ายต่อการล้าสมยั เช่น
หนังสือพิมพ์รายวนั หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ นิตยสารหรือวารสารรายปักษ์ เส้ือผ้าแฟช่ันตามสมยั เป็น
ต้น 

(4) ประเภทสินค้าท่ีมีมลูค่าสูง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทท่ีมีมลูค่าสูงแต่มีน า้หนักไม่มาก 
เช่น อัญมณี ทองค า ธนบัตร เคร่ืองประดับ ชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น 

เน่ืองจากการขนส่งสินค้าของ บริษัท การบินไทย จ าหัด(มหาชน) มีการขนส่งสินค้าหลาย
ประเภท ซ่ึงสินค้าท่ีขนส่งจะมีสินค้าท่ีเน่าเสียง่ายและมีสินค้าท่ีเร่งด่วน แต่ถ้าหากเป็นสินค้าท่ีไม่ใช่
สินค้าเร่งด่วนหรือเน่าเสียได้ง่ายจะเป็นการส่งออกแบบมาก่อนออกก่อนตามล าดับ เช่น 

(1) การเข้าก่อนออกก่อน FIFO (First In First Out) 
หมายถึง สินค้าใดท่ีเข้าคลังสินค้าก่อนกห็มนุเวียนออกไปก่อน เพ่ือลดความเส่ือมจากการ 
จัดเกบ็เป็นเวลานาน เป็นต้น 
การเข้าก่อนออกก่อน FIFO : First in First out หมายถึง วิธีท่ีใช้ในการวดัต้นทุนของสินค้า 
โดยตั้ง อยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวตัถดิุบท่ีซ้ือเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถกูนาออกขายหรือนามาใช้ 
ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการค้าโดยปกติท่ีบริษัทมกัจะต้องขายหรือ 
ใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดังนั้น ด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวตัถดิุบท่ีซ้ือเข้า มาก่อนจะใช้ 
เป็นต้นทุนสินค้าท่ีผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน 

(2) การเข้าหลังออกก่อน  LIFO  (Last In First Out) 
หมายถึง สินค้าท่ีเข้าคลังทีหลัง ให้จ่ายออกไปก่อน สินค้าพวกนีไ้ด้แก่ วตัถดิุบการผลิต 
สินค้าท่ีมีอายจุ ากัด สารเคมี เป็นต้น 
การเข้าหลังออกก่อน LIFO : Last in First out เป็นวิธีท่ีใช้ในการวดัต้นทุนของสินค้า โดย 
ตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้าหรือวตัถดิุบท่ีซ้ือเข้าใช้ทีหลังสุด จะต้องถกูน าออกขายหรือน ามาใช้ 
ก่อน โดยตามหลัก ของระบบการเข้าหลัง ออกก่อน ต้นทุนของวัตถดิุบทีซ้ือเข้ามาทีหลังสุดจะใช้เป็น 
ต้นทุนสินค้าท่ีผลิตออกมาก่อน การคิดต้นทุนสินค้าโดยใช้หลักวิธีการเข้าหลังออกก่อนจะแสดงถึง 
ต้นทุนสินค้าท่ีมีราคาใกล้กับราคาตลาดในปัจจุบันมากท่ีสุด 
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2.4 การบิน (Aviation) หรือการขนส่งทางอากาศ เป็นการล าเลียง คน สัตว์ และส่ิงของจากท่ี
หน่ึงไปยงัท่ีหน่ึงโดยใช้ยานพาหนะเคล่ือนท่ีไปในอากาศ (การขนส่งทางอากาศเร่ิมจากเคร่ืองร่อน 
บอลลูน เรือเหาะ และในปัจจุบันใช้เคร่ืองบิน) การปฏิบัติในการขนส่งทางอากาศโดยท่ัวไปท าโดยผู้ส่ง
สินค้าท าสัญญาขนส่งกบผู้ขนส่งสินค้าและผู้ขนส่งสินค้าจะรับภาระหน้าท่ีในการขนส่งให้เสร็จถึงผู้รับ
สินค้า ผู้ขนส่งอาจเป็นได้ท้ังบริษัทสายการบิน หรือบริษัทขนส่งระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนีคื้อ 
(1) การบินพาณิชย์ (Commercial Aviation) หรือการขนส่งทางอากาศ (Air Transport)                            

(2) การปฏิบัติงานทางอากาศ (Aerial Work) 

(3) การบินท่ัวไป ( General Aviation) 

 
เงื่อนไขการขนส่ง 

ลกัษณะเฉพาะของสินค้าทีไ่ด้รับอนุญาตให้ขนส่งทางอากาศ 

สินค้าประเภทอันตราย หมายถึง วตัถหุรือส่ิงของท่ีโดยคุณสมบัติของมนัเองก่อให้เกิดอันตราย ต่อ

สุขภาพของมนุษย์ ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินได้ การขนส่งทางอากาศกระท าได้โดยจ ากัด ปริมาณ

การบรรจุตามวิธีการบรรจุท่ีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย ซ่ึงการจัดประเภท

ของสินค้าอันตรายถกูก าหนดจากลักษณะของความอันตรายของสารนั้น ท้ังนีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น  

9 ประเภท ดังนี 

Class 1: วตัถุระเบิด      Class 8: สารกัดกร่อน  

Class 2: ก๊าซอัด       Class 9: สารอันตรายอ่ืนๆ 

Class 3: ของเหลวไวไฟ 

Class 4: ของแขง็ไวไฟ 

Class 5: สารออกซิไดส์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์  

Class 6: สารพิษและสารเชื้อโรค 

Class 7: สารกัมมนัตรังสี  
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ในการรับขนส่งสินค้าอันตรายผู้ส่งจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการขนส่ง

สินค้าอันตราย และจะต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้านั้นไว้ในใบส าแดงสินค้าอันตรายด้วย 

 

 

ภาพที ่2.1 สัญลกัษณ์วตัถุอนัตราย 

สินค้าแตกหักง่าย (Fragile) 

