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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การผลิตและการจดัเตรียมสินคา้จากคลงัสินคา้เพ่ือส่งออกไปยงัต่างประเทศของทางบริษทัไทย

ฮา จาํกดั มหาชน ไดมี้คลงัสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีสามารถเก็บสินคา้และบรรจุภณัฑด์ว้ยกนัทั้งหมด 2 

โกดงั ซ่ึงจะแบ่งเป็น คลงัภายในประเทศ และ คลงัต่างประเทศ โครงงานเล่มน้ีจะกล่าวถึงคลงั

ต่างประเทศ การบรรจุ การโหลดสินคา้จากคลงัสินคา้สู่ตูค้อนเทรนเนอร์ และปัญหาท่ีพบต่างๆ  

 ภายในคลงัสินคา้จะมีชั้นท่ีวางบรรจุภณัฑจ์าํนวน 6 แถว แถวละ 7 ชั้น หรือทางบริษทัไทย

ฮา จะเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าบา้น ขั้นตอนในการทาํหนา้ท่ีของผูจ้ดัทาํคือการท่ีไดรั้บใบออเดอร์สินคา้

จากฝ่ายขายต่างประเทศ ว่าตอ้งการสินคา้ประเภทไหน จาํนวนเท่าไร จากใบมอบงาน เพ่ือนาํไป

ผลิตและเตรียมส่งออก แต่ว่าค่อนขา้งจะไม่ใช่เร่ืองง่ายในการทาํงานเพราะปัญหาท่ีพบคือ ของ และ

จาํนวนท่ีพบบรรจุภณัฑจ์ริง ไม่เหมือนหรือมีไม่เท่ากบัท่ีใบมอบงานตอ้งการ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา และความเขา้ใจดา้นการขนส่งสินคา้ออกต่างประเทศ 

1.2.2 เพ่ือเรียนรู้และนาํไปพฒันาในการทาํงานในอนาคต 

1.2.3 เพ่ือเรียนรู้ประเภทของตูค้อนเทรนเนอร์ประเภทต่างๆ ท่ีใชบ้รรทุกสินคา้ต่างชนิดกนั 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1ขอบเขตของพ้ืนท่ีจดัทาํโครงงาน 

1.3.2 สถานท่ีในการจดัทาํโครงงาน บริษทั ไทยฮา จาํกดั มหาชน 

1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
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1.3.4 ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

1.3.5 ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

1.3.6 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของสินคา้ชนิดต่างๆ รวมไปถึงการโหลดสินคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัทาํโครงการ จากรากฐานขอ้มูลของบริษทั 

1.3.7 ศึกษาวิธีการทาํงานเป็นขั้นตอนจาก พนกังานบริษทัไทยฮา จาํกดั มหาชน 

1.4   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 บริษทัไทยฮา จาํกดั มหาชน สามารถจดัการกบัสินคา้ในคลงัสินคา้ไดง่้ายและสะดวก             

มากยิง่ข้ึน 

1.4.2 บริษทัไทยฮา จาํกดั มหาชน สามารถเพ่ิมกาํไร และสินคา้ท่ีผลิตต่อวนัไดม้ากข้ึน 

1.4.3 นกัศึกษามีความเขา้ใจกบัระบบการทาํงานของการคา้ต่างประเทศมากข้ึน 
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บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสารหรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

จากการนาํเสนอโครงการ “การบรรจุสินคา้ข้ึนตูค้อนเทรนเนอร์เพ่ือส่งออก” ทางผูจ้ดัทาํจึง

ไดศึ้กษา ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศ 

 2.1.1 ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

การคา้ระหว่างประเทศเป็นแนวคิดของการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหว่าง

คนสองคนหรือหน่วยงาน การคา้ระหว่างประเทศนั้นก็เป็นแนวคิดของการแลกเปล่ียนน้ี

ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในสองประเทศท่ีต่างกนั 

การเพ่ิมข้ึนของการคา้ระหว่างประเทศเป็นส่ิงสาํคญัเพ่ือความต่อเน่ืองของโลกาภิ

วตัน์ โดยไม่ตอ้งถูกจาํกดัใหสิ้นคา้และบริการท่ีผลิตภายในเขตแดนของตนเองการคา้

ระหว่างประเทศไม่แตกต่างจากการคา้ภายในประเทศ ความแตกต่างท่ีสาํคญัคือการคา้

ระหว่างประเทศโดยทัว่ไปจะมีค่าใชจ่้ายมากกว่าการคา้ภายในประเทศ เหตุผลก็คือ

ชายแดนมกัจะมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม เช่น ภาษี 

 

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการคา้ระหว่างประเทศมีหลายปัจจยัซ่ึงข้ึนอยูก่บั

สภาพแวดลอ้มของประเทศนั้น ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานของประเทศท่ีแตกต่างกนั ความ

หลากหลายและคุณภาพของสินคา้ การเมืองและรัฐบาล ประสิทธิภาพในการผลิต และ

ความตอ้งการสินคา้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 

 2.1.2 ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ Porter 199ไดใ้ชแ้นวคิดในการวิเคราะห์

ผลกระทบควบคู่กบัคู่แข่งขนัอยา่งเช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความ

จาํเป็นเพ่ือใหมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัผูอ่ื้น โดยมีขอ้สมมุติว่าองคก์รธุรกิจของประเทศใด

จะสามารถใชท้รัพยากรของประเทศใหเ้กิดประโยชน์และก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
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ระหว่างประเทศไดม้ากท่ีสุด จะตอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบดงัน้ีคือ ปัจจยัการผลิตภายในประเทศ 

อุปสงคภ์ายในประเทศอุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศ 

 

 2.1.3 ทฤษฎกีารได้เปรียบโดยสมบูรณ์ 

ทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ เกิดจากแนวคิดของ อดมั สมิธ เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวคิดใน

เร่ืองการแบ่งหนา้ท่ีในการทาํงานผลิตสินคา้ตามความถนดัของแต่ละคน ซ่ึงทาํใหแ้รงงานเกิดความ

ชาํนาญในการผลิตสินคา้ประเภทนั้นๆ ซ่ึงส่งผลดีต่อการคา้ระหว่างประเทศ หลกัการของทฤษฎีน้ี

คือ การเกิดประโยชน์สูงสุดจากการคา้ขาย 

 

 2.1.4 ทฤษฎกีารได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ 

ทฤษฎีไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดย เดวิด ริคาร์โด ไดอ้ธิบายว่าประเทศท่ีจะมีความ

ไดเ้ปรียบคือประเทศท่ีสามารถผลิตสินคา้โดยมีตน้ทุนตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตสินคา้อ่ืน 

ดงันั้นประเทศท่ีนั้นๆควรมุ่งผลิตสินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบ ในการมุ่งสินคา้ลกัษณะน้ีจะทาํใหทุ้ก

ประเทศไดรั้บผลประโยชนจ์ากการทาํงานผลิตสินคา้คามความถนดัของแต่ละประเทศ หรือ

หมายถึง ประเทศท่ีผลิตสินคา้ส่งออก ตอ้งมีทรัพยากรและแรงงานในการผลิตมากกว่าตน้ทุนการ

