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บทคัดยอ 

 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงสถานการณการคา และโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิ
สติกสของการคาและสงออกลําไยแหงผานชายแดนในภาคเหนือของไทยไปสูจีน ผลการศึกษาพบวา การสงออก
ลําไยอบแหงมีมูลคาการสงออกสูงที่สุด แตแนวโนมการเพิ่มขึ้นในอัตราการขยายตัวที่ลดลง เนื่องจากมีการปลูก
ในจีนและมีคูแขงขันมากขึ้น เสนทางเคลื่อนยายเพื่อสงออกนิยมมากที่สุดไดแก เสนทางน้ําผานแมน้ําโขงโดย
เริ่มตนจากแหลงผลิตที่จังหวัดลําพูนขนสงทางบกไปยังทาเรือเชียงแสนไปขึ้นทาเรือจิงหงในจีน แลวขนสงทาง
บกไปยังเมืองคุนหมิงเพ่ือเก็บพักในคลังสินคา กอนสงไปตลาดคาปลีกและคาสง ใชเวลาทั้งส้ินประมาณ 7 วัน  
เสนทางนี้รับความนิยม เนื่องจากใชเวลานอยกวาและตนทุนต่ํากวา แตสินคามีการขนยายหลายครั้งมีผลให
สินคาเสียหายงาย เสนทางรองไดแก เสนทางผานทะเลจากทาเรือคลองเตยไปยังทาเรือฮองกงหรือเชี่ยงไฮ กอน
จะสงตอไปยังตลาดในประเทศจีน ใชเวลาทั้งส้ินประมาณ 15-20 วัน เสนทางนี้ใชเวลามากกวา และตนทุนสูงกวา
วิธีแรก แตสินคามีความเสียหายนอยกวา และสามารถจําหนายไดราคาสูงกวา ทั้งนี้เสนทางทางบกยังไมมีการใช
เนื่องจากเสนทางผานพมาไมสะดวกในดานกฎระเบียบและสภาพโครงสรางถนนไมไดมาตรฐาน แตหากเสนทาง
ถนนผานลาวที่คาดวาจะเสร็จในป 2551 คาดวาจะมีการใชมากขึ้น โดยสรุปแลวปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช
เสนทางการขนสงและเสนทางการขนสงไปยังจุดหมายปลายทางที่แตกตางกัน ซึ่งปจจัยหลัก คือแหลงกําเนิด
สินคาแตกตางกัน ลูกคาปลายทางตางกัน รวมถึงตนทุนการขนสง พิธีการสงออกและระยะเวลาในการขนสงที่
แตกตางกนัของแตละเสนทาง 
 
หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยไดมีขอตกลงการคาเสรีระหวางกันในการลดภาษีศุลกากร
สินคาผักและผลไมใหเหลือรอยละศูนยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา พบวามูลคาการสงออกสินคา
ผานชายแดนประเทศไทยในภาคเหนือตอนบน บริเวณดานศุลกากร อําเภอเชียงแสนและแมสาย มีปริมาณ
สูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยมีมูลคา 5,134.97 ลานบาทในป 2546 เพ่ิมเปนมูลคา 8,793.47 ลานบาทในป 2548 หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ71.24 โดยสินคาที่สงออกไปยังประเทศจีนที่มีมูลคาสงออกและมีแนวโนมการสงออกสูงที่สุดไดแก 
ลําไยแหง โดยใชเสนทางทางน้ําผานแมน้ําโขงมากที่สุด และบางสวนมีการขนสงไปทางทะเล 
  อยางไรก็ตามในป 2553 จะมกีารขอตกลงการคาเสรีระหวางจีนและสมาชิกกลุมอาเซียน ยอม
สงผลตอการขยายการคาระหวางกันมากขึ้น ผูประกอบการไทยที่ทําการคาระหวางกลุมอาเซียน จึงจําเปนตอง
ทราบถึงความตองการของสินคา และแนวโนมของสินคาแตละชนิด ตลอดจนสภาพการแขงขันระดับประเทศ 
นอกจากนี้ระบบคมนาคมขนสงระหวางประเทศบริเวณชายแดนประเทศไทยเพื่อผานแดนไปประเทศจีนก็ไดมี
การพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในป2550 เสนทางถนนเชื่อมระหวางจังหวัดเชียงรายผานประเทศลาว 
ไปสูเมืองเชียงรุง ในมณฑลยูนนานของประเทศจีนเสร็จส้ิน  จะเปนเสนทางที่มีศักยภาพในการขนสงติดตอ
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ระหวางประเทศไทยและจีนตอนใตในอนาคต  ยอมสงผลตอการเลือกระบบโลจิสติกสของสินคาแตละชนิด
เชนเดียวกัน 
  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงสถานการณการคาและระบบโลจิสติกสของสินคาที่สงออกใน
บริเวณการคาชายแดนระหวางไทยและจีน โดยการศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาจากสินคาลําไยแหง ซึ่งเปนสินคาที่มี
มูลคาสงออกมากที่สุด เพ่ือทราบถึงแนวโนมสถานการณการคาในอนาคต และศึกษาโครงสรางระบบโลจิสติกสที่
เกี่ยวของ อันจะเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการเตรียมการรองรับการคาที่จะมีการขยายตัวในอนาคตสําหรับ
การคาชายแดนและการคาผานแดนระหวางไทยและจีนเมื่อมีการเปดการคาเสรีระหวางจีนและอาเซียน 
 
 วัตถุประสงคการศึกษา 
  เพ่ือศึกษาแนวโนมสถานการณการคาลําไยแหง และโครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสของ
การคาลําไยแหงในอนาคต สําหรับการคาผานแดนจากไทยไปสูจีน 
 
วิธีการศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประยุกต วิธีการวิจัยประกอบดวย 
 1. การเก็บขอมูล โดยการเก็บขอมูลจาก 2 แหลงไดแก 

1.1 ขอมูลทุติยภูมิ โดยจากการคนควาสํารวจหาขอมูลจากเอกสาร รายงานศึกษาที่เกี่ยงของ จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.2 ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูที่เกี่ยวของกับการคาลําไยแหงทั้งภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทยไดแก ผูประกอบการสงออกลําไยอบแหง เจาหนาที่จากที่ดานศุลกากร
และสํานักงานพาณิชยจังหวัด  รวมท้ังสํารวจเสนทางการขนสงระหวางไทยและจนี และศูนย
การกระจายสินคาในจีน 

2. การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห เพ่ือพยากรณภาวะการคาใน
อนาคต วิเคราะหองคประกอบของระบบโลจิสติกสและเชื่อมโยงกับลักษณะการคา เพ่ือเสนอแนะการ
จัดการโลจิสติกสในอนาคตอันปนแนวทางการพัฒนาตอไป 

 
ทฏษฎีท่ีเกี่ยวของ 
  1. การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อพยากรณมูลคาการสงออกโดยวิธีเชิง
ปริมาณวิธี Delphi  
  1.1. การพยากรณมูลคาการสงออกของลําไยแหงในเชิงปรมิาณโดยวิธี Logarithm เปนการใช
ขอมูลการสงออกในอดีต โดยสรางตัวแบบคณิตศาสตรเพ่ือพยากรณมูลคาสงออกในอนาคต เพ่ือหาขอมูลที่
ใกลเคียงความจริงมากที่สุด 
  1.2 การใชเทคนิค Delphi Model เพ่ือพยากรณส่ิงตางๆในหลายแงมุม ซึ่งไดแก ดานการ
จัดการ ดานวิศวกรรมศาสตร ดานสังคม และดานเศรษฐศาสตร เพ่ือทําการวิเคราะหแนวโนมการสงออกลําไย
อบแหงผานทางภาคเหนือของไทยไปยังประเทศจีนตอนใต โดยการใชกรอบคําถามในการสัมภาษณดานตางๆที่
คาดวาจะมีผลตอการพยากรณ ไดแก กลยุทธโครงสรางอุตสาหกรรมและการแขงขัน อุปสงค ปจจัยการผลิต 
นโยบายรัฐบาล และโอกาสทางการคาในอนาคต ขอมูลที่ไดจะนําไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะหเชองปริมาณ 
  2. ระบบการจัดการโลจิสติกส(Logistic Management) หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการลําเลียงสินคาเพ่ือใหเกิดตนทุนโดยรวมในการกระจายสินคาต่ําที่สุด ต้ังแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบไป
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ส้ินสุด ณ จุดที่มีการบริโภค โดยมีการบริการและการบริหารขอมูล เปนปจจัยสนับสนุนที่ชวยใหการดําเนินงาน
ใหสามารถบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบของโลจิสติกสเริ่มตนตั้งแตจากผูจัดสงวัตถุดิบ 
(Suppliers) ไปสูการผลิต (Manufacturing) ผานไปยังผูกระจายสินคาและผูขาย (Distribution and Sales) ไปยัง
ลูกคา (Customer) ซึ่งจะเห็นวามีมูลคาที่เพ่ิมขึ้นในตัวผลิตภัณฑ เมื่อมีการเคลื่อนยายจากกระบวนการเพิ่ม
คณุคาหนึ่ง ไปยังอีกกระบวนการเพิ่มคุณคาหนึ่ง  ดังนั้นโลจิสติกสจะเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและการ
สรางมูลคาเพ่ิมเขาไปในวัตถุที่เคล่ือนที่ในระบบ (วิทยา สุหฤทดํารง, 2546) 
 
ผลการศึกษา 
 
  การพยากรณการสงออกลําไยอบแหง 

  การพยากรณโดยใชเทคนิค Delphi Model พบวาปริมาณตามตองการลําไยอบแหงมีปริมาณ
ที่เพ่ิมขึ้นดวยอัตราสวนที่ลดลงแตอาจจะไมเพ่ิมสูงขึ้นไปมากกวานี้ โดยปจจุบันเริ่มมีการแขงขันที่สูงขึ้น 
กลาวคือ เริ่มมีการเพาะปลูกลําไยในประเทศลาว เวียดนาม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอมูลคาการสงออกของไทยไป
ประเทศจีน ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับการแขงขันดานคุณภาพดวย แตขณะเดียวกันอาจมีการขยายตลาดสงออกของไทย
ไปสูประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศจีน เชน ประเทศอินโดนีเซีย  และเสนทางการสงออกไปจีนที่สําคัญยังคง
เปนเสนทางที่ผานดานอําเภอเชียงแสน เนื่องจากเปนเสนทางที่ใชสําหรับการสงออกมานานและเปนเสนทางที่มี
ความพรอมและเหมาะสม อยางไรก็ดีหากมีการปรับปรุงเสนทางการขนสงทางรถไฟ อาจเปนทางเลือกในการ
ขนสงในอนาคต เนื่องจากราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้น การขนสงทางรถไฟจะเปนเสนทางที่มีตนทุนต่ํา  

  การพยากรณเชิงปริมาณดังแสดงรายละเอียดการพยากรณตามตารางที่ 1 จะเห็นวาแนวโนม
ของมูลคาการสงลําไยอบแหงระหวางป 2543-2548 ยังมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นดังนั้นหากอัตราการเพิ่มขึ้นนี้ ยังเปนไป
อยางคงที่ จะสามารถพยากรณไดวาในปพ.ศ.2549 มูลคาการสงออกลําไยอบแหงจะมีมูลคาประมาณ 1,400 
ลานบาท (โดยวิธีลอการิทึม) มูลคาการสงออกในปพ.ศ. 2544 เพ่ิมขึ้นมากเนื่องจากรัฐบาลจีนเริ่มนโยบายเปด
การคาระหวางมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบาน ไทยจึงมีการสงออกเพิ่มขึ้น สวนขอมูลในป พ.ศ. 2546 มี
มูลคาการสงออกลําไยอบแหงที่ผิดปกติ ซึ่งมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจากปจจัยตางๆไดแก ผลผลิตลําไย
สดมีปริมาณมากทําใหรัฐบาลตองเขามาแทรกแซงราคาลําไยสด และมีการผลักดันใหมีการสงออกลําไยลําไย
แหง อีกทั้งประเทศไทยมีการเปดขอตกลง FTA ไทยจีนในเดือน ตุลาคม 2546 จึงสงผลใหมีมูลคาการสงออก
มากขึ้น ดังนั้นในการพยากรณจึงไมนําขอมูลป 2546 มาใช  
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 ตารางที่ 1  แสดงการพยากรณมูลคาการสงออกลําไยอบแหงที่ดานเชียงแสน ต้ังแตป พ.ศ. 2549 -
2552 (ลานบาท) 

ป ปริมาณสงออก รอยละการเปลี่ยนแปลง 

2543 320.75 N/A 
2544 841.02 162.20 
2545 918.35 9.19 
2546* 2,267.86 146.95 
2547 1,231.14 -45.71 
2548 1,252.68 1.75 
2549 1,400.65 11.81 
2550 1,490.79 6.44 
2551 1,568.88 5.24 
2552 1,637.76 4.39 