สินค้าแตกหักง่ายหมายถึงสินค้าท่ีมีลักษณะบอบบาง เปราะ หรือแตกหักเสียหายง่าย หากเกิดการ

กระทบ กระแทก ถกูทับ หรือตกในระหว่างท่ีท าการขนส่ง ได้แก่ เคร่ืองแก้ว, เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ือง

ลายคราม เป็นต้น การขนส่งจะต้องบรรจุในหีบห่อท่ีแขง็แรง เช่น ลังไม้ และควรเป็นหีบห่อใหม่หาก

เคยใช้แล้วต้องอยู่ในสภาพดีท่ีแขง็แรง ภายในมีวสัดุกันกระเทือนอย่างเหมาะสม ภาชนะบรรจุ 

ของเหลวท่ีท าจากวสัดุแตกหักง่าย เช่น แก้ว จะต้องใช้วสัดุกันการกระทบกระแทก ท่ีสามารถดูดซับ

ของเหลวได้หมดในกรณีท่ีเกิดการแตกขึน้ หีบห่อของสินค้าแตกหักง่ายจะต้องติดป้าย "ของแตกหัก

ง่าย" และป้าย "ตั้งตามลูกศร" 
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สินค้าน า้หนักมากและสินค้าขนาดใหญ่ (Cargo over 150 Kg.) 

สินค้าหนักหมายถึงสินค้าท่ีมีน า้หนักตั้งแต่ 150 กิโลกรัมขึน้ไปต่อหน่ึงหีบห่อสินค้าขนาดใหญ่ 

หมายถึงสินค้าท่ีมีขนาดกว้างหรือยาวเกินขนาดของแผ่นบรรทุกสินค้า 88"x125",96"x125" หรือมีขนาด

ท่ียากต่อการจัดบรรทุกในเคร่ืองบิน แบบล าตัวแคบ สินค้าน า้หนักมากและสินค้าขนาดใหญ่จะต้อง

ได้รับการยืนยนัการท าส ารองระวางบรรทุกก่อนการรับขนส่งทุกคร้ัง  

ศพมนุษย์ (Human remains) 

การรับขนส่งศพมนุษย์จะต้องมีเอกสาร "ใบมรณะบัตร" ประกอบการขนส่งศพจะต้องบรรจุอยู่ในโลงท่ี

แขง็แรงและมีท่ีจับยึด ภายนอกคลุมด้วยผ้าใบ ส่วนอัฐิ จะต้องใส่ในภาชนะบรรจุท่ีไม่แตกง่ายมีวสัดุกัน

กระแทกและจะต้องมีเอกสาร "ใบฌาปณกิจ" แนบมาด้วย 

สัตว์มีชีวติ (Live animal) 

การรับขนส่งสัตว์มีชีวิตจะต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการขนส่งสัตว์มีชีวิต ภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 

1. สุขภาพของสัตว์จะต้องไม่ป่วยหรือเป็นโรค ต้องได้รับการดูแลระหว่างการขนส่งเป็นอย่างดี และ

ห้ามรับขนส่งสัตว์ท่ีก าลังท้องแก่ 

2. กรงท่ีใช้ขนส่งสัตว์ต้องเหมาะสมกับชนิดของสัตว์นั้นๆ ต้องสะอาดและกันน า้ ร่ัวซึม ตลอดจนง่าย

ต่อการขนถ่ายพร้อมท้ังติดป้าย "สัตว์มีชีวิต" 

3. อาหารท่ีน ามาเพ่ือเลีย้งดูสัตว์จะต้องรวมอยู่ในน า้หนักท่ีใช้คิดค่าระวางสินค้า  

4. การขนส่งสัตว์มีชีวิตจะต้องมีการท าส ารองระวางบรรทุกไว้ล่วงหน้า ตลอดเส้นทางบิน 

5. สัตว์มีชีวิตจะน ามารวมกับสินค้าอ่ืนๆภายใต้ใบตราส่งสินค้าชุดเดียวกันไม่ได้  

6. การขนส่งสัตว์มีชีวิตจะต้องมี "ใบตรวจสุขภาพสัตว์ " "ใบส าแดงสัตว์มีชีวิต" และ ใบอนุญาตอ่ืนๆ

ส าหรับสัตว์บางประเภทตามท่ีระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการขนส่งสัตว์ มีชีวิต 
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 เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพของสุนัขสายพันธ์ุท่ีมีหน้าส้ันและกว้าง ท าให้เกิดปัญหาในการ

หายใจโดยเฉพาะเม่ือมีความเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในห้องแยกสัมภาระหรือเม่ือเคร่ืองบินอยู่ใน

ระดับสูง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง เพ่ือความปลอดภัยของสุนัขเหล่านี ้

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับสุนัขสายพันธ์ุดังต่อไปนี้

1. อเมริกันบูลล่ี  

2. อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ เทอร์เรียร์  

3.อเมริกันพิทบูลเทอร์เรียร์  

4. บอสตัน เทอร์เรียร์  

5. บอ็กเซอร์  

6. บราสเซิลส์กริฟเฟิน  

7. บูลดอ็ก  

8. ไชนีสป๊ัก  

9. เชา เชา  

10. ดัชป๊ัก  

11. อิงลิชบูลดอ็ก  

12. อิงลิช ทอย สแปเนียล 

13. เฟรนช์ บูลดอ็ก  

14. ลาซา แอปโซ  

15. เจแปนนีสบอ็กเซอร์  

16. เจแปนนีสป๊ัก  

17. เจแปนนีสชิน  

18. มาสทิฟฟ์ (ทุกสายพันธ์ุ) 

19. ปักก่ิง  

20. พิทบูล  

21. ป๊ัก  

22. ชาเป่ย  

23. ชิสุ  

24. สแตฟเฟอร์ดไชร์ บูล เทอร์เรียร์  

25. ทิเบตันสแปเนียล  
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วตัถุทีม่ีลกัษณะเป็นแม่เหลก็ (Magnetized material) 

สินค้าแม่เหลก็หมายถึงสินค้าท่ีมีคุณสมบัติสามารถเกิดสนามแม่เหลก็ซ่ึงมีผลต่อระบบน าร่องของ

