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บทคัดยอ 

 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณการคายางพาราในอนาคต และทราบถึงโครงสราง

พ้ืนฐานดานโลจิสติกสของการคา การสงออกยางพาราผานชายแดนภาคเหนือ ซึ่งในการศึกษาถูกแบงเปน 2 
สวน ในสวนแรกคือ ศึกษาขอมูลแนวโนมสถานการณการคายางในอนาคต โดยใชการพยากรณบนพ้ืนฐานของ
เวลา และ Delphi Methods สวนที่สองคือ การศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสโดยใชกรอบแนวคิดของ
การจัดการ    โลจิสติกส (Logistics Management) ผลการศึกษาสถานการณการคายางในอนาคตในทั้งขอมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative Data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) พบวา การคายางพาราระหวาง
ชายแดนไทย - จีน ยังคงมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องแบบ Exponential Smoothing   ในอนาคต 5 -10 ป
ขางหนา ซึ่งในป 2553 มีมูลคาถึง 4,500 ลานบาท เนื่องจากปจจัยตางๆ ไดแก กลยุทธการเพิ่มการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมยานยนตของจีน และนโยบายการเพิ่มผลผลิตของไทยเปนตน ในสวนของการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ดานโลจิสตกส ผลที่ไดคือ เสนทางการการกระจายยางพาราภายในประเทศผลผลิตจะมาจากทุกภาคของไทย
โดยเฉพาะทางภาคใต ซึ่งใชเสนทางถนนมายังชายแดนเปนหลัก และผานชายแดนภาคเหนือระหวางไทย-จีน
โดยใชเสนทางแมน้ําโขงมากที่สุด สวนรูปแบบการคาสวนใหญจะผานตัวแทนการคา (Trading Firm) ดาน
คาใชจายในการกระจายสินคาจากประเทศไทยสูประเทศจีนทางชายแดนประมาณ 7 บาทตอกิโลกรัม  จาก
การศึกษาขางตนทําใหมีการพัฒนารูปแบบแนวทางการประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของการคายางพารา 
โดยอาศัยปจจัยตางๆไดแก ปจจัยดานการขนสง ขนยาย และการบรรจุ (Transportation, Packaging and 
Handling Factors) หรือ ปจจัยดาน คลังสินคา และการกระจายสินคา (Warehousing and Distribution 
Factors) เปนตน ทั้งนี้การคาชายแดนยังคงมีอุปสรรคอยูมากเนื่องจาก ระบบการจัดการการสงออกยังไมเปน
มาตรฐาน  อีกทั้งกฎหมาย และขั้นตอนการนําเขาของประเทศจีนยังเปนส่ิงที่ตองมีการพัฒนาตอไป 

 
ท่ีมาและความสําคัญ 

การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ เปนการสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยใหความสําคัญกับการเจรจาเขตการคาเสรีมาตั้งแตป 2545 โดยไดเจรจาจัดตั้งเขตการค
าเสรี (Free Trade Area : FTAs) กับคูภาคีตางๆ อันไดแก บาหเรน จีน อินเดีย ญี่ปุน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซี
แลนด และการเจรจาเขตการคาเสรีภายใตกรอบ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperative) นอกจากนั้นไทยยังมีพันธะความรวมมือภายใตกรอบ AFTA (ASEAN 
Free Trade Area) และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน อีกดวย ในสวนของประเทศจีนนั้น ไดมกีารตกลงในทางปฏิบ
ติ FTA ไทย - จีน มีผลบังคับใชวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ซึ่งสงผลใหการคาระหวางไทยและจีน มีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น โดยในป 2546 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 30.6% ป 2547 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 38.3%  และ 37.8% ในชวง 5 เดือน
แรกของป 2548 [1] ซึ่งสินคาที่ไทยสงออกไปยังจีน 5 อันดับแรกคือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักร พลาสติกและ

                                                 
1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2 อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ผลิตภัณฑ ยางพาราและผลิตภัณฑ แรและเชื้อเพลิง โดยเฉพาะยางพาราและผลิตภัณฑ เปนสินคาที่ไทยสงออก
เปนอันดับหนึ่งของโลก และจีนก็นําเขายางจากไทยมากที่สุดเชนกัน  
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รูปที่ 1 กราฟแสดงปริมาณที่จีนนําเขายางจากไทย [2] 