 * หมายเหตุ: ในการคํานวณตัดขอมูลป พ.ศ. 2546 ออก เนื่องจากขอมูลมีความผิดปกติ  
     ที่มา: คณะผูวิจัย 
 
 จากการพยากรณมูลคาการสงออกของลําไยอบแหงของไทยไปสูจีนทั้ง 2 วิธี ผลการวิเคราะห

สอดคลองวา ในระหวางป 2549-2552 จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นแตเพ่ิมในอัตราที่ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาวะการ
แขงขัน ปริมาณการผลิตในประเทศและมลูคาราคาการสงออกของลําไยแหง ดังนั้นผูประกอบการสงออกควรตอง
มีการพยากรณถึงแนวโนมมูลคาการสงออกดวย  

 
ระบบโลจิสติกสของลําไยแหงจากไทยไปจีน 
  ภาวะการคาลําไยแหง ลําไยแหงที่ผลิตในประเทศไทยสวนใหญผลิตในจังหวัดลําพูน 
เนื่องจากเปนแหลงปลูกลําไยสดเพื่อนําไปแปลงรูปเปนลําไยแหง ในป 2548 ผลผลิตลําไยสดประมาณ 577,114 
ตัน ลําไยสดรอยละ 55 ถูกนํามาอบเปนลําไยแหง มีปริมาณประมาณ 70,000-80,000 ตัน และรอยละ 90 ของ
ลําไยแหงสงออกไปประเทศจีน  ซึ่งความตองการลําไยแหงของจีนมีประมาณ 60,000-70,000 ตัน ทั้งนี้จีนมีการ
ผลิตเองบางสวนและนําเขาจากประเทศเวียดนามดวย(วิบูลย:2548) สําหรับการสงออกลําไยแหงในชวงเดือน 
มกราคม ถึง กรกฏาคม 2549 มีปริมาณ 21,748 ตันคิดเปนมูลคาประมาณ 505 ลานบาท ซึ่งมีปริมาณที่นอย
กวาปกอนมา จงึสงผลใหราคาที่สงออกประมาณกิโลกรัมละ 42- 56 บาท อันเปนราคาที่จําหนายไดสูงกวาปกอน
มาก 
  ลักษณะการประกอบการผลิตและจัดหาลําไยแหงเพื่อสงออก การผลิตและการจัดหา
ลําไยแหงในภาคเหนือ ผูประกอบการแบงมี 2 กลุม ไดแก 
  1. ผูประกอบการทองถ่ินที่เปนชาวสวนเอง นําลําไยสดมาอบเองใชเตาอบขนาดเล็ก ผลผลิต
ประมาณรอยละ 50 ของลําไยแหงทั้งหมด สวนใหญจะขายใหแกพอคาสงหรือรัฐบาล  
  2. ผูประกอบการชาวตางชาติ มาตั้งกิจการลําไยแหงในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน  การผลิต
ใชเตาอบขนาดใหญ มีปริมาณการผลิตรอยละ 50 ของลําไยแหงทั้งหมด เปนการผลิตเพ่ือสงออกเอง 
ประกอบดวยโรงงาน 12 แหง โดยมีลักษณะดําเนินการแยกไดเปน 3 กลุม  
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  2.1 ผูประกอบการชาวตางชาติลงทุนตั้งโรงงงานอบลําไยแหงเองมีจํานวน 8 โรง สวนใหญ
เปนชาวไตหวันและชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยน เปนผูประกอบการรายใหญและตั้งกิจการมานาน มีกําลังการ
ผลิตเปนรอยละ 60 ของลําไยอบแหงทั้งหมด 
  2.2 ผูประกอบการชาวตางชาติที่เชาโรงอบจากคนอื่น มีจํานวน 4 ราย ทั้งหมดเปนชาวจีน
ฮกเกี้ยน มีกําลังการผลิตรอยละ 20 ของลําไยอบแหงทั้งหมด 
  2.3 ผูประกอบการที่ไมเปนผูผลิต แตรับซื้อลําไยแหงจากพอคาทองถ่ิน มีจํานวน 10 ราย 
สวนใหญเปนชาวจีน มีการรับซื้อประมาณรอยละ 20 ของลําไยอบแหงทั้งหมด 
  ลักษณะการนําเขาลําไยแหงไปประเทศจีน มีการดําเนินการ 2 ลักษณะ ไดแก 
  1. ผูประกอบการที่รับซื้อในไทยเปนผูนําเขาในตลาดประเทศจีนเอง โดยกิจการเหลานี้ตองมี
เครือขายลูกคาในจีนเอง รวมท้ังเปนผูขายปลีกเองในจีน เปนกลุมที่มีโรงงานอบแหงเอง มีจํานวน 3 ราย 
  2. ผูประกอบการนาํเขาในจีนซื้อจากพอคาสงออกในไทย ซึ่งมีรายใหญประมาณ 10 รายและ
รายขนาดปานกลางประมาณ 100 ราย  
  ข้ันตอนการคาลําไยแหงในตลาดจีน เมื่อมีผูสงออกและผูนําเขาที่ติดตอกันแลว จะมีการ
ดําเนินการคาตามขั้นตอนนี้ 
  1. ผูประกอบการลําไยแหงในไทยรับคําส่ังซื้อจากผูนําเขาในจีน จะมีการเตรียมการจัดสง
ออกไปยังผูนําเขาในจีน 
  2. ผูสงออกในไทยนําเขาตลาดจีนเอง หรือผูนําเขาในจีนนําเขาจากผูสงออกไทย แลวนําไป
ขายตอใหพอคาขายสงในจีน 
  3. พอคาขายสงระดับ 1 ขายตอใหแกพอคาขายสงระดับ 2 ในจีน โดยราคาจะตางกัน
ประมาณ 0.04 หยวนตอกิโลกรัม 
  4. พอคาขายสงระดับ 2 ขายใหพอคาขายปลีก โดยราคาตางกันประมาณ 1 หยวนตอ
กิโลกรัม 
  ตลาดจําหนายลําไยในประเทศจีน เดิมการปลูกลําไยสดและผลิตลําไยแหงรวมทั้งการ