เคร่ืองบิน เช่น เขม็ทิศ เรดาร์ โดยหีบห่อของสินค้าแม่เหลก็จะต้องติดป้าย "สินค้าแม่เหลก็" ด้วย 

สินค้าของสดหรือที่เสียง่าย (Perishable) 

สินค้าของสดเสียง่าย หมายถึงสินค้าท่ีง่ายต่อการเน่าเป่ือย หรือบูดเน่าได้ง่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม, 

เนือ้สัตว์, ปลาสด, พืช, ผกัและผลไม้ เป็นต้น การรับขนส่งสินค้าประเภทนีจ้ะต้องมีการเตรียมการ 

ล่วงหน้าและมีการท าส ารองระวางบรรทุกตลอดเส้นทางบินแต่ละหีบห่อของสินค้าของสดเสียง่าย 

จะต้องติดป้าย "ของสดเสียง่าย" และป้าย "ตั้งตามลูกศร" 

สินค้ามีค่า (Valuable cargo)  

สินค้ามีค่าหมายถึงสินค้าดังต่อไปนี ้ 

1. สินค้าท่ีมีการประเมินราคาเพ่ือการขนส่งเกิน 1000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อน า้หนักรวม 1 กิโลกรัม 

2. ทองค าหรือทองค าขาว ท้ังท่ีหลอมแล้วหรือยงัไม่ได้หลอม ในรูปแบบต่างๆ 

3. ธนบัตร, ตั๋วเงิน, เช็คเดินทาง, ใบหุ้น, ใบกู้, ดวงตราไปรษณีย์และบัตรเครดิต 

4. อัญมณีมีค่า ได้แก่ เพชร, ทับทิม, มรกต, พลอยไพลิน, มกุดา, ไข่มกุและไข่มกุเลีย้ง 

5. เคร่ืองประดับท่ีท าด้วยอัญมณีมีค่า 

6. เคร่ืองประดับ และนาฬิกาข้อมือท่ีท าจากเงิน, ทองค า หรือทองค าขาว 

การรับสินค้ามีค่าต้องมีการควบคุมดูแลการขนส่งอย่างรัดกุมปลอดภัยในทุก ขัน้ตอนและต้องมีการ

ท าส ารองระวางบรรทุกตลอดเส้นทางบินไม่ควรมีจุดเปล่ียนเคร่ืองหรือถ้ามีกใ็ห้น้อยท่ีสุดและหีบ

ห่อของสินค้ามีค่าต้องมัน่คงแขง็แรง 

 

 

 

สินค้าทีเ่ส่ียงต่อการสูญหาย (Vulnerable cargo) 
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สินค้าท่ีเส่ียงต่อการสูญหาย หมายถึงสินค้าท่ีไม่เข้าข่ายสินค้ามีค่า แต่มีลักษณะ และขนาดท่ี 

เอือ้อ านวยหรือมีราคาจูงใจให้เกิดการลักขโมย หยิบฉวยได้ง่าย ได้แก่กล้องถ่ายรูป, นาฬิกาข้อมือ, 

เคร่ืองคิดเลข เป็นต้น 

สินค้าทีม่ีน า้เป็นองค์ประกอบ  

สินค้าท่ีมีน า้เป็นองค์ประกอบต้องมีการบรรจุหีบห่อและการจัดบรรทุกอย่างระมดัระวังเป็นพิเศษ 

เพ่ือป้องกันน า้ร่ัวซึมออกมาท าให้สินค้าอ่ืนเสียหาย หรือกัดกร่อนอุปกรณ์บรรทุกสินค้าและ ห้อง

บรรทุกสินค้าภายในท้องเคร่ืองบิน ให้เกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีองค์ประกอบของ

น า้เคม็ หรือเป็นน า้ท่ีออกมาจากสินค้าประเภทอาหารทะเล หีบห่อของสินค้าประเภทนี ้จึงต้องกัน

น า้ร่ัวซึมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้กล่องโฟม 
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บทที ่3 

3.1 ช่ือทีต่ั้งและสถานที่ประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางอากาศและไปรษณียภัณฑ์ 

สถานท่ีตั้ง: 333 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิ ต าบล หนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวดั 

สมทุรปราการ 10540  

เบอร์โทรศัพท์ : 02 1374200  

Web Site : www.thaiairways.com 

 

ภาพท่ี 3.1 ตรา THAI CARGO 

 

http://www.thaiairways.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

ในปีพ.ศ.2502บริษัทเดินอากาศไทยจ ากัดและบริษัทการบิน Scandinavian AirlinesSystem-

SAS ได้ร่วมหุ้นกันจัดตั้งบริษัทการบินไทย จ ากัดขึน้ โดยบริษัทเดินอากาศไทย จ ากัด ถือหุ้น 70% 

และบริษัทการบิน SAS ถือหุ้น 30% และได้เปิดท าการบินระหว่างประเทศตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 

พ.ศ.2503 ต่อมารัฐบาลได้ซ้ือหุ้นท้ังหมดจากบริษัทการบิน SAS ท าให้บริษัทการบินไทย จ ากัด เป็น

ของรัฐบาลไทยเพียงผู้เดียว ต่อมาในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2531 บริษัทเดินอากาศไทย จ ากัด ได้รวม

กับบริษัทการบินไทย จ ากัด โดยใช้ช่ือว่า “บริษัทการบินไทย จ ากัด” ให้บริการขนส่งทางอากาศท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ไปรษณียภัณฑ์ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในภูมิภาคด้วยระบบการบริหารจัดการสินค้าแบบเขตปลอดอากร (Customs Free Zone) ซ่ึง

เป็นพืน้ท่ีให้บริการสินค้าท่ีไม่ต้องเสียภาษีช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก – 

น าเข้าสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์

ทางอากรส าหรับสินค้าท่ีน าเข้าไปในเขตปลอดอากร  

การด าเนินกิจการการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศของ บริษัท การ

บินไทย จ ากัด (มหาชน) มีมูลค่าท่ีลดลงตามล าดับนับจากปี พ.ศ. 2555 เน่ืองจากต้องแข่งขนักับสาย