ผลิต 
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2.2  ววิฒันาการของระบบขนส่งคอนเทรนเนอร์ทางทะเล 

องักฤษเป็นประเทศแรกท่ีริเร่ิมนาํระบบคอนเทรนเนอร์มาใชใ้นการขนส่งทั้งทางบกและ

ทางนํ้ า โดยบริษทัรถไฟขององักฤษไดใ้ชก้ารขนส่งสินคา้ระหว่างองักฤษกบัประเทศต่างๆ ในยโุรป 

ในปี พ.ศ.2472 โดยผา่นช่องแคบองักฤษไปยโุรป ดว้ยการเดินทางทางเรือและรถไฟต่อไปยงั

จุดหมายปลายทางอีกต่อหน่ึง ซ่ึงเป็นลกัษณะการขนส่งแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงเรียกว่า THROUGH 

TRANSPORTATION เน่ืองจากการขนส่งแบบน้ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในประเทศยโุรป ใน

เวลาต่อมา จึงมีการกาํหนดมาตรฐานคอนเทรนเนอร์ระบบแลกเปล่ียนตู ้มาตรฐานของค่าระวาง 

และกาํหนดระเบียบพิธีการศุลกากรขาออก ต่อมามีการก่อตั้งสาํนกังานมาตรฐานของคอน

เทรนเนอร์ระหว่างชาติข้ึนในปี พ.ศ. 2476 ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยใชช่ื้อว่า BUREAU 

INTERNATIONAL DES CONTAINERS 

 

การขนส่งทางทะเลในยคุแรกก่อนท่ีจะมีการนาํคอนเทรนเอร์มาใชน้ั้นยงัใชก้ารหีบห่ออยา่ง

แข็งแรง ทาํดว้ยไมห้รือโลหะและวางสินคา้ลงบน pallet จนกระทัง่ระยะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบ

ลง ระบบคอนเทรนเนอร์สมบูรณ์แบบก็ไดเ้กิดข้ึนมา 

ในปี พ.ศ.2509 บริษทั Sea-Land ใชเ้รือคอนเทรนเนอร์ท่ีดดัแปลงมาจากเรือสินคา้ธรรมดา

ช่ือ Fairland ในการคา้ระหว่างสหรัฐและประเทศต่างๆ ในยโุรป อนัเป็นความคิดริเร่ิมของ 

Mr.Mclean ผูก่้อตั้งบริษทัในสหรัฐอเมริกา ดาํเนินธุรกิจการขนส่งทางบกระหว่างรัฐต่อรัฐ และ

ระหว่างเมืองต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ต่อมาก็ขยายกิจการมายงัธุรกิจดา้นการขนส่งทางทะเล โดยใช้

ประสบการณ์ขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกและรถไฟท่ีมีความชาํนาญมากกว่า 20 ปี จดัการขนส่ง

ดว้ยแนวคิดท่ีจะพฒันาการขนส่งจากผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อแบบ DOOR TO DOOR SERVICE โดยใชตู้้

คอนเทรนเนอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัซ่ึงสามารถท่ีจะเคล่ือนยา้ยไดท้ั้งทางบกและทางทะเลไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ซ่ึงในระยะเวลาต่อมา ก็ไดเ้ปล่ียนเป็นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และไดส้ร้างใบตรา

ส่งสินคา้ทางเรือ Bill of Landing ข้ึนมา เพ่ือเป็นเอกสารในการขนส่งสินคา้ทางเรือ ทั้งแบบการ

ขนส่งทอดเดียว และการขนส่งร่วมเรือและอากาศ แนวความคิดน้ีเป็นท่ียอมรับและแพร่หลายอยา่ง

รวดเร็ว พลิกโฉมหนา้ใหม่ของการขนส่งทางทะเล จากระบบขนส่งแบบดัง่เดิมท่ีลา้สมยั เป็นระบบ

คอนเทรนเนอร์ในปัจจุบนั พร้อมทั้งไดเ้กิดระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เชน้ Sea-Air 

Transport อีกดว้ย 
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2.3ประโยชน์ของการขนส่งในระบบคอนเทรนเนอร์  

การขนส่งในระบบคอนเทรนเนอร์มีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าการขนส่งแบบดั้งเดิมแบบเทกอง

หลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระบบคอนเทรนเนอร์อาํนวยผลประโยชน์แก่เจา้ของเรือและ

ผูใ้ชบ้ริการทั้งสองฝ่ายไดม้าก เป็นผลตน้ทุนและค่าขนส่งลดลง ความสะดวกมากข้ึน ทาํใหก้าร

ขนส่งระบบน้ีมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

 

 

รูปภาพท่ี 2.1 เรือขนส่งสินคา้ 

 

2.3.1 ผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ของเจ้าของเรือ 

2.3.1.1 สะดวกในการบรรทุกข้ึนเรือและขนถ่ายลงจากเรือ เพราะตูมี้ขนาดเดียวกนัหมด 

เช่นตูข้นาด 20” หรือ 40” มีการใชเ้คร่ืองมือทุ่นแรงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การขนถ่ายและ

การบรรทุกเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ลดเวลาเรือจอดเทียบท่าใหน้อ้ยลง เรือวิ่งไดม้ากเท่ียวข้ึน

ในเวลาเดียวกนั 

2.3.1.2 สินคา้ท่ีบรรจุภายในตูค้อนเทรนเนอร์เสียหายเพียงนอ้ยเพราะอยูใ่นตูท่ี้แข็งแรง มี

การเคล่ือนยา้ยนอ้ยคร้ัง สินคา้ไม่บอบชํ้า 
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2.3.1.3 สินคา้ปลอดภยัจากการขโมย ซ่ึงเจา้ของเรือจะมีภาระการจ่ายชดเชยความสูญเสียให้

ลูกคา้นอ้ยลง ทาํใหค้วามรับผดิชอบของเจา้ของเรือลดลง ในทางตรงกนัขา้มผลกาํไรกจ็ะมี

มากข้ึน เรือสามารถบรรทุกสินคา้ไดม้ากชนิด และเก็บไดเ้ป็นสดัส่วน 

2.3.2 ผลประโยชน์ที่เกดิขึน้แก่ผู้ใช้บริการขนส่งทางเรือ 

2.3.2.1 ประหยดัค่าใชจ่้ายในการทาํหีบห่อท่ีมีราคาแพง 

2.3.2.2 ประหยดัค่าขนส่ง และเวลาในการนาํส่งสินคา้ถึงจุดหมายปลายทาง 

2.3.2.3 ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้เป็นเวลานานในโกดงั เพราะการขนส่ง

ระบบคอนเทรนเนอร์ สามารถขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.3.2.4 ลดตน้ทุนในการซ้ือละขายสินคา้เน่ืองจากค่าระวางในการขนส่งมีราคาถูกลง 

2.4 ประเภทเรือคอนเทรนเนอร์ 

2.4.1 เรือคอนเทรนเนอร์สมบูรณ์แบบ (Full Containership) 