บริโภคในจีนมีมากในมณฑลฟูเจียนซึ่งเปนมณฑลตอนใน และเปนบริเวณติดกับไตหวัน จึงไดรับถายทอดวิธีการ
อบลําไยจากคนไตหวัน ตอมามีการขยายการผลิตและบริโภคไปมณฑลใกลเคียงไดแก มณฑลกวางสี ลําไยจาก
ฟูเจียนไดชื่อวามีชื่อเสียงมากที่สุดในจีน และมีการขยายการจําหนายไปยังมณฑลภาคตะวันออกที่มีอากาศเย็น
มากขึ้น เชน มหานครเซี่ยงไฮและปกกิ่ง เปนตนโดยชาวจีนนิยมบริโภคลําไยแหงเปนยาบํารุง และนิยมชนิด
แบบเม็ดมีเปลือกมากกวาชนิดแกะเปลือก และสามารถเก็บไดนานกวาโดยสีไมเปล่ียน และนิยมบริโภคมาก
ในชวงตรุษจีน (ชูศรี เที้ยศิริเพชร: 2547) ปจจบัุนนี้ลําไยแหงมีการบริโภคในหลายมณฑล โดยในป 2548 ตลาด
ลําไยแหงในประเทศจีนมีการกระจายดังนี้ 
  1. ตลาดสวนใหญอยูที่เมืองตางๆ ซึ่งประชากรมีรายไดสูง ไดแก เซี่ยงไฮ  เจียงซู เจอเจียง 
เจียงซี หูเปย จงฉง กวางตง ฟูเจียน กวางสี เสฉวน ปกกิ่ง ฮองกง ซูโจว และเมืองอูซี 
  2. ตลาดบริเวณพ้ืนที่ภาคตางๆ แยกตามสัดสวนไดแก 
  - ภาคตะวันออกประมาณรอยละ 40 ไดแก ซางไห อุนไจว หนิงโป นานกิง และอ้ีอู ซึ่งเปน
เมืองคาสงที่ใหญที่สุดในประเทศจีน จัดเปนศูนยกระจายสินคาไปยังมณฑลตางๆทั่วประเทศ 
  - ภาคตะวันออกเฉียงใตรอยละ 30 ไดแก กวางโจว ผูเถียน ฉางชา เซียนอิ่ง 
  - ภาคตะวันตกเฉียงใตรอยละ 12 ไดแก ฉงชิ่ง หลูโจว เฉินตู คุนหมิง หนานหนิง 
  - ภาคตะวันตกเฉียงเหนือรอยละ 10 ไดแก ซีหนิง หลานโจว ไคฟง 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 8 ไดแก ปกกิ่ง เทียนจิน สีเจียจวง 
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  เสนทางการกระจายลําไยแหงจากไทยไปจีน ผูประกอบการสงออกลําไยจะเลือกเสนทาง
การขนสงใดขึ้นกับตลาดหรือลูกคาอยูบริเวณใดของจีน ปจจุบันผูสงออกลําไยแหงไทยมีการใชเสนทางขนสง 2 
วิธี (สัมภาษณผูประกอบการสงออกลําไยแหง) 
  1. เสนทางนํ้าผานแมนํ้าโขงจากทาเรือเชียงแสน เปนเสนทางที่ผูสงออกลําไยแหงใช
ประมาณรอยละ 70 ของการขนสงทั้งหมด ดําเนินการโดยบริษัทรับขนสงหรือชิปปงซึ่งรับผิดชอบการขนสง
สินคาจากหนาโรงงานถึงลูกคาพอคาขายสงและขายปลีกในประเทศจีน บริเวณมณฑลตอนในและตอนกลางของ
ประเทศจีน เชน คุนหมิง และอ้ีอู เปนตน โดยคิดคาใชจายอัตราเหมากิโลกรัมละ 2 หยวน การขนสงเริ่มตนจาก
ลําไยแหงที่พรอมสงออก(หลังจากขอใบอนุญาตและตรวจสอบแลว) ซึ่งบรรจุเปนกลองๆละ 10 กิโลกรัม ถูกขน
ขึ้นรถบรรทุกสิบลอจากโรงงานในจังหวัดลําพูนไปยังเรือเชียงแสน ซึ่งรถบรรทุกไดคันละ 850 กลอง รวมน้ําหนัก 
8.5 ตัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 วัน 
  ที่ทาเรือเชียงแสนจะใชพนักงานกรรมกรยกลงเรือโดยเรือ 1 ลําบรรทุกได 16-25 คันรถหรือ
บรรทุก 100-200 ตัน ในชวงฤดูกาลจะมีเปนเหมาลํา และมีการจองเรือกอนจึงจะสามารถลงเรือไปไดเลย หากยัง
ไมมีเรืออาจตองรออีประมาณ 1-2 วัน เรือที่บรรทุกสวนใหญเปนเรือจีน เรือบรรทุกจะขึ้นที่ทาเรือจิ่งหง ในกรณีที่
น้ําตื้นเขินอาจนําสินคาขึ้นฝงที่ทาเรือโซเหลยและกวนเหลย ใชเวลาประมาณ 2 วัน เมื่อเรือถึงตองดําเนิน
ขั้นตอนการนําเขาดังกลาวขางตนซึ่งอาจใชเวลา 1-2 วัน 
  ลําไยแหงจากทาเรือจะขนถายไปยังคลังสินคาที่เมืองคุนหมิงโดยทางรถบรรทุกประมาณ 2-3
วัน สินคาเมื่อถึงคุนหมิงจะขนลงเก็บที่คลังสินคาเพ่ือพักรอการกระจายยังเมืองตางๆตามคําส่ังซื้อของลูกคา หรือ
หากกระจายไปยังพอคาสงที่เมืองอี้อูจะใชเวลา 4-5 วันถาใชรถบรรทุกหรือใชเวลา 3 วันถาใชรถไฟ  ลําไยแหง
จากไทยที่ใชเสนทางนี้ประมาณรอยละ 65-70 จะสงไปยังเมืองอี้อู สวนที่เหลือจะกระจายไปตามมณฑลตางๆที่
ลูกคาส่ัง หากการกระจายสินคาประมาณ 1,000 กิโลเมตรจากเมืองคุนหมิงจะใชระยะเวลารวมประมาณ 1 
สัปดาห รวมระยะเวลาการขนสงจากโรงงานที่ลําพูนถึงคลังสินคาที่คุนหมิงใชเวลา 6-7 วัน และรวมเวลาสงถึง
ตลาดอี้อูประมาณ 10-11 วัน  ดังแสดงในรูปที่ 1   
  