 
จะเห็นไดวายางพาราเปนสินคาที่สําคัญในการคาระหวาง 2 ประเทศ ซึ่งจีนก็มีปริมาณความตองการยางพารา
สูงขึ้นเชนกัน เพราะ จีนมีการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆเพิ่มขึ้น โดยความกาวหนาของโครงการตางๆนั้นมีผล
ตอการพัฒนาการคาชายแดนทางตอนเหนือของไทยอยางมาก และผลจากการดําเนินการ FTA ไทย - จีน ผาน
มา กวา 2 ป พบวาขอมูลสถิติการนําเขา - สงออก ณ ดานศุลกากรเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พบวามี
ปริมาณการสงออกเพิ่มสูงขึ้นทุกป ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 กราฟแสดงมูลคาสินคานําเขา – สงออกสินคาไปยังประเทศจีนตอนใต ณ ดานศุลกากรเชียงแสน [3] 

 
 ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอตนทุนของการสงออกของประเทศไทยคือ ปจจัยดานโลจิสติกสซึ่งหมายถึง การ
จัดการเคลื่อนยายของสินคา บริการ ขอมูล และการเงินระหวางผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งจะเกี่ยวของกับกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้คือ กิจกรรมหลัก (Key Activities) ไดแก ระบบการขนสง (Transportation) การบริหารสินคาในสตอค      
(Inventory Management) การจัดการดานขอมูล ( Information Management) การจัดการดานการเงิน             
( Financial Management) และในสวนของกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ไดแก การบริหาร
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คลังสินคา       ( Warehouse Management) การจัดการควบคุมวัสดุในการผลิต  ( Material Handling) การ
จัดซื้อ ( Purchasing) การบรรจุหีบหอ ( Packaging) การบริหารความตองการของสินคา (Demand 
Management) ปจจุบันในหลายหนวยงานใหความสําคัญกับเรื่องนี้ แตยังขาดการวางแผนที่คลอบคลุมซึ่งโดย
สวนใหญจะใหความสําคัญกับ ดานกฎหมายและดานมาตรฐานตางๆ โดยยังใหความสําคัญคอนขางนอย
เกี่ยวกับ ดานเทคโนโลยีสาระสนเทศและฐานขอมูล ซึ่งในสวนของคาใชจายดาน          โลจิสติกส ของประเทศ
ไทยยังอยูในที่ระดับสูงประมาณ 25-40% เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญี่ปุน 11% ของ GDP 
สหรัฐอเมริกา 10% ของ GDP และ EU 7% ของ GDP   จะเห็นไดวาประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งมีคาครองชีพสูงมี
คาใชจายดานโลจิสติกสนอยกวาไทย ซึ่งถาไทยสามารถลดคาใชจายดานโลจิสติกสลง 5% ของ GDP [4] 
ประเทศจะประหยัดคาใชจายไดถึง 3 แสนลานบาทตอป ดังนั้นหากมีการพัฒนาระบบ โลจิสติกส ของไทยใหมี
ประสิทธิภาพ จะชวยลดตนทุนและสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมไทย    
 
การศึกษาลักษณะการคายางพารา 
 การศึกษานี้จะเลือกศึกษาเสนทางทางน้ําในการสงออกยางพาราใน 2 เสนทางโดยเสนทางแรกคือผาน
แมน้ําโขงทางภาคเหนือ และเสนทางออกทางทะเลผานทาเรือกรุงเทพและแหลมฉบังโดยสินคาสําคัญที่มี
ศักยภาพ และมีแนวโนมในการสงออกไปยังจีนตอนใตสูงขึ้นไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑยางพารา ซึ่งทาเรือที่
มีปริมาณการสงออกยางพารามากที่สุดทางชายแดน คือทาเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยใชเสนทางแมน้ํา
โขง ยางพาราและผลิตภัณฑที่สําคัญคือ ยางแผนรมควัน โดยจะมาจากในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งวิธีการ
และภาพรวมของเสนทางการขนสงยางเปนดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงเสนทางรูปแบบการคายางพาราระหวางประเทศไทยและจีนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            * หมายถึง เสนทางการคาผานชายแดน 