การบินบริษัทอ่ืนท่ีเปิดให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกับท่ีบริษัทการบินไทยเปิดให้บริการ

อยู่โดยมาพร้อมรูปแบบการบริการท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกันท้ังยงัต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการขนส่ง

สินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์แบบเบด็เสร็จเตม็รูปแบบซ่ึงมีสถานีขนส่งภาคพืน้ดิน ทางทะเล 

ทางอากาศเป็นของตัวเอง นอกจากนีบ้ริษัทคู่แข่งยงัสามารถให้บริการในลักษณะท่ีมีการรับของจาก

สถานท่ีของผู้ส่งและจัดส่งให้ถึงสถานท่ีของผู้ รับซ่ึงในปัจจุบันการแข่งขนัในธุรกิจขนส่งทางอากาศ

มีแนวโน้มสูงขึน้จากการเปิดเสรีทางอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมากขึน้กิจกรรมการ

พาณิชย์สินค้าและ นโยบายของบริษัทและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มี

นโยบาย อย่างชัดเจนในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการให้มี ประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ เพ่ือสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดและมัน่ใจในการเลือกใช้บริการคลังสินค้าเป็นอันดับแรก

และ ต่อเน่ืองตลอดไป โดยการน าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ท่ีเน้นการ

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้ามาใช้ในการบริการครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานคลังสินค้าขาออก คลังสินค้าขาเข้า คลังสินค้าผ่านแดน ศูนย์บริการสินค้าเร่งด่วน รวมท้ัง
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คลังสินค้าภายในประเทศท่ีท่าอากาศ ยานกรุงเทพและสถานีภูมิภาค เชียงใหม่ หาดใหญ่และภูเกต็ 

โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน เพ่ือคุณภาพ ไว้ดังนี ้

เป้าหมายของบริษัท 

1.ลดจ านวนการจัดส่งท่ีไม่ถูกต้องให้เหลือน้อยท่ีสุด 

 

2.สินค้าไม่เป็นต้นเหตุให้เท่ียวบินออกเดินทางล่าช้า 

3.สินค้ารายการใดได้รับการยืนยนัพืน้ท่ีระวางบรรทุกแล้ว ต้องได้รับการขนส่ง 

4.ส่งมอบเอกสารสินค้าขาเข้าให้แก่ลูกค้าโดยเร็วท่ีสุด 

5.ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับให้เร็วท่ีสุด หลังจากได้รับเอกสารเบิกสินค้า 

6.เพ่ือให้มัน่ใจว่า ระเบียบและกฎเกณฑ์การขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้รับการปฏิบัติอย่างถกูต้อง 
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3.3 โครงสร้างแผนกบริหารรายได้และควบคุมพืน้ทีร่ะวาง 

Revenue and Cargo Space Management 

 

FC Department Manager 

Duty Manager x4 

Control overall Operation 

FC/KC-P 

Division manager 

Network Planning & 
Support 

FC/KC-A 

Division manager 

Europe & Australia 

FC/KC-B 

Division manager 

Transpacific & North Asia 

นางสาว พทัธนนัท์ บปุผาชาติ 

FC/KC-C 

Division manager 

Transpacific & North Asia 

นางสาว อมรรัตน์ สวุรรณประเสริฐ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ช่ือ นางสาวพัทธนันท์ บุปผาชาติ และนางสาวอมรรัตน์ สุวรรณประเสริฐ                           

ได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีเปล่ียนแปลงการขอใช้พืน้ท่ีระวางบรรทุก โดยใช้สูตรการค านวณเพ่ือหา

น า้หนักการบรรทุกพืน้ท่ีระวางก่อนการขายเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดตลอดเวลา 

เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 

 งานทีไ่ด้รับมอบหมายนอกเหนือจากโครงงาน 

1. เกบ็ตัวเลขการคาดคะเนสถิติการขายล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 

2. การเกบ็ข้อมลูตัวเลขน า้หนักสุทธิย้อนหลัง 1 เดือนของสินค้าท่ีบรรทุกส่งออกไปยงั

ประเทศต่างๆ  

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณดวงใจ เช้ือบุญ   ต าแหน่ง  เลขานุการผู้ จัดการกองบริหารรายได้และควบคุม

พืน้ท่ีระวาง 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 

 

ตารางท่ี 3.1 (ขั้นตอนการด าเนินงาน) 

3.7.1 ศึกษาข้อมลูในการท างาน และปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาเร่ืองการท าโครงงาน ในส่วนของ

ช่ือเร่ือง และเนือ้หาของโครงงาน 

3.7.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์ โดยการต้ังวัตถปุระสงค์ของโครงงานโดยการเน้นการวิเคราะห์จากการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

3.7.3 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาถึงการวิเคราะห์เนือ้หา 

 3.7.4 วิเคราะห์ข้อมลู หลังจากรวบรวมข้อมลูท่ีจ าเป็นได้แล้ว น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ ตีความ 

โดยใช้วิธีการแยกข้อมลู การควบคุมพืน้ท่ีระวางและการจัดวางสินค้า 

3.7.5 จัดท าเอกสารประกอบโครงงาน 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ศึกษาข้อมลู 

เกบ็รวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลู 

จัดท ารูปเล่มรายงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองคิดเลข 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม SKY Chain 

คือระบบท่ีใช้ในองค์กร ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์ ท่ีเช่ือมโยงระบบงานไปท่ัวทุกแผนก 

ใช้ในการลงผลลัพธ์จากการค านวณน า้หนักเพ่ือส่งข้อมลูนั้นไปยงัหน่วยต่างๆท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. โปรแกรม Passenger Service System Information Portal  

คือโปรแกรมท่ีใช้เฉพาะองค์กร ในการดูจ านวนของผู้โดยสารในเท่ียวบินท่ีท าการจอง

ไว้ก่อนถึงวันเดินทาง เพ่ือน าจ านวนผู้โดยสารท่ีจองไว้นั้นมาเป็นตัวแปรในการ

ค านวณน า้หนักเพ่ือการหาพืน้ท่ีระวางสินค้า 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