รูปที่ 1 แสดงเสนทางการขนสงลําไยแหงผานแมน้ําโขงที่ทาเรือเชียงแสน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
   
  คาใชจายในการขนสงโดยผานแมน้ําโขงนี้ จะมีการขนถายสินคา (ขึ้นรถ-ลงรถ, ขึ้นเรือ-ลง
เรือ) ประมาณ 6-7 ครั้ง ซึ่งผูรับขนสินคาเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด โดยผูสงออกมีทางเลือกในการจายคาใชจาย 2 
วิธี ไดแก 

โรงงาน 
จังหวัดลําพูน 

ทาเรือเชียงแสน ทาเรือโซเหลย, 
ทาเรือกวนเหลย 

ทาเรือจ่ิงหง 

โดยรถบรรทุกสิบลอ 
 1 วัน 

โดยเรือจากบริษัท 
Shipping 1 วัน 

โดยเรือจากบริษัท 
Shipping 1 วัน 

คลังสินคา 
คุนหมิง 

โดยรถบรรทุก  
2-3 วัน 

ลูกคา 
เมืองอี้อู 

โดยรถไฟ 3 วัน/ 
รถบรรทุกสิบลอ 4-5 วัน 
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  ก. คาบริการเหมาอัตราเดียวทั่วประเทศจีน รัศมีไมเกิน 1,000 กิโลเมตรจากเมืองคุนหมิง 
คาบริการตั้งแต 1.3 – 2 หยวนตอกิโลกรัม (อัตราดังกลาวขึ้นอยูกับเทศกาล คือหากมีการขนสงมาก เชน 
ตรุษจีน คาบริการจะสูงขึ้น) ซึ่งในปปจจุบันคาดวาอัตราคาบริการจะอยูที่ 2 หยวนตอ 1 กิโลกรัม และกรณีที่มี
การจัดเก็บสินคาไวที่คลังสินคาเมืองคุนหมงิ บริษัทผูรับเหมาจะไมคิดคาบริการจัดเก็บ ยกเวนกรณีที่ฝากสินคา
ไวนานเกิน 1 เดือนจึงจะคิดคาบริการดังกลาว 
  ข. คาบริการคิดตามระยะทางการขนสง หากระยะทางใกลคิดราคาถูกกวาระยะทางไกล แต
ทั้งนี้ไมคอยนิยมใชวิธีนี้เนื่องจากสวนใหญผูใชบริการตองสงสินคากระจายไปหลายพื้นที่ ทําใหยากตอการ
คํานวณคาบริการ 
  2. เสนทางขนสงทางทะเลผานทาเรือคลองเตย เปนเสนทางที่ผูสงออกลําไยแหงใช
ประมาณรอยละ 30 ของการขนสงทั้งหมด โดยปลายทางขึ้นที่ทาเรือบริเวณมณฑลตะวันออกชายฝงทะเล ไดแก 
ทาเรือเซี่ยงไฮและทาเรือเซี่ยเหมิน สินคาที่สงทางทะเลตองเปนสินคาที่มีคุณภาพดีเพ่ือสงใหลูกคาบริเวณ
ตะวันออกซึ่งสามารถขายไดราคาสูงกวาเขตอื่น เสนทางการขนสงเริ่มจากสงสินคาจากโรงงานโดยบรรจุลําไย
แหงเปนใสตูคอนเทนเนอรขนาดมาตรฐาน 40 ฟุต บรรทุกโดยรถสิบลอใชเวลา 1 วันไปยังทาเรือคลองเตย 
กรุงเทพ สินคาอาจตองรอขนถายสินคาเพ่ือออกจากทาเรือคลองเตยประมาณ 3 วัน เนื่องจากมีปริมาณการ
ขนสงสินคาหลายชนิดที่ทาเรือคลองเตย ระยะเวลาจากทาเรือคลองเตยถึงทาเรือเซี่ยงไฮประมาณ 7 วันโดย
เอกสารสําหรับสินคาขาออกเหมือนกับการขนสงทางเชียงแสน และเมื่อเรือถึงทาเรือเซี่ยงไฮตองรอขนถายออก
จากตูคอนเทรนเนอรอีกประมาณ 3 วัน โดยบางสวนสงถึงลูกคาที่เซี่ยงไฮและบางสวนสงไปยังเมืองอี้อูซึ่งขนสง
โดยรถไฟหรือรถบรรทุกสิบลอ ใชเวลาเพียง 4-5 ชั่วโมง แตหากไมขนถายสินคาขึ้นรถบรรทุกสิบลอสามารถยก
คอนเทรนเนอรขึ้นรถบรรทุกไดเลย แตมีคาใชจายสูงเนื่องจากตองเสียคาเชาคอนเทรนเนอรเพ่ิม แตเปนผลดีตอ
คุณภาพของสินคาเนื่องจากไมมีการขนถายจึงไมเกิดความเสียหายตอเปลือกลําไย และอุณหภูมิในตูคอน
เทรนเนอรเรือสูงประมาณ 40 องศาเซลเซียส มีผลตอความชื้นและการเกิดเชื้อรา การดําเนินการทั้งหมดผู
สงออกสามารถดําเนินการไดโดยไมผานบริษัทชิปปง  หรือผูสงออกบางรายจะใหบริษัทชิปปงดําเนินการก็ได จะ
เสียคาใชจาย 2 หยวนตอกิโลกรัมเชนเดี่ยวกัน  การขนสงวิธีนี้จะใชเวลาทั้งส้ินประมาณ 15-20 วันจากโรงงาน
ถึงลูกคาแตมีการขนถายเพียง 2-3 ครั้ง ดังแสดงเสนทางขนสงลําไยแหงทางทะเลผานทาเรือคลองเตยในรูปที่ 2 
 

รูปที่ 2 แสดงเสนทางขนสงลําไยแหงทางทะเลผานทาเรือคลองเตย 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
โดยสรุปเสนทางที่ผูประกอบการสงออกลําไยไทยเลือกใชในการสงออกสินคาลําไยอบแหงไปยัง

ประเทศจีนนี้ รอยละ 70 สงออกทางทาเรือเชียงแสน และรอยละ 30 สงออกทางทาเรือคลองเตย โดยมีปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจที่สําคัญคือ จุดหมายปลายทางที่เปนแหลงตลาด โดยมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของดังตารางที่ 2 