เรือประเภทน้ี ใตฝ้าระวางจะมีแผงกั้นตูค้อนเทรนเนอร์ออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละระวางในแต่

ละช่องสามารถซอ้นตูสู้งได ้2-5 ตู ้แผงท่ีกั้นจะป้องกนัไม่ใหตู้ท่ี้อยูเ่คล่ือนท่ีไปขา้งหนา้และดา้นขา้ง

โดยไม่จาํเป็น ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อ่ืนมาตรึงยดึตูใ้หอ้ยูก่บัท่ี บนฝาระวางไม่มีแผงกั้นแต่สามารถวางตู้

ซอ้นกนัได ้2-4 ตู ้และตอ้งใชอุ้ปกรณ์ตรึงยดึใหอ้ยูก่บัท่ี เรือประเภทน้ีไดรั้บการออกแบบมาเฉพาะ

บรรทุกตูต้อนเทรนเนอร์ทั้งลาํ สะดวกและรวดเร็วในการขนถ่ายตูข้ึ้นลงเรือ โดยเฉล่ียจะใชเ้วลา

เทียบท่าแต่ละคร้ังไม่เกิน 24 ชัว่โมง เพราะการเคล่ือนยา้ยตูข้ึ้นลงจากเรือสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

รูปภาพท่ี 2.2 ระวางเรือ 
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2.4.2 เรือกึง่คอนเทรนเนอร์ (Semi Containership) 

เรือประเภทน้ีระวางบรรทุกและอุปกรณ์ยกขนไดรั้บการออกแบบและติดตั้งใหมี้

ความสามารถจะรับสินคา้เทกองและสินคา้ท่ีบรรจุอยูใ่นตูค้อนเทรนเนอร์ การจดัระวางข้ึนอยูก่บั

ความเหมาะสม บางลาํอาจบรรทุกสินคา้เทกองไวใ้ตฝ้าระวางทั้งหมด แลว้บรรทุกตูไ้วบ้นฝาระวาง 

บางลาํอาจแบ่งระวางกนัตามความตอ้งการท่ีจะขนถ่ายลงปลายทาง เช่น ระวางกลางลาํเรือสาํหรับ

บรรทุกตูค้อนเทรนเนอร์ระหว่างหวัและทา้ยบรรทุกสินคา้เทกองทัว่ไป 

  

2.5 การหมุนเวยีนตู้คอนเทรนเนอร์ 

เร่ิมจากแผนกบริการลูกคา้ขาออกก่อนกาํหนดเรือเขา้ 1-2 สปัดาห์ จะทยอยรับจองตูจ้ากผูส่้งออก

เร่ิมจากการออกใบจองเรือ และออกเอกสารตามขั้นตอน ไปจนถึงการออก Booking list และนาํไป

ใหฝ่้ายปฏิบติัการท่าเรือ จนมีการออกแผนผงัวางสินคา้ในเรือซ่ึงจะมีการเตรียมเคร่ืองทุ่นแรงแบบตู้

ท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยตู ้รวมไปถึงวิธีการรวบรวมสินคา้ท่ีไม่เต็มตู ้(LCL) และวสัดุตรึงสินคา้ เม่ือ

สินคา้มาถึงจะมีการตรวจสอบสภาพสินคา้ตามเอกสารคาํสัง่นาํสินคา้ลงเรือ ถา้แกไ้ขปัญหาไม่ได้

จะตอ้งส่งข้ึนผูส่้งออก ส่วนการขนสินคา้เขา้ตูจ้ะมีการตรวจเคร่ืองหมาย และหีบห่ออยา่งระเอียดอีก

คร้ัง รายการตรวจสอบจะเป็นตน้ขั้วในการออกใบตราส่งสินคา้ท่าเรือ (BILL OF LANDING) เม่ือ

บรรจุเสร็จจะมีเจา้หนา้ท่ีศุลกากรมาประทบัตราท่ีหลงัตู ้

 

2.6 BILL OF LANDING 

 เป็นเอกสารท่ีสาํคญัท่ีสุดในการส่งสินคา้ทางทะเล B/L เป็นใบรับรองของบริษทัเรือท่ีทาํ

การนาํสินคา้ส่งออก 

 ใบตราส่งสินคา้เป็นเอกสารแสดงสิทธ์ิในสินคา้และเป็นหลกัฐานสญัญาของบริษทัเรือท่ีจะ

ขนส่งสินคา้ทางเรือของประเทศส่งออกไปยงัท่าเรือปลายทาง มีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1. เป็นใบรับรองสินคา้ท่ีออกใหโ้ดยสายเรือหรือ Agent Forwarding ท่ีมีรายละเอียดของ

สินคา้ท่ีนาํส่ง 

2. เป็นสญัญาการขนส่งระหว่าง shipper & consignee ว่า shipper จะส่งสินคา้ไปยงัเมือง

ท่าปลายทางและจะส่งมอบใหก้บั consignee ท่ีระบุไวใ้น B/L เท่านั้น 
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3. เป็นเอกสารท่ีเปล่ียนกรรมสิทธ์ิได ้คือขายต่อเป็น L/C ได ้

 

2.7 Booking List 

 ลกัษณะของ Booking แบ่งออกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.7.1. FCL (Full Container Load)  

เป็นการบรรจุแบบเต็มตูท่ี้ส่งออกเพียงรายเดียวใน Booking ส่วนมากจะจองระหว่างเรือกบั

สายเรือโดยตรง บางคร้ังจะจองผา่นบริษทั Forwarder ดว้ยเพราะค่าระวางอาจถูกกว่าการจองกบั

สายเรือโดยตรง เพราะบริษทั Forwarder มีสินคา้ท่ีไปกบัสายเรือนั้น ปริมาณมากทาํใหไ้ดร้าคาตํ่า 

แต่ขอ้ควรระวงัคือ บริษทั Freight Forwarder อาจเขา้ไปขายลูกคา้เองในภายหลงัทาํใหลู้กคา้ของ

บริษทัลดลงและอาจไปใชบ้ริการของ Freight Forwarder นั้นแทน 

รายละเอยีดทีลู่กค้าต้องแจ้งเพ่ือให้บริษัททําการเปิด Booking คือ 

2 Destination (จุดหมายปลายทาง) 

3 Shipper Name (ช่ือผูส่้งออก) 

4 จาํนวนตู ้ขนาดตู ้และประเภทของตู ้ส่วนมากจะใช ้3 ขนาด คือ 20 40’ และ 40’HQ 

5 Commodity (ชนิดของสินคา้) 

6 ลกัษณะการบรรจุ วนัท่ีบรรจุ การลากตู ้

7 วนัท่ีตอ้งการเรือออก 

ข้อมูลทีแ่ผนกบริการลูกค้าได้รับจากสายเรือ คือ 

ในกรณี CFS (Container Freight Station) 