จากท่ีได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่งผู้ช่วย เจ้าหน้าท่ี

พนักงาน (Reservations) ในแผนก บริหารรายได้และควบคุมพืน้ท่ีระวาง ก่อนท่ีจะวางแผนการขาย

สินค้าท่ีมีราคาขายต่อหน่วยสูงในแต่ละเท่ียวบิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ต้องเร่ิมจากการ

ค านวณสมดุลการบรรทุกล่วงหน้าหาพืน้ท่ีการระวางสินค้าและควบคุมพืน้ท่ีและน า้หนักให้เป็นไป

ตามแผนงานเพ่ือส่งต่อให้กับฝ่ายขายซ่ึงจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะชนิดของเคร่ืองบินในแต่

ละเส้นทางระหว่างประเทศท้ังหมด 32 ประเทศ 63 จุดหมายปลายทาง โดยมีการแยกการท างานตาม

เส้นทางการบินตามทวีป ได้แก่ เส้นทางยโุรป และออสเตรเลีย, เส้นทางเอเชียเหนือ, เส้นทาง

ภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงจะเรียงล าดับความส าคัญของสินค้า เช่น ของสดเสียง่าย (Perishable) สัตว์เลีย้ง 

(Live animal)  ศพมนุษย์ (Human remains) หรือ สินค้ามีมูลค่า (Valuable cargo) 

บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ( Thai Airways International Public Company Limited ) มี
เคร่ืองบินท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในเร่ืองจ านวนผู้โดยสารและความสมดุลในการบรรทุก ซ่ึงจะ
เห็นข้อแตกตา่งได้จากจ านวนที่นัง่ในแตล่ะตวัเคร่ืองบิน บริษัทได้ท าการซือ้เคร่ืองบินจาก บริษัท Airbus Group 

จากประเทศฝร่ังเศส โดยเคร่ืองบนิแบบแรกที่ถกูผลติขึน้จากโรงงานนีค้ือ Airbus A300 ซึง่ขึน้บินครัง้แรกในปี 
พ.ศ. 2515 และถือเป็นเคร่ืองบินที่มีทางเดินผู้ โดยสารสองทางและเป็นเคร่ืองบินเคร่ืองยนต์แฝดชนิดแรกของโลก 
ซึง่โรงงานหลกัและส านกังานใหญ่ในประเทศฝร่ังเศส (ผลติรุ่น A320, ตระกลู A330, ตระกลู A350 และ A380) 
และ ประเทศเยอรมนี (ผลติรุ่น A318, A319 และ A321) และ บริษัท The Boeing Company จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เร่ิมจากช่ือต้นแบบของเคร่ืองบิน เช่น 747 ตวัเลขทีม่กัใช้จะขึน้ต้นและลงท้ายด้วยเลข 7 เช่น 

B737,B747,B767,B777 และ B787  
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ปัจจุบันบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีเคร่ืองบินท้ังหมด 81 ล า ท่ีเปิดให้ใช้บริการ 

เม่ือผู้ส่งออกท าการขอพืน้ท่ีระวางบรรทุกสินค้าเข้าสู่ระบบ ฝ่ายควบคุมจัดการพืน้ท่ีระวางและ

วางแผนระวางบรรทุก เป็นผู้ ยืนยนั หรือ ปฏิเสธ รายการสินค้าท่ีขอพืน้ท่ีใดๆท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ

เท่ียวบิน และท าการวางแผนระวางบรรทุก ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการภายใน

คลังสินค้าเพ่ือส่งสินค้าให้ถึงปลายทางโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการขนส่ง

สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 

ชนิดเคร่ืองบินทีก่ารบินไทยใช้ในปัจจุบัน 

ยีห้่อ/รุ่น แบบ จ านวน ช้ันทีน่ั่ง 

Airbus A330-300 330  
33H 

33R 

5 ล า  
7 ล า 

3 ล า 

ช้ันธุรกิจ 36 ช้ันประหยดั 263  
ช้ันธุรกิจ 36 ช้ันประหยดั 263 

ช้ันธุรกิจ 31 ช้ันประหยดั 263 

Airbus A380-800 388 6 ล า ช้ันหน่ึง 12 ช้ันธุรกิจ 60 ช้ันประหยดั 435 

Boeing 747-400 74R  
74N 

3 ล า  
5 ล า 

ช้ันหน่ึง 10 ช้ันธุรกิจ 40 ช้ันประหยดั 325  
ช้ันหน่ึง 9 ช้ันธุรกิจ 40 ช้ันประหยดั 325 

Boeing 777-300 77R 6 ล า ช้ันธุรกิจ 34 ช้ันประหยดั 330 

Boeing 777-300ER 77B 14 ล า ช้ันธุรกิจ 42 ช้ันประหยดั 306 

Boeing 777-200 777 6 ล า ช้ันธุรกิจ 30 ช้ันประหยดั 279 

Boeing 777-200ER 77E 6 ล า ช้ันธุรกิจ 30 ช้ันประหยดั 262 

Boeing 787-8 788 6 ล า ช้ันธุรกิจ 22 ช้ันประหยดั 234 

Boeing 787-9 789 2 ล า ช้ันธุรกิจ 30 ช้ันประหยดั 268 

Airbus A350-900(XWB) 359 12 ล า ช้ันธุรกิจ 32 ช้ันประหยดั 289 

รวมทั้งหมด 
 

81 ล า 
 

 

ภาพท่ี 4.1 ตารางชนิดเคร่ืองบิน 
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4.1 ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นก่อนการปฏิบัติงานจริง 

  เรียนรู้เส้นทางการบิน ชนิดของเคร่ืองบิน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบรรทุกสินค้าเพ่ือขนส่ง 

ท่ีมีอยู่ในสายการบินเพ่ือสร้างความเข้าใจก่อนการท างาน เน่ืองจากเคร่ืองบินแต่ละชนิดมีความ