โรงงาน 
จังหวัดลําพูน 

ทาเรือคลองเตย 
ขนถายสินคา 3 วัน 

ทาเรือเซ่ียงไฮ 
ขนถายสินคา 3 วัน 

โดยรถบรรทุกสิบลอ 
 1 วัน 

โดยเรือจากบริษัท 
Shipping 7 วัน 

ลูกคา 
เมืองเซ่ียงไฮ 

โดยรถบรรทุก  
ภายใน 1 วัน 

ลูกคา 
เมืองอี้อู 

โดยรถไฟ 5 ชั่วโมง/ 
รถบรรทุกสิบลอ 4-5 ชั่วโมง 

 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 318 - 

 ตารางที่  2 แสดง การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเสนทางการสงออกลําไยอบแหง 
 ทาเรือเชียงแสน ทาเรือคลองเตย 

ปลายทาง เมืองคุนหมิง เมืองเซี่ยงไฮ 

ระยะเวลาการขนสง ประมาณ 1 สัปดาห ประมาณ 2 สัปดาห 

จํานวนการขนถายสินคา 6-7 ครั้ง 2-3 ครั้ง 

คุณภาพสินคา เสียหายงาย ไมมีสินคาชํารุดเสียหาย 

คาใชจายในการขนสง 1.5 - 2 หยวน / 1 กิโลกรัม ≥ 2 หยวน / 1 กิโลกรัม 
 
  ตนทุนการขนสงลําไยแหงจากไทยไปจีน หากเปรียบเทียบตนทุนการขนสงลําไยแหงจาก
เสนทางการขนสง 2 วิธีขางตนโดยประมาณ ดังตารางตอไปนี้(วิบูลย ต้ังกิติภากรณ:2548) 
 

ประเภทตนทุน เสนทางผานแมนํ้าโขง เสนทางผานทะเล 

คาขนสงจากโรงงานไปทาเรือ 0.15 หยวน/ก.ก. 0.26 หยวน/ก.ก. 
คาธรรมเนียมตรวจสินคาในไทย 0.01  หยวน/ก.ก. 0.10 หยวน/ก.ก. 
คาใชจายพิธีการสงออกและขนถายทาเรือ 0.10  หยวน/ก.ก.  

คาขนสงจากเชียงแสนถึงจิงหงในจีน 0.30หยวน/ก.ก.โดยเฉล่ีย  

คาขนสงจากทาเรือกรุงเทพถึงเซี่ยงไฮ  0.34 หยวน/ก.ก. 
คาธรรมเนียมตรวจตราสินคาในจีน 0.053 หยวน/ก.ก. 0.14 หยวน/ก.ก. 
คาภาษีมูลคาเพ่ิมการนําเขาในจีน 0.43 หยวน/ก.ก. 0.43 หยวน/ก.ก. 
คาขนถายและบริการอื่นๆในจีน 0.016 หยวน/ก.ก.  

คาขนสงจากดานไปคุนหมิง 0.32 หยวน/ก.ก.  

คาเชาโกดังที่คุนหมิง 0.05 หยวน/ก.ก.  

คาใชจายจากคนุหมิงไปยังจุดตางๆ 0.70 หยวน/ก.ก.  

คาใชจายจากเซี่ยงไฮไปจุดตางๆ  1.1 หยวน/ก.ก. 
รวมคาใชจายขนสงตอก.ก. 2.129 หยวน/ก.ก. 2.37 หยวน/ก.ก. 

 
  จากการศึกษารายละเอียดตนทุนการขนสงลําไยแหงจากไทยไปจีนขางตนจะเห็นไดวามี
ตนทุนสูงกวา 2 หยวนตอกิโลกรัม แตจากการสัมภาษณผูประกอบการสงออกไทยพบวาไดเสียคาใชจายให
ตัวแทนสงออกหรือชิปปงในอัตราเหมากิโลกรัมละ 2 หยวนในการขนสงทั้งเสนทาง ดังนั้นจึงกลาวไปวาตนทุน
การขนสงออกไมแตกตางกันทั้งสองเสนทาง แต 
 
ความเห็นของบุคคลท่ีเกี่ยวของตอระบบโลจิสติกสของการคาลําไยแหงจากไทยไปสูจีน 
  ความคิดเห็นของผูประกอบการและเอกชนในการเลือกเสนทางขนสงสินคาจากไทย
ไปจีน โดยการเปรียบเทียบขอไดเปรียบและขอเสียของการเลือกเสนทางขนสงสินคาจากไทยไปจีน  
  การใชเสนทางแมน้ําโขง มีขอไดเปรียบ ไดแก ใชเวลาขนสงไดเร็วกวาทางทะเลตนทุนและ
คาใชจายการขนสงถูกกวา มีความสะดวกในการเพิ่มและลดปริมาณการขนสงแตละเที่ยว และความเขมงวดทาง
พิธีการสงออกนําเขานอยกวาทางทะเล สวนขอเสียเปรียบที่เปนอุปสรรค ไดแก สภาพระดับน้ําในแมน้ําโขงไม
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แนนอน ไมสามารถขนสงทุกวัน ชวงฤดูแลงอาจตองรอเรือขนสง ซึ่งจะเดินเรือประมาณ 3 วันครั้ง สินคาอาจ
เสียหาย ตนทุนที่เกิดจากความไมแนนอนสูง เชน คาจางคนขับรถรอหากเรือไมมี และคาสินคาเสียหายใน
ระหวางขนสง เนื่องจากบริษัทประกันภัยไมรับประกันการขนสินคาเสนทางนี้ และสินคาเสียหายในสัดสวนสูง
เนื่องจากมีการขนยายหลายครั้ง 
  การใชเสนทางทะเล ขอไดเปรียบ ไดแก สินคามีความเสียหายนอย เพราะเคล่ือนยายหลาย
ครั้ง ทําใหสินคามีคุณภาพดี ขายสินคาไดราคาสูง และ สินคาใกลตลาดขายปลีกที่มีศักยภาพ ทําใหขายในมูลคา
สูงกวา มีขอเสียเปรียบ ไดแก ใชเวลาขนสงชากวาทางแมน้ําโขง ตนทุนและคาใชจายการขนสงแพงกวา และ
ความเขมงวดทางพิธีการสงออกนําเขามากกวาทางแมน้ําโขง 