8 Vessel Name (ช่ือเรือ) 

9 ETD/ETA (วนัเรือออก/วนัเรือถึง) 

10 Booking No. (เลขท่ี Booking จากสายเรือ) 

11 CFS At (สถานท่ีบรรจุสินคา้) 

12 Closing Time (วนัปิดการบรรจุ) 
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ในกรณี CY (Container Yard) 

13 Vessel Name (ช่ือเรือ) 

14 ETD/ETA (วนัเรือออก/วนัเรือถึง) 

15 Booking No. (เลขท่ีBooking จากสายเรือ) 

16 CY & Return At (วนัลากตูแ้ละคืนตู)้ 

17 Closing Time (วนัรับคืนตูว้นัสุดทา้ย) 

 

 

รูปภาพท่ี 2.3 การโหลดตูร้ะหว่าง FCL , LCL 

 

2.7.2 LCL (Less Than Container Load) 

คือ ความบรรจุแบบไม่เต็มตู ้ สินคา้ท่ีบรรจุในลกัษณะ Consolidator คือ การแบ่งพ้ืนท่ีถาย

ในตูแ้ก่ผูส่้งออกหลายๆรายรวมกนัในตูเ้ดียวเพ่ือไปจุดหมายปลายทางเดียวกนัในการจองเรือ

ส่วนมากจะจองกบับริษทัในเครือ 

รายละเอยีดทีลู่กค้าแจ้งให้กบับริษัทเพ่ือทําการเปิด Booking คือ 

18 Destination (จุดหมายปลายทาง) 

19 Shipper Name (ช่ือผูส่้งออก) 

20 Measurement (ปริมาณของสินคา้) 

21 Gross Weight (นํ้ าหนกัรวมบรรจุภณัฑข์องสินคา้) 

22 Volume (จาํนวนสินคา้) 
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23 Load Date (วนับรรจุสินคา้) 

24 Commodity (ชนิดของสินคา้) 

ข้อมูลทีแ่ผนกบริการลูกค้าได้รับจากสายเรือ คือ 

25 Vessel Name (ช่ือของสายเรือ) 

26 ETD/ETA (วนัเรือออก/วนัเรือถึง) 

27 CFS At (สถานท่ีบรรจุสินคา้) 

28 Closing Time (วนัปิดการบรรจุ) 

29 Freight Charge (ค่าระวางเรือ) 

 

2.8 การคาํนวณค่าระวางเรือในระบบคอนเทรนเนอร์ 

 การขนส่งในระบบคอนเทรนเนอร์มีผลใหก้ารคาํนวณค่าระวางเรือเปล่ียนแปลงไปมาก ใน

สมยัก่อนระบบคอนเทรนเนอร์นั้น ค่าระวางเรือจะครอบคลุมเฉพาะจากเมืองท่าหน่ึงถึงอีกเมืองท่า

หน่ึงเท่านั้น แต่ในระบบคอนเทรนเนอร์ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาค่าระวางเรือครอบคลุมไปถึงแหล่ง

ผลิตของผูส่้งออกตน้ทางจนถึงโกดงัของผูซ้ื้อปลายทาง หรือท่ีเรียกกนัว่า Door To Door Service 

เป็นระบบท่ีเรียกว่า Combined Transport Door To Door Service และใชย้านพาหนะท่ีหลากหลาย

มากกว่าหน่ึงชนิดการขนส่ง (1 Shipment) ซ่ึงก่อนถึงจุดหมายปลายทางผูข้นส่งจะตอ้งใชท้ั้งรถหรือ

รถไฟ หรือเรือเลก็ ลากตูไ้ปหอ้งเรือใหญ่ เป็นการขนส่งหลายขั้นตอนรวมกนั แต่อยูใ่นความ

รับผดิชอบของผูข้นส่งแต่ผูเ้ดียวซ่ึงอาจหมายถึง Sea-Air Transport ในระบบใหม่น้ีอาํนวยความ

สะดวกปลอดภยัใหเ้จา้ของสินคา้และตวัสินคา้มากเพราะไม่มีการ Double Handling สินคา้ทาํให้

สินคา้ไม่เสียหาย 

 

 ค่าระวางในระบบคอนเทรนเนอร์ซ่ึงครอบคลุมถึง Door To Door Service นั้นมีการคาํนวน

ทั้งในระบบเดิมคือ ต่อปริมาตรลูกนํ้ า ต่อนํ้ าหนกั หรือ Ad VA lorem ของสินคา้ท่ีบรรจุเขา้ตูแ้ละ

ระบบใหม่ คือ ต่อตูซ่ึ้งจะมีทั้งค่าระวางต่อตูจ้ะไม่จาํกดัสินคา้ เช่น US1,000/20 Container สาํหรับ

สินคา้อะไรก็ได ้และค่าระวางต่อตูต้ามชนิดของสินคา้ (Commodity Box Rate) ค่าระวางชนิดต่อตูน้ี้ 

อาํนวยประโยชน์ใหก้บัผูส่้งและผูส่้งเขา้เป็นอยา่งมาก เพราะสามารถคาํนวณราคาสินคา้ ค่าส่ง 

ตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆเป็นตู้ๆ ไป ซ่ึงคิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีแน่นอน หากผูส่้งออกสามารถบรรจุ
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สินคา้เขา้ตูไ้ดม้ากเท่าใด ค่าระวางเรือและค่าใชจ่้ายต่อช้ินของสินคา้ก็จะลดนอ้ยลงเท่านั้น ฉะนั้น 

การคาํนวณตน้ทุนสินคา้เพ่ือเสนอขายใหผู้ซ้ื้อจึงตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้น้ี อีกประการหน่ึง

สาํหรับผูส่้งออกเร่ิมตน้ซ่ึงไม่มีประสบการณ์ในดา้นน้ีส่วนใหญ่จะเสียเปรียบผูส่้งออกเดิม คือ ไม่

ค่อยแน่ใจว่าจาํนวนสินคา้ท่ีบรรจุไดใ้นตูห้น่ึงๆมีเท่าไร จึงมีการ “เผือ่” ผดิพลาดสกั 10-20% ทาํให้

ราคาตน้ทุนสินคา้สูงไปตามอตัราส่วนท่ีเผือ่ไวด้ว้ย    
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บทท่ี 3 

รายละเอียดการปฎิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 3.1 สญัลกัษณ์ของบริษทั ไทยฮา จาํกดั มหาชน 

สถานประกอบการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั มหาชน สาํนกังานใหญ่ 

ท่ีอยู ่ 140 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

โทรศพัท ์: 02-482-1661-6     โทรสาร : 02-4821518 

อีเมล ์Whistleblower@kasetbrand.com 

เวบ็ไซต ์: https://www.kasetbrand.com/ 

เวลาทาํการ วนัจนัทร์-ศุกร์ 8.00 น. – 17.00 น. วนัเสาร์ 8.00 น. – 15.00 น. 