แตกต่างกันในด้านสมดุลของเคร่ืองบิน เช่น น า้หนักท่ีรองรับ , รูปแบบตัวเคร่ืองบิน ห้องโดยสาร 

และข้อจ ากัดในการขนส่ง 

เส้นทางการบิน  

 

ภาพท่ี 4.2 เส้นทางการบิน 

  
เส้นทางบินระหว่างประเทศ 

บริษัทฯ ทางการบินเส้นทางระหว่างประเทศท้ังส้ิน 655 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง
หลัก ได้แก่ เส้นทางภูมิภาคเอเชีย 505 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ ไปยงั 49 จุดบิน ใน 19 ประเทศ และ
เส้นทางข้ามทวีป 150 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ ไปยงั 20 จุดบิน ใน 15 ประเทศ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
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เส้นทางสายเอเชียเหนือ 

เป็นเส้นทางท่ีมีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น ท าก าไรสูงให้บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ มีจุด

บินไปยงั 21 จุดบิน ใน 5 ประเทศ  ได้แก่ ฮ่องกง (HKG)โตเกียว (นาริตะ(NRT)และ ฮาเนดะ(HND))    

โอซากา (KIX)นาโกยา (NGO)ฟูกูโอกะ(FUK) ซัปโปโร(CTS) ไทเป (TPE)โซล (ICN)มะนิลา

(MNL) ปักก่ิง (PEK)ปูซาน (PUS)เซ่ียงไฮ้ (PVG)กวางโจว(CAN) คุนหมิง (KMG)เซ๊ียะเหมิน

(XMN)และเฉิงตู(CTU) โดยส่วนมากการขนส่งในเส้นทางสายเอเชียเหนือสินค้ามกัจะเป็นประเภท

ของสด เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะ ทุเรียน และ มะม่วง ท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีนเป็นอย่าง

มาก 

 เส้นทางสายตะวนัตก 

เส้นทางนีมี้ปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นสูง มีการเจริญเติบโตท่ีดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย 

ในขณะเดียวกันการแข่งขนัทวีความรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากสายการบินจากอินเดียมีการพัฒนา

อย่างรวดเร็วและมุ่งเข้าสู่ประเทศไทยเช่นเดียวกันบริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 16 จุดบิน 6 ประเทศ 

ได้แก่     เดลี (DEL)มมุไบ (BOM)กัลกัตตา(CCU) ไฮเดอราบาด(HYD) บังกาลอร์(BLR) ธากา(DAC) 

โคลัมโบ(CBM)  กาฐมาณฑุ (KTM)ย่างกุ้ง(RGN) เจนไน(MAA) การาจี (KHI) อิสลามาบัด (ISB)และ 

ลาฮอร์ (LHE) สินค้าท่ีส่งออกไปยงัเส้นทางสายตะวนัตก เช่น กล้วยไม้ไทย  

 เส้นทางสายตะวนัออกกลาง 

สายการบินตะวนัออกกลาง มีความเข้มแขง็ด้านเงินทุน ซ่ึงเอือ้ต่อการขยายฝงูบินและเส้นทางบินได้

อย่างรวดเร็วส่งผลให้เป็นเส้นทางท่ีมีการแข่งขนัสูง บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการไปยงั 2 จุดบิน ใน 2 

ประเทศ ได้แก่ ดูไบ (DXB) และมสักัต(MCT) ด้วยความถ่ี 10 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ สินค้าท่ีเส้นทาง

สายตะวนัออกกลางขนส่ง เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล 
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เส้นทางสายอินโดจีน 

เป็นเส้นทางท่ีเป็นจุดแขง็ของเครือข่ายเส้นทางบินภูมิภาค เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตท่ีดี และมี

ศักยภาพในการท าก าไรสูง ขณะเดียวกันมีการแข่งขนัจากสายการบินต้นทุนต า่เพ่ิมขึน้ รวมถึงสาย

การบินต่าง ๆ ท าการบินตรงจากตะวนัออกกลางและยโุรปเพ่ิมมากขึน้ บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 

5 จุดบิน 3 ประเทศ ด้วยความถ่ี 60 เท่ียวบินต่อสัปดาห์  ได้แก่ เวียงจันทน์ (VTE)พนมเปญ (PNH ) 

ฮานอย (HAN)โฮจิมินห์(SGN)สินค้าท่ีส่งออกไปยงัเส้นทางนี ้เช่น อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์

ต่างๆ 

เส้นทางยุโรป 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีบริการเท่ียวบินไปยงั 18 จุดบินใน 11 ประเทศของภูมิภาค

ยโุรป ได้แก่ ลอนดอน (LHR) แฟรงค์เฟิร์ต (FRA)โรม (FCO) เมลเบร์ิน (MEL) บริสเบน(BNE) 

เพร์ิท (PER) ซิดนีย์ (SYD)โคเปนเฮเกน(CPH) อ๊อกแลนด์ (AKL) ชาร์ดเดอโกล (CDG) เวียนนา 

(VIE) มลัเปนชา (MXP) สตอกโฮล์ม (ARN) ซูริก (ZRH)  มิวนิก (MUC) บรัสเซลส์ (BRU) มอสโก 

(DME) และออสโล (OSL) ด้วยความถ่ีรวม 95 เท่ียวบินต่อสัปดาห์และน าเคร่ืองบินแบบ 

AirbusA380 เท่ียวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-ปารีส ให้มี 7 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ มาปรับเปล่ียนลด

เท่ียวบินเพ่ือไม่ให้จ านวนท่ีนั่งเพ่ิมมากเกินไป ส าหรับการขนส่งสินค้าไปยงัเส้นทางยโุรป เช่น 

อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และ ผกั ผลไม้ตามฤดูกาล รวมไปถึงกล้วยไม้ไทย 
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อปุกรณ์บรรทุกสินค้า 

 

PALLET WITH NET : PMC 

DIMENSION 96 x 125 INCH. 

MAX GROOS WEIGHT : 6,800 KG. 

AIR CRAFT TYPE : B747, B74F, B777, A300, A310, A330, 

A340 

 

PALLET WITH NET : PLA 

DIMENSION 60.4 x 125 INCH. 