หมายเลข 1  การคายางพาราจากชาวสวนยางมายังสหกรณสวนยาง และโรงงานแปรรูปใน
ประเทศไทย โดยพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยสวนใหญเปนสวนยางขนาดเลก็ ซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในภาคใต และมีบางใน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง 

หมายเลข   2     ขั้นตอนของการขนสงสินคายางพาราจากโรงงานแปรรูปหรือสหกรณสวน
ยางมายังชายแดน และทาเรือที่กรุงเทพ ซึ่งลักษณะยางแผนที่รมควันเรียบรอยแลวพรอมที่จะสงออก
จะมีน้ําหนักสุทธิทุกกอน 111.11 กิโลกรัม  

ชาวสวน 
สหกรณสวนยาง 
โรงงานแปรรูป 
 

ทาเรือเชียงแสน * 
ทาเรือแหลมฉบัง 
ทาเรือกรุงเทพ 
ทาเรือสงขลา 

 

คุณหมิง * และ 
เซ่ียงไฮ(กระจาย
ตอไปยังมณฑล

ใกลเคียง) 
 

ทาเรือจ่ิงหง * 
ทาเรือซือเหมา * 
ทาเรือกวางเจา 
ทาเรือซือเหมา 
ทาเรือฮองกง 
ทาเรือเซ่ียงไฮ 
ทาเรือฮกเกี้ยน 
อื่นๆ 
 
 1 2 3 4 5 
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หมายเลข   3    เมื่อสินคามาถึงยังทาเรือจะตองผานพิธีทางศุลกากรซึ่งถามีเอกสารครบ
สมบูรณทางดานก็สามารถ อนุมัติใหสินคาออกซึ่งมีระเบียบพิธีการและเอกสารทั้งของผูสงออกเชน 
เอกสารขออนุญาตเปนผูคายาง เอกสารขออนุญาตสงยางออกนอกราชอาณาเขต เอกสารการชําระเงิน
สงเคราะหเขากองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ในสวนของเอกสารดานพิธีการศุลกากร ไดแก ใบผาน
ดานศุลกากรในการสงยางออก บัญชีราคาสินคา (Invoice) และบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบหอ เปน
ตน 

หมายเลข   4 และ 5 ยางจะถูกนําสงออกไปยังผูส่ังซื้อในตางประเทศสวนใหญในราคา FOB 
(Free On Board) ซึ่งเปนไปตามความเคลื่อนไหวของตลาดสําคัญ คือตลาดลวงหนาญี่ปุน และสิงคโปร  
ซึ่งถามีการขนสงผานทาเรือเชียงแสนสินคาจะถูกสงไปยังคุณหมิงโดยทางรถบรรทุก แตในกรณีขนสง
ทางทะเลสวนมากจะถูกสงไปยังเซี่ยงไฮ แลวกระจายไปยังมณฑลใกลเคียงทางรถยนตและรถไฟตอไป 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางการขนสงระหวางทางชายแดน 

ภาคเหนือและทางทะเล 
 

รูปแบบการขนสง ชายแดนภาคเหนือ ทางทะเล 
ลักษณะการซื้อขายระหวางชาวสวน
กับโรงงานแปรรูป 

- พอคาคนกลางรับซื้อยางจากชาวสวนในหมูบาน และตําบล
แลวสงใหตัวแทนรับซื้อ ในอําเภอหรือจังหวัด เพ่ือมาสงยัง
โรงงานแปร-รูปโดยรถบรรทุกขนาดกลาง 

ลักษณะการซื้อขายระหวางประเทศ - การติดตอผานคนกลาง (ซึ่งเปนที่นิยมมากที่สุด) การซื้อเอง
โดยตรง และการส่ังซื้อผานสมาคมยาง 

ลักษณะการขนสงไปยังทาเรือ รถบรรทุก (15ตัน) รถคอนเทรนเนอร (20ตัน/ตู) 
ระยะเวลาการขนสงไปยังทาเรือ 1-2 วัน 1-2 วัน 
ลักษณะการขนถายสินคาลงเรือใน
ไทย 