 

รูปท่ี 3.2  แผนท่ีบริษทั ไทยฮา จาํกดั มหาชน 

mailto:Whistleblower@kasetbrand.com
https://www.kasetbrand.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณ์ัการใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 

บริษทั ไทยฮา จาํกดั มหาชน ดาํเนินกิจการผลิตและส่งออกสินคา้มากมาย เช่น ขา้วสาร 

ทองมว้น โจก๊ วุน้เสน้ และอ่ืนๆ  

นอกจากน้ีทางบริษทัไทยฮา จาํกดั มหาชน ยงัมีพนกังานท่ีมีความชาํนาญงาน อีกทั้งยงัเป็นผูผ้ลิต

และส่งออกขา้วสารระดบัตน้ๆของประเทศ 

3.3 ตาํแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 3.3.1 ตาํแหน่ง 

  นายพรพรหม ล้ิมทองกุล แผนก Gen-X 

 3.3.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  - กรอกและตรวจเอกสารต่างประเทศ เช่น ใบ Booking , Packing list , Invoice 

  - เช็คสินคา้ท่ีทาํการโหลดข้ึนตูค้อนเทรนเนอร์ 

  - จดับรรจุภณัฑต์ามใบมอบงาน 

  - ขบัรถ Folklift 

3.4 ช่ือและตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 

 น.ส.เพญ็นภา ล ํ้าเลิศ ตาํแหน่ง ฝ่ายขายต่างประเทศ 

3.5 ระยะเวลาในการฝึกปฏิบติังาน 

 เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน 

 3.6.1 ศึกษาการทาํงานและขอ้มูลภายในบริษทั เพ่ือการทาํงานจริงและการทาํเล่มโครงงาน 

 3.6.2 คิดหวัขอ้และวตัถุประสงคข์องโครงงาน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.6.3 เรียนรู้รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้และการส่งออกสินคา้จากบริษทั 

 3.6.4 นาํเสนอโครงงานท่ีจดัทาํกบับริษทั 

 3.6.5 จดัทาํเอกสารรายงาน และนาํเสนอ Power point 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 

ขั้นตอนในการดาํเนินงาน   พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค. 

1.รวบรวมขอ้มูลโครงงาน 

2.คิดหวัขอ้ 

3.คน้หาขอ้มูลและรายละเอียด 

4.ดาํเนินโครงงาน 

5.จดัทาํรูปเล่มและการนาํเสนอ 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

1.รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูล 

2.คิดหวัขอ้ นาํเสนอ 

3.คน้หารายละเอียดเพ่ิมเติม 

4.ดาํเนินการปฎิบติังาน 

5.จดัทาํเอกสาร และนาํเสนอ 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

 3.7.1 อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในสาํนกังาน 

  - คอมพิวเตอร์ 

  - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  - เคร่ืองปร้ินสต๊ิกเกอร์ 

  - รถยกต่างๆ 
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 3.7.2 ซอฟตแ์วร์ 

  - Microsoft Office Excel 

  - Microsoft Office Word 

  - ระบบปฏิบติัการ SAP 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 

4.1 ขั้นตอนและรายละเอยีดในการส่งออกสินค้าทางทะเล 

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การรับคาํส่ังจากผู้แทนฝ่ายขาย 

 ผูแ้ทนฝ่ายขายจะทาํการเสนอบริการใหลู้กคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการท่ีจะขนส่งสินคา้ไป

ยงัต่างประเทศ ผูแ้ทนฝ่ายขายจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่ลูกคา้ โดยตวัแทนผูข้ายจะสอบถามลูกคา้เก่ียวกบั

ขอ้มูลสินคา้ เช่น ชนิดของสินคา้ นํ้ าหนกั ตอ้งการส่งออกแบบเต็มตู ้หรือแบบไม่เต็มตู ้โดยท่ีผูแ้ทน

ฝ่ายขายจะใหข้อ้มูลในเร่ืองค่า Freight ค่า Local Charge และ Rate ราคาของสายเรือรวมถึงเช็ควนั

เรือออกจากทางสายเรือ เพ่ือแจง้ใหลู้กคา้ทราบก่อนท่ีจะทาํการส่งออก โดยผูแ้ทนฝ่ายขายจะจดัทาํ

เป็นใบเสนอราคาส่งใหลู้กคา้และลูกคา้จะแจง้รายละเอียดต่างๆผา่นทางตวัแทนผูข้าย จากนั้นผูแ้ทน

ฝ่ายขายจึงแจง้ใหฝ่้ายบริการลูกคา้ทราบเพ่ือจองระวางเรือ หรือ ลูกคา้จะเป็นผูติ้ดต่อกบัฝ่ายบริการ

ลูกคา้โดยตรง 

 

ขั้นตอนที่ 2 การตดิต่อประสานงานกบัสายเรือ 

 หลงัจากท่ีลูกคา้นั้นตกลงจะใชบ้ริการของทางบริษทั ลูกคา้จะเป็นผูส่้งรายละเอียดของ

สินคา้และวนัท่ีจะทาํการส่งออกเพ่ือท่ีจะนาํรายละเอียดดงักล่าวส่งกบัสายเรือพร้อมตารางวนัท่ีเรือ

ออกท่ีตอ้งการจองผา่นทาง E-mail เพ่ือรอใหส้ายเรือนั้นส่ง Booking Confirmation กลบัมาใหก้บั

ทางบริษทัเพ่ือเป็นการคอนเฟิร์มการจองเรือของบริษทั 
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รูปภาพท่ี 4.1 ตวัอยา่งใบ Booking Confirmation 
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คาํอธบิายเอกสาร Booking Confirmation 

1. Booking No. (หมายเลข Booking) 

2. Shipping Line (ช่ือของบริษทัเรือ) 

3. Shipper (ผูส่้งออก) 

4. Consignee (ช่ือของลูกคา้) 

5. Commodity (ชนิดของสินคา้) 

6. ETD (วนัท่ีเรือออก) 

7. ETA (วนัท่ีเรือถึง) 

8. Vessle (ช่ือของสายเรือ) 

 

ขั้นตอนที่ 3 การตดิต่อประสานงานกบัแผนกหัวลาก 

 เม่ือทางแผนกบริการลูกคา้จดัทาํใบ Booking Confirmation เพ่ือส่งใหก้บัลูกคา้แลว้ แผนก

บริการลูกคา้จะตอ้งทาํการส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัแผนก Shipping ของทางบริษทั เพ่ือท่ีแผนก 

Shipping ของบริษทัจะนาํรายละเอียดต่างๆไปจดัทาํใบขนสินคา้ขาออกเพ่ือส่งใหก้บัลูกคา้และ

แผนก Shipping ตอ้งจดัทาํใบกาํกบัตูใ้นกรณีท่ีทางบริษทัมีการใชห้วัลากจากท่ีอ่ืน แผนกบริการ

ลูกคา้จะตอ้งทาํการจองหวัลากโดยทาํการจองผา่นทาง E-mail เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วโดยทาํ 

การส่งใบ Booking Confirmation ไปใหก้บัทางแผนกหวัลากรายละเอียดสาํคญัท่ีจาํเป็นต่อการจอง

หวัลากไดแ้ก่ วนัลากตู ้และวนัคืนตู ้รวมถึงสถานท่ีลากและคืนตูเ้พราะแผนกหวัลากนั้นจาํเป็นตอ้ง