MAX GROOS WEIGHT : 3,175 KG. 

AIR CRAFT TYPE : B747, B777, A300, A310, A330, A340 

 

PALLET WITH NET : PAG 

DIMENSION 88 x 125 INCH. 

MAX GROOS WEIGHT : 6,033 KG. 

AIR CRAFT TYPE : B747, B777, A300, A310, A330, A340 

 

COOLTAINER : RKN 

DIMENSION : 60 x 64 INCH. 

MAX GROOS WEIGHT : 1.600 KG. 

AIR CRAFT TYPE : B747,B777,A300,A310,A330,A340 
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EXTRA LD - 3 : AKE 

DIMENSION : 60 x 64 INCH. 

MAX GROOS WEIGHT : 1.600 KG. 

AIR CRAFT TYPE : B747,B777,A300,A310,A330,A340 

 

LD – 9 : AAP 

DIMENSION : 88 x 64 INCH. 

MAX GROOS WEIGHT : 6,000 KG. 

AIR CRAFT TYPE : B747,B777,A300,A310,A330,A340 

 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เช็คจ านวนผู้โดยสารในเที่ยวบนิ 

2.ค านวณน า้หนกัทีใ่ช้ในการบรรทกุ 

3.บนัทกึข้อมลูลงในระบบ Sky Chain 

4.พิจารณาสนิค้าของเส้นทางการบิน 

5.ประสานงานกบัแผนกที่เก่ียวข้อง 

6.บนัทกึการเปลีย่นแปลงน า้หนกั 
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1.จ านวนผู้โดยสารในเทีย่วบิน 

ผู้โดยสารในแต่ละเท่ียวบินมีความส าคัญอย่างย่ิงในการค านวณเพ่ือหาน า้หนักการบรรทุก

สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เน่ืองจากจ านวนผู้โดยสารมีความส าคัญเป็นอันดับแรก เม่ือได้

จ านวนผู้โดยสารสุทธิของในเท่ียวบินนั้นๆ ท่ีมาจากการจองผ่านระบบ Passenger Service 

System Information Portal จากนั้นน ามาค านวณในขัน้ตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี  4.3 ระบบ Passenger Service System Information Portal 
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2. ค านวณน า้หนักทีใ่ช้ในการบรรทุก 

ตัวแปรในการพจิารณาน า้หนักทีใ่ช้ในการบรรทุก 

Payload น า้หนักท้ังหมดท่ีเคร่ืองบินสามารถรองรับได้ในแต่ละชนิดของเคร่ืองบินและเส้นทางการ

บิน 

- Passenger & Bag Weight person  น า้หนักผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร

รวมกันไม่เกิน 80 กิโลกรัมจากสถิติท่ีผ่านมาของการเดินทาง 

- Passenger Booked Total จ านวนผู้โดยสารรวมท้ังหมดของเท่ียวบินท่ีได้ท าการจองไว้ใน

ระบบ 

- Mail   เอกสารท่ีมาจากไปรษณียภัณฑ์เพ่ือส่งออกระหว่างประเทศ โดย

เฉล่ียในแต่ละเท่ียวบินประมาณ 500 กิโลกรัม 

- Equipment  น า้หนักของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบรรทุกสินค้า โดยการเฉล่ีย

น า้หนักประมาณ 2,000 กิโลกรัม 

- Cargo   สินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ ท่ีใช้ขนส่งใต้ท้องเคร่ือง 

ตามเง่ือนไขการขนส่ง โดยค านวณจากน า้หนักจริงท่ีมาจากการจองพืน้ท่ีระวาง 

ตัวอย่างการค านวณ 

เช่น เท่ียวบิน TG 658 ต้นทาง กรุงเทพฯ BKK – ปลายทาง เกาหลี (อินชอน) ICN บินโดย Airbus 

A350-900 

เคร่ืองบิน Airbus A350-900 เป็นเคร่ืองบินล าตัวกว้างขนาดกลางรุ่นล่าสุดของ Airbus ซ่ึง

ถกูออกแบบขึน้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติการบินในเส้นทางท่ีมีพิสัยระยะกลางถึง

ระยะไกล ใช้เช้ือเพลงและต้นทุนในการปฏิบัติการควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของ

ผู้โดยสารและจัดการปัญหาเชิงส่ิงแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากขึน้ โดยบรรจุผู้โดยสารได้ 325 คน รองรับ

น า้หนักได้ไม่เกิน 50,000 กิโลกรัม ปัจจุบันใช้เคร่ืองบินชนิดนีท้ั้งหมด 12 ล า โดยมีการคิดสูตร

ค านวณการบรรทุกสินค้าดังนี ้
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สูตรการค านวณของน า้หนักทีใ่ช้ในการบรรทุกของ AirbusA350-900 

Passenger & Bag Weight person  X Passenger Booked Total + Mail + Equipment + Cargo 

80 x 150 + 500 + 2,000 + 15,000 = 29,500 Kg. 

 

ภาพท่ี 4.4  ภาพเคร่ืองบิน A350-900 
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3. บันทกึข้อมูลลงในระบบ Sky Chain 

เม่ือการค านวณหาผลลัพธ์น า้หนักความสมดุลเสร็จส้ินแล้ว น าตัวเลขท่ีได้มานั้นเติมลงใน

ช่อง Commercial ในหน้า Capacity  และ ท าการบันทึกข้อมลู โดย กด Save เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ

การจองสินค้าได้รับรู้ข้อมลูว่าสินค้าท่ีจะเปิดรับเข้ามาสามารถรองรับปริมาณน า้หนักได้เท่าไรในแต่

ละชนิดเคร่ืองบินของเท่ียวบินนั้นน ามาบันทึกลงใน Flight Record 

 

ภาพท่ี 4.5 ระบบ Sky Chain 
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4. หลกัเกณฑ์การพจิารณารับขนส่งสินค้าของเส้นทางการบินตามการจองพืน้ที่ระวาง หรือ 