ใชแรงงานคน ใชเครื่องจักรกล 

ระยะเวลาที่สินคารอกระบวนการ
ทางทาเรือ 

20-30 นาที (ในกรณีที่มี
เรือ) 

ประมาณ 2-4 วัน 

ระยะเวลาใการขนสงไปยังจีน 1-2 วัน 14 วัน 
ระยะเวลาในการนําเรือเขาจอด 1-3 วัน 2-4 วัน 
ลักษณะการขนถายสินคาลงเรือใน
จีน 

ใชแรงงานคน ใชเครื่องจักรกล 

การกระจายตอไปยังมณฑล
ใกลเคียง 

รถบรรทุก รถไฟและรถบรรทุก (35ตัน) 

ระยะเวลาการกระจายตอไปยัง
มณฑลใกลเคียง 

ขึ้นอยูกับระยะทาง เชน
มณฑลฟูเจี้ยน 3-4 วัน 

ขึ้นอยูกับระยะทาง 
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ตารางที่ 2 แสดงคาใชจายในการขนสงยางพารา (บาท/ก.ก.) 
ประเภทตนทุน เสนทางผานแมน้ําโขง เสนทางผานทะเล 

คาขนสงจากโรงงานไปทาเรือ 
- โรงงานอยูภาตใต 
- โรงงานอยูภาคตะวันออกหรือภาคกลาง 

 
0.7500-1.0000 

0.4800 

 
0.4250 
0.1200 

คาธรรมเนียมตรวจสินคาในไทย 0.0011  

คาใชจายพิธีการสงออกและขนถายทาเรือ 0.0600  

คาขนสงจากเชียงแสนถึงจิ่งหงในจีน 1.1000   

คาขนสงจากทาเรือกรุงเทพถึงเซี่ยงไฮ  0.9750 
คาธรรมเนียมตรวจตราสินคาในจีน 0.2650  0.7000   
คาภาษีมูลคาเพ่ิมการนําเขาในจีน ขึ้นกับแตละมณฑล ขึ้นกับแตละมณฑล 
คาขนถายและบริการอื่นๆในจีน 0.0350  

คาขนสงจากดานไปคุนหมิง 1.0000-1.2500   

คาเชาโกดังที่คุนหมิง 0.3500   

คาใชจายจากคนุหมิงไปยังจุดตางๆ 3.5000  

คาใชจายจากเซี่ยงไฮไปจุดตางๆ  5.5000 
รวมคาใชจายขนสงตอก.ก. 
-โรงงานอยูภาคใต 
-โรงงานอยูภาคตะวันออกหรือภาคกลาง 

 
7.2500 
6.8100 

 
7.7200 
7.2950 

 
ปญหาและอุปสรรคดานโลจิสติกสของการคายางพาราผานชายแดน 

ระบบเกี่ยวกับเรือที่ไมพอเพียงในชวงฤดูน้ําหลาก และเรือสวนใหญเปนเรือสัญชาติจีนดังนั้นในกรณีที่ไทย
ตองการสงสินคาโดยที่ไมมีเรือจะตองเสียคาใชจายจางเรือเปลามาจากจีนเพ่ือมารับสินคาที่ไทยโดยเฉพาะ  อีก
ทั้งยังมีการตัดราคาระหวางผูที่ตองการเรือเพ่ือการขนสงอีกดวยทําใหราคาในการขนสงยังไมเปนมาตรฐานมาก
นัก อีกทั้งในชวงที่มีสินคาปริมาณมากทุนเรือไมสามารถจอดรถบรรทุกไดเพียงพอในการขนสงทําใหตองใช
แรงงานขนสินคาจากบนทาลงมายังทุนเรือทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น สวนในฤดูน้ําแหงเรือรับน้ําหนักไดนอย ใน
สวนของประเทศจีนนั้นคาภาษีนําเขาสินคาในแตละมณฑลไมเทากันทําใหเปนอุปสรรคตอการคาอีกทั้งขั้นตอน
การนําเขาสินคายุงยากและเขมงวดกวาเมืองไทยมาก คาธรรมเนียมสูงและการตรวจสอบสินคาเปนไปอยาง
ลาชา และกฎระเบียบในการขอใบอนุญาตนําเขาของผูประกอบการจีนไมยืดหยุนในสิทธิการใชใบอนุญาตผูสงอ
อกไทยตอง  สงเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการนําเขาใหชาวจีนที่มีใบอนุญาต เปนผูดําเนินการเทานั้น 

