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ปจจัยในการพิจารณาบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง

1. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับสินคา

2. ปจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบขนสงและกระจายสินคา

3. ปจจัยดานการผลิตสินคา 

4. ปจจัยดานความสะดวกในการใชงานของผูบริโภค 

5. ปจจัยดานการสื่อสารกับผูเกี่ยวของในระบบการขนสง 

(คํานาย อภิปรัชญาสกลุ, 2553)



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

1. ความเสียหายจากการขนถายลําเลียง

2. ความเสียหายจากการขนสง

3. ความเสียหายจากสภาพอากาศ 

4. ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต 

5. ความเสียหายจากเหตุอื่น ๆ 

(คํานาย อภิปรัชญาสกลุ, 2553)



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

1. ความเสียหายจากการขนถายลําเลียง

การขนถายหรือการโยกยาย ลําเลียง เปนการเคลื่อนยายสินคาจากตําแหนงหนึ่งไปยัง

อีกตําแหนงหนึ่ง ในระยะที่ไมไกลมากนัก ความเสียหายจากการขนถายลําเลียง มักเปน

ความเสียหายในทางกล โดยที่เกิดมากที่สุด คือ การตกกระแทกในแนวต้ัง และรองลงมาคือ 

การกระแทกกันเองของหีบหอในแนวนอน

ปจจัยที่มีผลตอความเสียหายจากการขนถายมีดังน้ี 1) นํ้าหนักของสินคา 2) ขนาดและ

รูปทรงของสินคา 3) ลักษณะของการลําเลียงขนถาย 4) ลักษณะของสินคา และ 5) จํานวน

ครั้งของการขนถาย

(คํานาย อภิปรัชญาสกลุ, 2553)



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

2. ความเสียหายจากการขนสง

(คํานาย อภิปรัชญาสกลุ, 2553)

ความเสียหายในการขนสงสามารถแยกความเสียหายตามยานพาหนะชนิดตาง ๆ ดังนี้

1. การขนสงโดยรถไฟ 2. การขนสงโดยรถยนต

3. การขนสงโดยเคร่ืองบิน 4. การขนสงโดยเรือ



การขนสงโดยรถไฟ

 ความเสียหายมักเกิดจากการกระแทก เน่ืองจากการกระแทกของหัวรถไฟ

 ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก โดยทั่วไปแลวความเสียหายในลักษณะนี้จะไมรุนแรง    

หากการบรรจุสินคาทําไดแนนพอดี และภาชนะบรรจุมีความแข็งแรงในระดับปกติ 

 ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเร็วของรถ สภาพของราง 

และสภาพของรถ

 นอกจากน้ียังมีความเสียหายที่เกิดจากการกดทับของหีบหอสินคาที่วางซอนกัน

ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

การขนสงโดยรถยนต

 ความเสียหายสวนใหญเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือน ซึ่งความรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับสภาพถนน คุณสมบัติ

ของสินคา ระบบเครื่องยนตและการสปริงตัวของรถ 

 หากบรรจุสินคาในหีบหอหรือในยานพาหนะไมแนนพอ มีชองวางหรือหลวมเกินไป โอกาสที่สินคากระทบ

กระแทกกันเองในระหวางการขนสงก็เกิดขึ้นมาก มีผลใหสินคาบางชนิดแตกราว เสียหายได

 นอกจากการสั่นสะเทือน ความเสียหายจากนํ้าหนักกดทับกรณีที่รองซอนสินคาหลายชั้นเกินไปก็สามารถ

เกิดขึ้นได

 ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งการขนสงทางรถยนตมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาการขนสงโดย

ยานพาหนะอื่น ตลอดจนความเสียหายจากสภาพดินฟา รวมทั้งความเสียหายจากการถูกคนลักขโมย เปนตน



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

การขนสงโดยเครื่องบิน

 เนื่องจากนํ้าหนักบรรทุกเปนขอจํากัดสําคัญของการขนสงทางอากาศ ดังนั้นภาชนะบรรจุที่ใช

สําหรับการขนสงวิธีนี้มักเนนใหมีนํ้าหนักเบาที่สุดเทาที่จะทําได การขนสงวิธีนี้มีความเสียหาย