Confirm Booked  

- ยอมรับสินค้าในพืน้ท่ีระวางนั้นใช้ Action Code : SS 

- ไม่ยอมรับสินค้าในพืน้ท่ีระวางนั้นใช้ Action Code : UU 

- เม่ือสินค้าท่ีขอพืน้ท่ีระวางมาไม่สามรถรับได้ตรงกับเท่ียวบินท่ีขอเข้ามา จะเล่ือนเท่ียวบิน

ไป 1-3 วนั โดยจะแจ้งสาเหตุและรายละเอียดไว้ในระบบ SkyChain 

- ขนาดของสินค้าจะต้องไม่เกินก าหนดท่ีอากาศยานรับได้ 

- สินค้าต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ เช่นสินค้าอันตราย หรือสัตว์สงวนต่างๆ 

- มีการระบุช่ือผู้ รับชัดเจน เช่น การส่งสัตว์เลีย้ง หรือศพ  

5. การประสานงานร่วมกบัแผนกทีเ่กีย่วข้องในส่วนงานควบคุมพืน้ทีร่ะวาง 

- ท าการใส่ข้อมลูในระบบ Sky Chain เพ่ือแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับเท่ียวบิน 

- หากต้องการขนส่ง กรณีเร่งด่วนจะต้องแจ้งว่า Must GO (สินค้าท่ีส าคัญต้องส่งออก

เร่งด่วน) 

6. บันทกึการเปลีย่นแปลงน า้หนักจริงลงในระบบ Sky Chain  

ช่วงเวลาการใส่ข้อมลูในระบบ Sky Chain และ Update จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  

1. ใส่ข้อมลูล่วงหน้า 14 วนั 

2. อัพเดทข้อมลูหลังจากวนัท่ี 7 ของเท่ียวบิน จะมีการส ารอง Over-booking บางส่วน 

3. ก่อนเท่ียวบินออก 2 วัน โดยเหลือพืน้ท่ี Over- booking บางส่วน 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
 ตั้งแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 นางสาวพัทธนันท์ บุปผาชาติ  
และนางสาวอมรรัตน์ สุวรรณประเสริฐ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพนักงานฝ่ายควบคุมพืน้ท่ีระวาง
สินค้า (Reservations)  ท าหน้าท่ีเปล่ียนแปลงการขอใช้พืน้ท่ีระวางบรรทุก โดยเร่ิมต้นต้ังแต่การ
วางแผน การค านวณ ตามหลักสูตรอย่างมีขอบเขตและข้อจ ากัด ซ่ึงทุกอย่างเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- ได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากการท างานจริงในบริษัท เข้าใจในการท างาน ท า

หน้าท่ีและกระบวนการท างาน ความส าคัญของระบบงาน 

- ได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆท่ีเรียนมา 

- ได้ฝึกทักษะการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ได้ผล

ลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดและเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

- ได้ฝึกให้ตนเองมีความตรงต่อเวลา 

- ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ รวมไปถึงการปรับตัวให้สามารถปรับตัวเข้ากับคน

หมู่มากได้ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากการท างานท่ีท ามีความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้อง

ช่วยกันท างานเป็นทีม 
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 ข้อด้อยของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- ความล่าช้าของระบบท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ อันเน่ืองมาจากทางบริษัท การ

บินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดังนั้น ปัญหาการขนส่ง

ระหว่างประเทศเป็นส่ิงท่ีไม่ควรเกิดขึน้ 

- การท างานในคนหมู่มากนั้น โอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดนั้นมีมากกว่าปกติ ซ่ึง

จะส่งผลเสียไปถึงองค์กร ท่ีต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ 

- สภาพอากาศท่ีแปรเปล่ียน ซ่ึงคาดเดาได้ยาก จึงท าให้ก าหนดสินค้าไปถึง

ปลายทางล่าช้า 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบังาน 

- สินค้ามาไม่ตรง Booking คือสินค้ามามากเกินท่ีตกลงเอาไว้จึงต้องท าการน าส่วนท่ีเกิน ไป

ไว้ในเท่ียวบินของวนั หรือรอบถดัไป ท าให้เป็นปัญหาคล้ายการล้มของ Domino ท่ีจะ

กระทบต่อไป และปัญหาเท่ียวบินล่าช้าในการขนย้ายสินค้า 

- การจัดการ Balance Stock ของ ULD ให้เพียงพอในแต่ละ StationDemand การเป๋าของ

ผู้โดยสาร ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในแต่ละเทศกาล หรือฤดูกาล ส่งผลกระทบ

ต่อพืน้ท่ีระวางบนเคร่ืองบิน ตาม Station , route เช่นฤดูหนาว ผู้โดยสารจะขนส่งสัมภาระ

ไปมากกว่าปกติ ท าให้จ านวนกระเป๋าเกินจากท่ีค านวณไว้ จึงต้องมีการ Standby ULD ท่ี

พร้อมจะเอาออกไปเท่ียวบินต่อไปเสมอ 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากนักศึกษา 

- ไม่ค่อยมีความรู้เบือ้งต้น เก่ียวกับการขนส่งทางอากาศ และการบินพาณิชย์ 

- ยงัขาดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวกับการขนส่งทางอากาศ 
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5.2.3 ประสบการณ์ทีป่ระทบัใจ 

- พนักงานในบริษัทท างานเหมือนลักษณะครอบครัวท าให้การท างานนั้นลดความกดดันไป

ได้มาก 

- พนักงานทุกๆคนเตม็ใจและยินดีสอนงานให้พร้อมท้ังยงัช่วยเหลือทุกคร้ังท่ีพบกับปัญหา

เพ่ือให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปให้เร็วท่ีสุด 

- ทางบริษัทเลีย้งส่งพนักงานนักศึกษาฝึกงาน 
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ภาพขณะปฏิบัติงาน 
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ภาพขณะขนส่งรถ Super car 
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ภาพขณะขนส่งสินค้าและสัตว์ 
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สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 
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ลักษณะการบรรจุและขนส่งสินค้า ท้ังการบรรทุกลงใน ULD และการวางบน PALLET 
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