 
การวิเคราะหสถานการณการคายางพาราระหวางประเทศไทยและจีน (โดยวิธี Delphi Method และ 
Time Series Analysis) 

จากการศึกษาเพื่อพยากรณการคายางพาราระหวางไทยและจีน ทั้งขอมูลเชิงปริมาณโดยใชการพยากรณ
บนพ้ืนฐานของเวลาแบบ Linear Trend Line และ Smoothing Exponential เชิงคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ผูที่
เกี่ยวของกับการคายางพาราในการพยากรณถึงปจจัยตางๆที่อาจจะสงผลตอปริมาณการคายางในอนาคต [5] 

ผูเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ อาทิเชน ผูประกอบการ นักวิชาการ และ เจาหนาที่ดานศุลกากร 
วิเคราะหสถานการณการสงออกยางพาราในอนาคตของไทยวา ยังคงสามารถสงออกไดมากอยางตอเนื่องเพราะ
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ความเหมาะสมดานภูมิประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายการเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารา ในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค
อีสานอีกดวย ซึ่งคาดวาอัตราผลผลิตยางพาราจะสามารถเพิ่มขึ้นได 250,000 ตัน/ป ซึ่งจะสามารถใหผลผลิตใน
ป 2553-2556 กลาวคือปจจัยดานการผลิต และการสงเสริมของรัฐบาลไทย เปนปจจัยที่เปนแรงผลักดันใน
การสงออกที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งในอนาคตระยะ 5-10 ปขางหนายังมีทิศทางที่สูงขึ้น แตในระยะยาวไมแนนอนเนื่องจาก
คูแขงมีการตื่นตัวอยางมากซึ่งในสวนของการพยากรณเชิงปริมาณ แบบ Linear Trend Line ผลก็คือหลังจาก ป 
2548 ปริมาณแนวโนมการสงออกสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอีก10 ปขางหนาจะมีการสงออกสูงถึง ประมาณ 4 ลานตัน 
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาไทยยังมีคูแขงที่จะสงออกยางเชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ซึ่งในสวนของ
มาเลเซียนั้นมีตนทุนการปลูกยางที่สูง แตมีเทคโนโลยีการผลิตที่ดี จึงตองพ่ึงพาวัตถุดิบจากไทยซึ่งมีตนทุนต่ํา
กวาการปลูกยางเอง ดังนั้นมาเลเซียจึงมีแนวโนมการนําเขายางพาราในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สวนการ
พยากรณการสงออกยางพาราของอินโดนีเซียมีแนวโนมสูงขึ้นในอีก 10 ปขางหนาประมาณ 3 ลานตัน ซึ่งก็ยัง
นอยกวาไทย แตก็เปนเพียงขอมูลการประมาณการณเชิงสถิติเทานั้น ซึ่งอินโดนีเซียสงออกไปยัง ยุโรปและ
อเมริกาเปนหลัก อีกทั้ง สามารถผลิตยางแทงเปนสวนใหญถึง 88% และผลิตยางแผนรมควัน เพียง  4 % จึง
สงผลตอไทยไมมากนัก แตในอนาคตเปาหมายของอินโดนีเซียคือพยายามที่จะสงออกใหไดทัดเทียมกับไทย ดัง
กราฟ 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงการพยากรณการสงออกยางของประเทศที่สําคัญ 

 
ในขณะที่เวียดนามก็มีการตื่นตัวในการปลูกยางพาราเปนอยางมาก ซึ่งน้ํายางของเวียดนามและคุณภาพ