อาศยัขอ้มูลเหล่าน้ีเพ่ือใชใ้นการลากตูไ้ปยงัโรงงานของลูกคา้หรือสถานท่ีท่ีลูกคา้สะดวกต่อการ

บรรจุสินคา้เขา้ตูพ้ร้อมกบัทาํการลากตูท่ี้บรรจุสินคา้เรียบร้อยแลว้ไปไวท่ี้ลานคืนตูพ้ร้อมกบัใบกาํ 

กบัการขนยา้ยสินคา้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขนยา้ยสินคา้  ซ่ึงหากแผนกหวัลากไม่มีใบกาํกบัตูก้จ็ะ

ไม่สามารถทาํการคืนตูท่ี้ลานไดแ้ละหากทางแผนกหวัลากไม่ทราบวนัลากหรือคืนตูก้็จะทาํใหก้าร

ลากตูเ้พ่ือไปบรรจุสินคา้นั้นเกิดความล่าชา้และเสียหายหลายฝ่าย หรือสินคา้อาจตกเรือได ้ แผนก

หวัลากจึงถือเป็นส่วนสาํคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีทางแผนกบริการลูกคา้ตอ้งทาํการประสานงาน 
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รูปภาพท่ี 4.2 ใบ Booking 
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4.2 ขั้นตอนการจดัเตรียมบรรจุภัณฑ์เพ่ือรอการผลติ 

การส่งสินคา้ออกจาํหน่ายต่างประเทศนั้น ทางบริษทั ไทยฮา จาํกดั มหาชน ซ่ึงเนน้ไปทางดา้น

คุณภาพของสินคา้ท่ีใหม่อยูเ่สมอจึงมีการผลิตอยูต่ลอดและส่งของท่ีสดใหม่ออกไปจาํหน่ายออเดอร์

ต่อออเดอร์  

4.2.1 การรับการส่ังซ้ือจากลกูค้าต่างประเทศของฝ่ายขาย 

 ฝ่ายขายต่างประเทศจะเป็นผูท่ี้ติดต่อคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ว่าลูกคา้ตอ้งการสินคา้ประเภทไหน 

จาํนวนเท่าไร  

 

รูปภาพท่ี 4.3 การเปิดออเดอร์ 

โดยทางฝ่ายขายต่างประเทศจะเปิดใบออเดอร์ในระบบ SAP และส่งใบมอบงานใหท้างฝ่ายผลิต 

และ คลงัสินคา้เพ่ือเตรียม PKG และวางแผนการผลิต 

ในใบมอบงานจะระบุ ประเภท จาํนวน และท่ีอยูข่อง PKG ท่ีตอ้งการ 

 

รูปภาพท่ี4.4 เชค็สตอ็กจากระบบ 
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ทางฝ่ายคลงัสินคา้จะเช็คสต็อก และ บา้นของ PKG ในระบบ SAP “MMBE” 

โดยการใส่ MAT PKG ท่ีตอ้งการจะหาลงในช่อง Material , Plant : 2000 แลว้กดนาฬิกามุมซา้ย 

 

รูปภาพท่ี 4.5 ระบบแสดงจาํนวน 

ระบบจะแสดงจาํนวนและท่ีอยูข่องบรรจุภณัฑท่ี์อยูภ่ายในคลงัสินคา้ และทาํการเตรียมเพ่ือจ่ายให้

ผลิตตามแพลนโหลดท่ีทางฝ่ายขายกาํหนดไว ้

4.2.2 แผนการผลติเพ่ือรอโหลดสินค้า 

ขา้วชนิดเดียวกนั และ บรรจุภณัฑข์นาดเดียวกนั จะทาํการโหลดสินคา้เดียวแบบเต็มตู ้ทางฝ่าย

คลงัสินคา้จะตอ้งจ่าย PKG ใหฝ่้ายผลิตก่อนวนัทาํการโหลดสินคา้ 2 วนั 

ขา้วหลายชนิด และ บรรจุภณัฑห์ลายขนาด จะทาํการโหลดสินคา้หลายตู ้และทางฝ่ายคลงัสินคา้

จะตอ้งจ่าย PKG ใหฝ่้ายผลิตก่อนวนัทาํการโหลดสินคา้ 5 วนั 

ขา้ว Vaccum และสินคา้ประเภทถัว่ จะตอ้งการจ่าย PKG ก่อนวนัทาํการโหลดสินคา้ 7 วนั เพราะ

จะตอ้งนาํส่ง ซพัพลายเออร์ ดา้นนอกบริษทั 
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4.3 ตรวจสอบตู้คอนเทรนเนอร์ 

ทางบริษทัขนส่งสินคา้ จะนาํตูค้อนเทรนเนอร์มาในวนัท่ีจะตอ้งโหลดสินคา้ข้ึนตูต้ามใบออเดอร์

ของฝ่ายขายท่ีกาํหนดไว ้

ซ่ึงก่อนท่ีจะนาํสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ข้ึนไปบรรจุภายในตู ้จะตอ้งมีการตรวจสอบว่าตูมี้ตาํหนิท่ีใด

หรือไม่ เพ่ือความปลอดภยัของสินคา้ขณะขนส่ง  

4.3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 1.ตูค้อนเทรนเนอร์จะตอ้งมีการรมยามาจากดา้นนอกบริษทัตามคาํสัง่ก่อน เพ่ือรักษาสภาพ

ภายในตูมิ้ใหมี้ความช้ืนท่ีส่งผลเสียต่อสินคา้ประเภท ขา้วสาร อาจจะทาํใหมี้ มอด รา ทาํใหข้า้วสาร

เสียหายได ้

 2.ก่อนท่ีจะนาํสินคา้บรรจุข้ึนตูค้อนเทรนเนอร์ จะตอ้งมีการนาํกระดาษแข็งติดไวท้ัว่ตูค้อน

เทรนเนอร์และพ้ืนของตู ้เพ่ือป้องกนัความเสียหายของสินคา้ระหว่างขนส่ง 

 

รูปภาพท่ี 4.6 การเชค็สภาพตูค้อนเทรนเนอร์ 
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3.พ้ืนของตูค้อนเทรนเนอร์ตอ้งเรียบและไม่มีจุดชาํรุดท่ีอาจจะทาํใหสิ้นคา้เสียหาย 

 

4.3.2 ประเภทของตู้คอนเทรนเนอร์ที่บริษทัเลือกใช้ 

ตูจ้ะแบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ละประเภทจะบรรจุสินคา้ต่างชนิดกนั 

1.ตูสิ้นคา้ทัว่ไปหรือตูแ้หง้ (Dry Cargoes)  

 เป็นตูแ้บบทัว่ไปและนิยมใชม้ากท่ีสุด ไม่มีแผน่ฉนวนอยูภ่ายใน ไม่มีเคร่ืองทาํความเยน็

ติดตั้ง หนา้ตูใ้ชบ้รรทุกสินคา้แหง้ หรือสินคา้ทัว่ไปท่ีไม่มีปัญหาต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ

ภายในตู ้

 Cargoes เป็นตูท่ี้ใส่สินคา้ทัว่ไป ท่ีมีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะ ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไม่