นอยที่สุด และใชอุปกรณชวยในการขนถายอยูแลว

 ความเสียหายหลักของสินคาที่เกิดขึ้นเปนผลจากการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูง จากการทํางาน

ของเครื่องยนต และสภาพในทองเครื่องบินบรรทุกตูขนสงสินคาที่มีอุณหภูมิ และความดันต่ํา



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

การขนสงโดยเรือ

 การขนสงโดยเรือโดยเฉพาะอยางยิ่งเรือเดินสมุทร พบวาเกิดความเสียหายไดหลายลักษณะ       

ทั้งทางกล ทั้งจากสภาพดินฟาอากาศ ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต เพราะเปนการขนสงระยะไกล 

ตองใชการลําเลียงขนถายหลายทอด จึงเกิดความเสียหายแกสินคาขึ้นไดมาก เชน จากการ

สั่นสะเทือน

 การขนสงทางเรือตองมีการขนยายลําเลียงสินคาหลายจุด มักจะมีการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ตํ่า

จากการทํางานของเครื่องยนต นอกจากน้ีการโคลงของเรือจะทําใหเกิดการกระแทก และแรงกด

ขึ้นได โดยเฉพาะกับสินคาที่อยูช้ันลาง



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

3. ความเสียหายจากสภาพอากาศ

ความเสียหายจากสภาพอากาศน้ันมีความสัมพันธโดยตรงกับสินคา เชน จากนํ้าฝน ไอนํ้าทะเล 

การกลั่นตัวของไอนํ้าที่ชื ้นจัดในเรือ ความชื้นสัมพัทธในอากาศ ปริมาณความชื้นในสินคาและ

ภาชนะบรรจุ รวมทั้งอุณหภูมิของอากาศและความชื้น ตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และ

สงผลตอความเสียหายของสินคา เชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยทันทีทําใหเกิดการกลั่นตัวของ

ความช้ืนบนภาชนะบรรจุและสินคา จึงเปนผลใหเกิดความเสียหายกับตัวสินคา 



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

4. ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต 

 ความเสียหายจากสิ ่งมีชีว ิต หรือเรียกวา Biological Hazards เกิดจากสิ ่งมีชีวิตที ่อยู ใน

สภาพแวดลอม ไดแก สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชน เชื้อบักเตรี เชื้อรา แมลงชนิดตาง ๆ และหนู 

ตลอดจนจากการกระทําของมนุษย ทําใหสินคาเสียหาย เชน อาหารเสียเพราะมีราขึ ้น           

สินคา  ถูกหนูหรือแมลงกัดแทะทําลาย สินคาถูกลักขโมย หีบหอถูกแกะ หรือเปดทําลาย

 ในกรณีที ่เปนสินคาแหง อาจใชวิธีบรรจุในภาชนะบรรจุที ่ตานการซึมผานของไอนํ้าสูง ๆ              

และใชสารดูดความช้ืนชวยเมื่อเกิดการกลั่นตัวของความช้ืนในสินคาเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลง



ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา

4. ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต (ตอ) 

 สําหรับพวกแมลงอาจปองกันไดโดยใชหีบหอที่แข็งแรง มีความหนาเพียงพอ และผิวภาชนะ

ที่เรียบจะปองกันแมลงมาวางไขบนภาชนะบรรจุไดดีกวาผิวที่หยาบและมีรอยพับ

 กรณีของการถูกลักขโมยโดยมนุษย อาจปองกันโดยหีบหอที่แข็งแรง ไมมีขอมูลบนหีบหอ          

ที่จะทําใหรูวาสินคาที่อยูขางในคืออะไร แตใชรหัสสินคาแทน



5. ความเสียหายจากสาเหตุอ่ืน  

 ความเสียหายจากอุบัติเหตุ วินาศภัย การสงผิดที่ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย)