 และมีความเห็นวาทาเรือที่ดานเชียงแสนสามารถรองรับความตองการไดดี เนื่องจากมีทาเรือ
เอกชน 10 แหงและคลังสินคาเอกชน ไมจําเปนตองรีบสรางทาเรือเชียงแสนแหงที่ 2 แตรัฐบาลควรใช
งบประมาณในการเพิ่มเรือคอนเทนเนอร และเรือหองเย็น เพ่ือรองรับการสงออกสินคาเกษตร เพราะการเดินทาง
จากประเทศไทยไปประเทศจีนโดยทางน้ํานั้นใชเวลาขนสงประมาณ 3 วัน ซึ่งหากมีความพรอมเรื่อง เรือ อูตอ
เรือและการซอมบํารุง จะไมกระทบตอสินคาที่คางอยูในเรือ ดังนั้นจึงควรพัฒนาใหมีเรือที่สามารถเก็บพืชผล
การเกษตรไดนานและสามารถแลนในระดับน้ําต่ําได 
  เสนทางถนนผานพมา เสน R3E ปจจุบันไมมีการใชขนสงลําไย มีขอดีจากการที ่เสนทางถนน
เสร็จแลว สามารถเดินทางโดยรถยนตถึงเมืองคุนหมิงไดใน 2-3 วัน แตมีขอเสีย ไดแกระหวางเดินทาง มีการ
ดานตรวจรถและคนจํานวนมากถึง 7 ดาน รวมทั้งตองเสียคาผานทางจํานวนแพง สภาพถนนมีขนาดเล็กและวิ่ง
ตามไหลเขาขดเขี้ยว ไมปลอดภัยในการขับรถ และมีปญหาชนกลุมนอยในบริเวณนี้ ทําใหเกิดความไมปลอดภัย
ในการเดินทาง 
  เสนทางถนนผานลาว เสน R3W ปจจุบันไมมีการใชขนสงลําไย เนื่องจากสรางยังไมเสร็จ 
คาดวาจะเสร็จและใชงานไดในป 2551  หากเสร็จแลวมีขอดี ไดแก สามารถเดินทางโดยรถยนตถึงเมืองคุนหมิง
ไดใน 2-3 วัน มีโครงการสรางศูนยกระจายสินคา เหมาะแกการกระจายสินคาไดมากขึ้น  และขั้นตอนการ
ผานแดนในลาวจะยืดหยุนกวาทางพมา แตขอเสียไดแก ตนทุนการขนสงอาจจะสูงกวาขนสงผานแมน้ําโขง และ
นโยบาย กฎระเบียบในการขนสงสินคาผานแดนยังไมชัดเจน ทั้งเรื่องจํานวนรถบรรทุก การขนยายสินคา และท่ี
จุดชายแดนควรมีคลังสินคา บรรจุ และคัดแยก กอนที่จะมีการนําไปขายในประเทศตางๆ เนื่องจากหากประเทศ
ไทยเปนเพียงทางผานในการขนสงสินคา ไทยจะไมไดรับผลประโยชนใดๆเลย 
  ระบบโลจิสติกสในปจจุบันยังไมมีระบบที่สมบูรณ (Full Function) ในจังหวัดเชียงรายมีเพียง
นโยบายเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน (Infra-Structure) เฉพาะเรื่องการพัฒนาระบบขนสงเทานั้นยังไมครอบคลุมถึง
ระบบโลจิสติกสโดยรวม ควรพิจารณาถึงกฎเกณฑระเบียบเรื่องการผานแดนใหชัดเจน 
  ความเห็นของเจาหนาท่ีรัฐดานศุลกากร นายดานศุลกากรแตละแหงมีความคิดเห็นวาแต
ละดานมีความสําคัญสําหรับการคาระหวางไทยจีนไมแตกตางกัน แตจากขอมูลที่พบไดแกมูลคาการสงสินคาขา
ออกที่ดานอําเภอเชียงแสนมีมูลคาสูงที่สุด สําหรับเสนทางการขนสงทางน้ําผานแมน้ําโขงมีปญหาเรื่องแมน้ําโขง
ต้ืนเขินในบางฤดูและปญหานโยบายการปลอยน้ําจากประเทศจีน สวนเสนทางการขนสงทางบกเชื่อมระหวาง
ไทย – ลาว คาดวาจะมีศักยภาพในอนาคตแตยังไมมีการเก็บขอมูลการนําเขาสงออกอยางละเอียด เชน ขอมูล
การนําเขา สงออกแยกตามประเทศ และแยกตามผูประกอบการสงออก เนื่องจากการสงออกสินคาไปยัง
ปลายทางบางครั้งไมสามารถระบุไดวาเปนการขนสงไปยังประเทศเพื่อนบาน หรือมีการสงตอไปถึงประเทศจีน  

 ความเห็นของของผูประกอบกิจการขนสงสินคา (สัมภาษณประธานกรรมการบริษัทนิ่มซี
เส็งขนสงจํากัด) เห็นวา การขนสงสินคาไปจีนโดยทางบกผานลาวจะดีกวาดานพมาเพราะความสัมพันธไทย-ลาว
ดีกวาไทย-พมา แตนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการขนสงระหวางประเทศยังไมมี จึงวางแผนไมได แตถาขอตกลง
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อนุญาตใหรถบรรทุกจีนสามารถขนสินคาผานไทยไปยังมาเลเซียได และสามารถขนไปกลับ ยอมเกิดการแยง
สินคาจากผูประกอบการไทย    เพราะรถตางชาติจะคิดตนทุนคาขนสงกับลูกคาซึ่งรวมขาไปและกลับมาแลว 
อาจทําใหตัดราคาขนสงที่ถูกกวา ยอมเกิดผลเสียตอธุรกิจการขนสงของคนไทย 
  การเตรียมความพรอม ควรมีการขอตกลงระหวางรัฐบาลใหชัดเจน โดยมกีารขนถายที่
ชายแดนเมื่อเขาประเทศไทยควรใชบริการรถขนสงในประเทศไทย และผูประกอบการขนสงควรทําชิปปงไปดวย 
ซึ่งเปนการบริการครบวงจรภาค และเอกชนควรจับมือกันแบงผลประโยชนดานการขนสง แทนที่จะปลอยให
บริษัทตางชาติเขามา อาจจะทําโดยการกอต้ังชมรมขนสงสินคาแหงประเทศไทย เพ่ือทําหนาที่ออกกฎระเบียบ
ตางๆ ดานการขนสงระหวางประเทศ 
  ความเห็นของผูเชี่ยวชาญกฎหมายจีน(สัมภาษณนายวิบูลย ต้ังกิตติภากรณ) ใหความเห็น
เกี่ยวกับระบบโลจิสติกสในจีน ในประเด็นตางๆ ที่ผูประกอบการคาไทยกับจีนควรทราบ 
  การดําเนินการโลจิสติกสของประเทศจีนแตตางจากไทย เดิมดําเนินการโดยรัฐ ปจจุบัน
เอกชนสามารถดําเนินการได โดยจายสัมปาทานใหรัฐ จัดตั้งศูนยกระจายสินคา(Logistic Park)  ซึ่งเปนจุดเชื่อม
ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก คนกลางเปนผูจัดหาสินคา และรถใหแกลูกคาที่ตองการสงสินคา มีกิจการรับขนสง
ซึ่งอาจเปนเจาของรถ และกิจการใหเชาโกดังโดยมีบริษัทขนสงหาสินคาให 
  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงฉบับที่ 11 ไดกําหนดใหมีการบุกเบิกพัฒนาอุตสาหกรรมภาค
บริการ ในสวนภาคบริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส มีการกําหนดการพัฒนาเสนทางรถไฟ และถนนไดแก เสนทาง
รถไฟระหวางปกกิ่งกับเซี่ยงไฮจะมีเสนทางแมเหล็กไฟฟา มีเสนทางรถไฟเชื่อมปกกิ่ง กวางโจวและเซินเจิน และ
ในป 2551 จะเริ่มสรางรถไฟอี้ซี ซึ่งหางจากคุนหมิง 90 กิโลเมตร เชื่อมกับบอหาน ชายแดนลาว แสดงใหเห็นวา
จีนมีการเตรียมความพรอมดานรถไฟดวย มีการสรางทางดวนเชื่อมจากกวางโจวกับคุนหมิง มีการยายสนามบิน
คุนหมิงไปนอกเมือง อันเปนการขยายการบิน 