ตอ้งการรักษาอุณหภูมิ โดยสินคา้ท่ีเขา้ตูแ้ลว้ จะตอ้งมีการจดัทาํท่ีกั้นไม่ใหมี้สินคา้เล่ือนหรือขยบั 

ซ่ึงอาจจะใชถุ้งกระดาษท่ีมีการเป่าลม ท่ีเรียกว่า Balloon Bags มาว่างอดัไวใ้นช่องว่างของสินคา้

และตวัตู ้หรืออาจใชไ้มม้าปิดกั้นเป็นผนงัหนา้ตู ้ท่ีเรียกว่า Wooden Partition และหากใชเ้ป็นเชือก

ไนลอนรัดหนา้ตู ้จะเรียกว่า Lashing 

 

รูปภาพท่ี 4.7 ตวัอยา่งตูค้อนเทรนเนอร์แบบแหง้ 
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2. ตูห้อ้งเยน็ (Reefer Container) 

 มีเคร่ืองทาํความเยน็ติดตั้งอยูห่นา้ตู ้ภายในตูบุ้ดว้ยฉนวนท่ีเป็นโฟมทุกดา้น เพ่ือป้องกนั

ความร้อนจากภายนอกแผเ่ขา้ไปในตู ้ใชส้าํหรับบรรทุกสินคา้ประเภท อาหารสด ท่ีจาํเป็นตอ้งเก็บ

อยูใ่นอุณหภูมิท่ีคงตวัหรือตํ่ากว่าอุณหภูมิทัว่ไป ระบบใหค้วามเยน็จะมีทั้งแบบเป่าจากบนลงล่าง 

หรือเป่าจากพ้ืนตูข้ึ้นสู่ดา้นบนสามารถใหค้วามเยน็ตํ่าสุด 

ตูห้อ้งเยน็เป็นตูสิ้นคา้ประเภทท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู ้ซ่ึงทาํตาม

มาตรฐานตอ้งสามารถปรับอุณหภูมิไดอ้ยา่งนอ้ย -18 องศาเซลเซียส โดยเคร่ืองทาํความเยน็อาจจะ

ติดอยูก่บัตวัตู ้หรือมีปลัก๊ใชก้ระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู ้โดยจะตอ้งมีท่ีวดัอุณหภูมิแสดงใหเ้ห็น

สถานะของอุณหภูมิของตูสิ้นคา้ 

 

 

รูปภาพท่ี 4.8 ตวัอยา่งตูค้อนเทรนเนอร์แบบปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

3. 
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3. ตูร้ะบายอากาศ (Ventilated Container) 

 เหมือนกบัตูห้อ้งเยน็แต่มีพดัลมแทนเคร่ืองทาํความเยน็ สามารถตั้งปริมาณการดูลมออก

จากตูไ้ดต้ามท่ีตอ้งการใชส้าํหรับบรรทุกสินคา้ผกัและผลไมส้ดบางชนิดท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเก็บบรรทุก

ในตูห้อ้งเยน็ซ่ึงมีอตัราค่าขนส่งสูงกว่า พดัลมจะดูดเอาก๊าซอีเทอร์ลีนท่ีระเหยออกจากตวัสินคา้ออก

นอกตู ้เพ่ือชะลอการสุดหรือหมดอายขุองสินคา้ใหน้านออกไป 

 

 

รูปภาพท่ี 4.9 ตวัอยา่งตูค้อนเทรนเนอร์แบบระบายอากาศ 

 

** ขนาดมาตรฐานของตูค้อนเทรนเนอร์ตอ้งมีความ กวา้ง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต 6 น้ิว 

     ความยาว 20 ฟุตจะเป็นตูส้ั้น ส่วนตูย้าวจะมีขนาด 40-45 ฟุต 
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4.3.3 ข้อมูลหน้าตู้คอนเทรนเนอร์ 

- Max Gross คือ นํ้ าหนกัมากท่ีสุดท่ีสามารถนาํสินคา้บรรจุภายในตูไ้ด ้

- Tare คือ นํ้ าหนกัท่ีไม่รวมตวัสินคา้และจาํนวนคนโดยสาร 

- Length คือ ความกวา้งของตูค้อนเทรนเนอร์ 

- Width คือ ความลึกของตูค้อนเทรนเนอร์ 

- Height คือความสูงของตูค้อนเทรนเนอร์ 
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ตวัอย่างตู้ของบริษัทไทยฮา 

 

 

รูปภาพที 4.10 ตวัอยา่งตูค้อนเทรนเนอร์ 
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รูปภาพท่ี 4.11 ตวัอยา่งตูค้อนเทรนเนอร์ 
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4.3.4 Seal ปิดตู้คอนเทรนเนอร์ 

หลงัจะท่ีทาํการโหลดสินคา้ทั้งหมดข้ึนไปยงัตูค้อนเทรนเนอร์แลว้ จะตอ้งทาํการลอ็คตู้

คอนเทรนเนอร์ทุกคร้ังดว้ย Seal ท่ีเป็นเหมือนแม่กุญแจ 

โดยเม่ือทาํการลอ็คไปแลว้จะไม่สามารถเปิดตูค้อนเทรนเนอร์ไดอี้ก ยกเวน้เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผู ้

ตรวจสอบตูค้อนเทรนเนอร์ท่ีจุดส่งตูเ้ท่านั้น 

 

 

รูปภาพท่ี 4.12 ตวัลอ็คตูค้อนเทรนเนอร์ 

 

ซ่ึง Seal แต่ละตวัจะมีหมายเลขและขอ้มูลเฉพาะท่ีตรงกบัตูค้อนเทรนเนอร์ท่ีตอ้งลอ็คเพียงแค่ตูเ้ดียว

เท่านั้น ไม่สามารถนาํ Seal ท่ีเลขไม่ตรงกนัไปปิดกบัตูค้อนเทรนเนอร์ท่ีเลขไม่ตรงกนัได ้
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4.4 เง่ือนไขการส่งออก 

เง่ือนไขการส่งออกท่ีบริษทั ไทยฮา จาํกดั(มหาชน) เลือกใช ้คือ  

Free On Board (FOB) เน่ืองจากลูกคา้ของทางบริษทัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํการจ่ายค่าขนส่งต่างๆ และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทาํใหเ้ง่ือนไขน้ีสามารถประหยดัตน้ทุนในการส่งออก และสร้างกาํไร

สูงสุดของบริษทั ไทยฮาได ้

Cost Insurance and Frieght (CIF) เง่ือนไขท่ีรองลงมาจากเง่ือนไขแรก เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทั 

ไทยฮา บางกลุ่มมีความตอ้งการท่ีจะใหสิ้นคา้นาํเขา้มีความปลอดภยัและสมบูรณ์ท่ีสุดในขณะขนส่ง

ทางเรือจึงขอทาํเง่ือนไขน้ี 

 