 ความเสียหายในลักษณะของการปนเปอน (Contamination Hazards) เชน การถูกปนเปอน

โดยสินคาที่วางอยูใกล เชน

- เปอนหมึกพิมพ หรือสนิมจากสิ่งที่วางอยูใกล

- ความเสียหายที่เกิดจากการดูดซึม หรือไดรับความช้ืนจากสินคาที่วางอยูใกล

- สินคาที่อยูใกลรั่วออกมาเปอนเน่ืองจากภาชนะบรรจุของสินคาน่ันเสียหาย

- กลิ่นหรือไอจากสารที่อยูในตูหรือคลังสินคาเดียวกัน

ความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคา



การปองกันความเสียหายของสินคาในการกระจายสินคา

1. การใชภาชนะบรรจุที่แข็งแรง สามารถรับรับแรงกดเมื่อเรียงซอนได

2. การออกแบบภาชนะบรรจุใหมีขนาดและรูปรางที่สอดคลองกับวิธีขนสงลําเลียง

3. น้ําหนักบรรจุที่เหมาะสมก็เปนสวนสําคัญตอการขนถายอยางมีประสิทธิภาพ

4. การใชแผนกั้น แผนรองโฟม ฟองน้ํา พลาสติกอัดอากาศ เปนวัสดุภายในภาชนะบรรจุ

5. การปองกันความช้ืนและไอน้ําดวยการหอหุมสินคาดวยวัสดุที่ปองกันความช้ืนและไอน้ําได

6. การใชระบบขนถายหนวยใหญ เชน การใชแทนรองรับสินคา หรือการใชตูบรรจุสินคา



การใชแทนรองรับสินคา (Pallet)

ซึ่งวัสดุที่ใชทําแทนรองรับสินคา มีทั้งไม พลาสติก กระดาษ โลหะ การเลือกใชวัสดุชนิดใดนั้นขึ้นอยูกับ 

1) นํ้าหนักสินคา  2) ประเภทของการใชงาน และ 3) รูปแบบของแทนรองรับ 

ขนาด (กวาง × ยาว) มิลลิเมตร ประเทศท่ีใชบังคับ

1219 × 1016 อเมริกาเหนือ

1000 × 1200 ยุโรป และเอเชีย

1165 × 1165 ออสเตรเลีย

1067 × 1067 อเมริกาเหนือ  ยุโรป  และเอเชีย

1100 × 1100 เอเชีย

800 × 1200 ยุโรป และอีกหลายประเทศ

ขนาดมาตรฐาน

ของ Pallet

รูปภาพ: http://www.itbslogistics.com/Knowledge/pallet01.html

การปองกันความเสียหายของสินคาในการกระจายสินคา



การใชตูขนสงสินคา (Container) 

องคการวาดวยการมาตรฐานระหวางประทศ (International Standard Organization, ISO) 

ไดใหความหมายของตูขนสงสินคาไววา “เปนอุปกรณที่ชวยในการขนสงซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอ        

ที่จะนํามาใชซํ ้าได และตองไดรับการออกแบบใหงายตอการนําสินคาเขาและออกจากตูรวมทั้ง           

ใหความสะดวกในการขนสงหลายทอด โดยไมตองมีการนําสินคาออกจากตูจนกวาจะถึงมือผูรับ”

การปองกันความเสียหายของสินคาในการกระจายสินคา

ประเภทของตูขนสงสินคา 

1. Dry Container 2. Reefer Container 

3. Open Top Container 4. Flat Rack Container 

5. ISO Tank Container 6. Ventilated Container 

ท่ีมาเนื้อหา: https://tradelogistics.go.th/th/article/container  รูปภาพ: http://www.itbslogistics.com/Knowledge/FCL-LCL.html



1. จงอธิบาย ปจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง

2. ความเสียหายที่เกดิข้ึนในการกระจายสินคา ไดแกอะไรบาง จงอธิบาย

3. ความเสียหายจากสภาพอากาศในระหวางการกระจายสินคา ไดแกอะไรบาง จงอธิบาย

4. จงยกตัวอยางความเสียหายที่เกิดข้ึนในการกระจายสินคาจากส่ิงมีชีวติ

5. ประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานของแทนรองรับสินคา กี่ขนาด อะไรบาง 

แบบฝกหัดบทที่ 3


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