หากถนนคุนหมิง-กรุงเทพเสร็จ คาดวาจะถูกใชเปนเสนทางหลักในการเชื่อมจากมณฑลยูน
นานกับประเทศไทย แตปจจุบันยังไมมีการจัดทําขอตกลงใดๆ ดังนั้นควรมีขอตกลงระหวางรัฐบาล โดยประเทศ
ไทยและลาวควรทําสัญญาเพื่อขนสินคาผานแดน อาจจะไมตองตรวจเมื่อผานลาว ประเทศไทยและจีน ควรตกลง
กันวาหากลาวไมอนุญาตใหรถไทยผาน ควรมีการขนถายที่ชายแดนบอหาน และประเทศไทยกับจีน อาจตกลง
ใหมีการทําใบผานแดน(Broader Pass) เปนสนธิสัญญาระหวางเชียงรายและสิบสองปนนา ใหใชเฉพาะ2 เขตนี้ 

สําหรับประเทศไทยควรตั้งหลักเกณฑเพ่ือไมเกิดการเสียเปรียบเมื่อขอตกลงอาเซียน-จีนเริ่ม
ใช ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับภาษี เชน มีการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูนําเขาเชนเดียวกับจีนเปนตน และในสวนที่
ไมใชภาษี เชน การกําหนดใหมีการขนถายรถจีนที่ชายแดน ซึ่งนาจะทําได เนื่องจากเปนการผานแดนประเทศ
ไทยซึ่งควรไดรับอนุญาตตามกฎเกณฑประเทศไทย 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาครั้งนี้พบวา สถานการณการคาลําไยแหงจากไทยไปจีนบริเวณชายแดนมี
ปริมาณมากที่สุดแตมีแนวโนมลดลงในอนาคต รวมท้ังเสนทางการขนสงที่เหมาะสมในปจจุบันไดแกเสนทางผา
แมน้ําโขง แตเสนทางที่จะมีศักยภาพในอนาคตไดแก เสนทางถนนผานลาว อีกทั้งมีขอเสนอจากผูเกี่ยวของวา 
ปจจุบันยังไมมีขอตกลงการเสนทางถนน แตควรจะมีการจัดทําขอตกลงกันระดับรัฐบาล เพ่ือจะเปนขอมูลที่
สําคัญในการวางแผนสําหรับผูประกอบการคาผานแดนและผูประกอบการดานโลจิสติกสได ซึ่งผลการศึกษาครั้ง
นี้มีขอมูลมากกวาการศึกษาที่ผานมาของชูศรี เที้ยศิริเพชรและคณะ(2547) ซึ่งเปนการศึกษาถึงเสนทางการ
กระจายสินคาโดยเฉพาะลําไยแหงระหวางภาคเหนือตอนบนของไทยและจีนตอนใต โดยไมมีขอมูลการพยากรณ
มูลคาการคา ตนทุนการขนสง และความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ซึ่งเปนระบบโลจิสติกสโดยรวม 
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บทสรุป 
  ขอมูลระบบโลจิสติกสของลําไยแหงนี้สามารถเปนขอมูลเพ่ือนําไปใชสําหรับการสงออกสินคา
อ่ืนที่ผานชายแดนระหวางไทยและจีน โดยเฉพาะเรื่องสภาพเสนทางการขนสง ระเบียบวิธีและขั้นตอนการ
สงออก ซึ่งเปนขอมูลในการวางแผนการตัดสินใจดานโลจิสติกสได โดยเฉพาะการเตรียมการรองรับขอตกลง
อาเซียน-จีน ในป 2010 ในสวนของระบบโลจิสติกสโดยผูประกอบการสงออกของไทยตองรูวาสินคาที่จะสงไปจีน
เปนรายการที่ตองลดภาษีเหลือศุนยหรือจะตองมีขั้นตอนพิเศษในการนําเขาหรือไม และตลาดหรือลูกคาในจีนอยู
บริเวณใด จากนั้นจึงหาขอมูลวามีเสนทางขนสงใดบาง มีขอไดเปรียบเสียเปรียบอยางไรสําหรับสินคาที่จะสงออก 
แลวจึงเลือกเสนทางที่เหมาะสมโดยควรพิจารณาในดานเวลาและตนทุนการขนสง ดานรัฐบาลอาจตองตั้ง
หลักเกณฑเพ่ิมเติมทั้งสวนที่เปนภาษีและไมเกี่ยวกับภาษี เพ่ือสงเสริมการสงออกและปองกันการนําเขาสินคาที่
สงผลกระทบตอการคาในประเทศ นอกจากนี้ผูประกอบการไทยอาจหาชองทางในการเขาไปรวมทุนกับบริษัทใน
จีนเพ่ือทําธุรกิจรวมกันในสวนที่จีนตองการความชวยเหลือโดยเฉพาะดานการจัดการ  
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