4.5  ผลติภัณฑ์และแบรนด์สินค้าของบริษทั ไทยฮา 

สินคา้หลกัท่ีส่งออกต่างประเทศของบริษทัไทยฮา มีดงัน้ี 

ขา้ว วุน้เสน้ก่ึงสาํเร็จรูป ทองมว้น โจก๊ อาหารพร้อมทาน ซ่ึงแต่ละประเภทจะแยกออกเป็นแต่ละ 

แบรนด ์แต่จะอยูภ่ายใตช่ื้อสินคา้ตราเกษตร 

   

  

รูปภาพท่ี 4.13 สัญลกัษณ์ตราสินคา้ 

 

ซ่ึงแบรนดสิ์นคา้หลกัๆท่ีนาํส่งออกต่างประเทศจะมีดงัรูปท่ี 4.3 ยงัไม่นบัสินคา้ท่ีมีการจาํหน่าย

ภายในประเทศ 
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4.5.1 ข้อมูลและวธิกีารผลติสินค้าก่อนส่งออก 

4.5.1.1 ขา้ว  

 จากแหล่งท่ีดีท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกระบวนการคดัเลือก

พนัธุข์า้วท่ีมีคุณภาพคือขา้วเปลือกหอมมะลิ 105 ท่ีผา่นกระบวนการ ผลิตและบรรจุในโรงงานท่ีมี

เทคโนโลยสูีงและทนัสมยั บริษทั ไดรั้บการรับรอง ไดรั้บมาตรฐานจากกรมการคา้ภายใน HACCP, 

GMP และ ISO 9001: 2000 ขา้วหอมมะลิ 100% เป็นขา้วท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

เมลด็มีทั้งเมลด็มีกล่ินหอมและเพ่ิมข้ึนในหมอ้หลงัการปรุงอาหาร 

 

 
รูปภาพท่ี 4.14 ขั้นตอนการผลิตขา้ว 
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4.5.1.2  อาหารสาํเร็จรูป 

 อาหารกระป๋องสาํเร็จรูปจาํพวก โจ๊ก วุน้เสน้ หรือ ขา้วต่างๆ 

 

 

รูปภาพท่ี 4.15 อาหารสาํเร็จรูป 
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4.5.1.3 วุน้เสน้ 

 

วุน้เสน้ถัว่เขียวตราเกษตรทาํจากแป้งถัว่เขียว 100% ผา่นกรรมวิธี เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัสาํหรับ

ผลิตภณัฑท่ี์สะอาดและปลอดภยั ทาํวุน้เสน้ถัว่วุน้เสน้นุ่มปราศจากคอเลสเตอรอลและปราศจาก

ไขมนั 

 

 

รูปภาพท่ี 4.16 สินคา้ถัว่เขียว 
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4.5.1.4 ทองมว้น 

 

 

รูปภาพท่ี 4.17 ทองมว้น 
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 การผลิตทองมว้นนั้นทางบริษทั ไทยฮา ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตเอง เป็นเพียงแค่ผูท่ี้ทาํบรรจุภณัฑ์

และผูส่้งออกเท่านั้น ผูผ้ลิตทองมว้นคือ บริษทั อลับาทรอส จาํกดั จงัหวดักาญจนบุรี เป็นผูท่ี้ร่วม

ทาํงานกบับริษทั ไทยฮา ในฐานะผูผ้ลิตทองมว้นและนาํส่งกลบัมาใหท้างบริษทัส่งออก  
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4.6 การทําความสะอาดคลงัเพ่ือการตรวจของ  Audit 

 ในเวลาทุกๆ 1-2 เดือน ทางบริษทั ไทยฮา จาํกดั(มหาชน) จะมีการทาํความสะอาด

คลงัสินคา้ท่ีเก็บรักษาบรรจุภณัฑ ์และเคร่ืองมือในการผลิตสินคา้ต่างๆ เพ่ือรอหน่วยงานเขา้มาตรวจ

มาตรฐานภายในโรงงาน 

4.7 การรับรอง GMP ของบริษัท 

 บมจ. ไทยฮา ไดพ้ฒันาคุณภาพการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัของอาหารในทุก

การผลิตเช่นการผลิตขา้วและธญัพืชการผลิตวุน้เสน้ เราไดรั้บแบรนดไ์ทยจากกรมการคา้ภายใน

และไดรั้บการรับรองจาก BRC, USFDA, Halal, GMP และ HACCP ซ่ึงรวมถึงรางวลัการส่งออก

ของนายกรัฐมนตรีหรือรางวลั PM ซ่ึงเป็นรางวลัสูงสุดของรัฐบาลสาํหรับผูส่้งออกท่ีโดดเด่น 

 

 

   
 

รูปภาพท่ี 4.18 การรับรองมาตราของบริษทั 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองาวจิยั 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการทาํโครงงาน “การบรรจุสินคา้ข้ึนตูค้อนเทรนเนอร์” นั้น เป็นการจดัทาํขั้นตอนและวิธีการ

บรรจุและส่งสินคา้ของบริษทั ไทยฮา จาํกดั มหาชน ว่ามีขั้นตอนและขอ้มูลอยา่งไรบา้ง 

 หลงัจากการดาํเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้นั้น ทาํใหต้วัผูจ้ดัทาํเองไดมี้การเรียนรู้

เก่ียวกบั การบรรจุสินคา้  การเช็คขอ้มูล  และสินคา้ประเภทต่างๆ 

 5.1.2 ข้อจาํกดัหรือปัญหาในการจดัทําโครงงาน 

  - เน่ืองจากเวลาท่ีทาํโครงงาน และการทาํงานท่ีกระชั้นชิดเกินไป ทาํใหท้าํงานไม่

ตรงตามเวลาบางส่วน 

  - ไม่สามารถไปสถานท่ีส่งตูค้อนเทรนเนอร์ไดด้ว้ยตวัเอง 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้อ่ืน 

  - การทาํงานควรมีการวางแผนท่ีดียิง่ข้ึน เน่ืองจากทาํงานกนัหลายฝ่าย เพ่ือผลกาํไร

ท่ีสูงท่ีสุดของทางบริษทั 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

  - ไดน้าํความรู้ท่ีไดศึ้กษาในหอ้งเรียน ไปใชใ้นการทาํงาน 

  - ไดเ้รียนรู้ขอ้มูลและวิธีการทาํงานของบริษทั 

  - ไดเ้ขา้ใจสงัคมของการทาํงานในชีวิตจริง 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

  - ตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบังานในช่วงแรกท่ีเร่ิมปฏิบติั 
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30 อาจมีขอ้ผดิพลาดในการทาํงานเป็นบางคร้ัง 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจ 

 - การเรียนรู้และฝึกฝนเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํงานจริง 
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ภาคผนวก 
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รูปท่ี 1 การจดัเตรียมบรรจุภณัฑ ์

 

 

รูปท่ี 2 สินคา้ท่ีรอทาํการโหลด 
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รูปท่ี 3 นาํสินคา้ตวัอยา่งออกจาํหน่าย 

 

รูปท่ี 4 กิจกรรมจากทางบริษทั 
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รูปท่ี 5 คลงัเกบ็สินคา้ฝ่ายต่างประเทศ 
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