คอนขางดี  นอกจากนี้เวียดนามมีการปรับปรุงสถาบันวิจัยยางพาราและนําเทคโนโลยีการผลิตยางของมาเลเซีย
มาใช หรือแมกระทั่งจีนเอง จีนมีกลยุทธโครงสรางอุตสาหกรรมและการแขงขันท่ีสูง เพราะมีการเพิ่มพ้ืนที่
การปลูกในมณฑล อีกทั้งมีการลงทุนการทําสวนยางในประเทศลาวและพมาอีกดวย แตกระนั้นก็ตามผูเชียวชาญ
เห็นวาในอนาคตประเทศไทยยังมีขอไดเปรียบจีนอยูมากเนื่องจากความไดเปรียบทางภูมิศาสตร คือสภาวะทั้ง
ดิน อากาศ อุณหภูมิ ในการกรีด และระยะเวลาการกรีดของไทยดีกวา แตหลังจาก 10 ปขางหนาจีนอาจจะ
พัฒนาคุณภาพไดใกลเคียงกับไทยและการปลูกที่เพ่ิมขึ้นอีกทั้งการลงทุนในลาวและเวียดนามอีกดวย และ
การศึกษาขอมูลทางสถิติแลวพยากรณแบบ Linear Trend Line พบวา อีก 10 ปขางหนาปริมาณการผลิตยาง
ของจีนมีแนวโนมการผลิตไมถึง  1 ลานตัน แตทั้งนี้ก็เปนเพียงการพยากรณตามขอมูลเชิงสถิติเทานั้น  อยางไร
ก็ตามถามีปริมาณการผลิตที่เพ่ิมมากเพียงใดแตปริมาณการบริโภคยังเทาเดิมหรือมีนอยลงก็อาจจะสงผล
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ทางดานลบมากกวาดานบวก ดังนั้นจึงมีการพยากรณแนวโนมความตองการยางในอนาคตของผูนําเขาราย
สําคัญของโลก คือประเทศจีน ซึ่งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของหลายอาชีพไดพยากรณไววาในอนาคตความตองการ 
ยางธรรมชาติของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแนนอนเนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน กลยุทธการเพิ่มการ
ลงทุนดานอุตสาหกรรมยานยนตของจีน ปจจัยจากราคาน้ํามันท่ีเพิ่มสูงข้ึน การกอสรางถนนในจีน การ
ยกเลิกโควตานําเขายางจากไทย ผลผลิตในจีนมีไมเพียงพอ การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ  (GDP) ซึ่งมีคาแปนผันตรงกับปริมาณการนําเขายาง  [6] การลงทุนท้ังการลงทุน
ภายในประเทศและจากตางประเทศ มาตรการการคาและนโยบายสนับสนุนการลงทุน ซึ่งในอนาคตระยะ
ส้ัน 5 ปแรกไทยสามารถสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแนนอน แตในระยะเวลา อีก 10 ปขางหนาไมมีความ
แนนอน เพราะอาจจะเกิดผลกระทบในดาน เศรษฐกิจ  สังคม อีกทั้งสถานการณของโลกก็เปล่ียนแปลง สวนใน
กรณีที่ราคายางเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องนั้นอยางไรก็ตามความตองการก็มีไมจํากัด แตในระยะยาวการที่ราคา
สูงขึ้น เมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่จีนไมสามารถแบกรับราคาที่เพ่ิมขึ้น ในอนาคตจีนอาจจะยายการนําเขาจากไทย เปน
อินโดนีเซีย หรือมาเลเซียก็เปนได และจากการพยากรณโดยขอมูลทางสถิติพบวาแนวโนมการนําเขายางของ
ประเทศจีนมีมากถึง 2 ลานตันในอีก 10 ปขางหนา 

ในดานของแนวโนมการสงออกยางพาราของดานเชียงแสนมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นแบบ Exponential ซึ่งใน
อีก 3 ปขางหนา จะมีการสงออกทางชายแดนมากกวา 4,500 ลานบาท ถึงแมวาการสงออกทางชายแดนปจจุบัน
จะมีปริมาณการสงออกเพียง 7.38 เปอรเซนต ของปริมาณที่สงออกไปจีน เมื่อเทียบกับการสงออกเสนทางอื่น 
แตก็มีแนวโนมในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดทั้งนี้อาจเปนเพราะ เปนเสนทางที่สะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอน
ที่ไมยุงยาก อีกทั้งราคาคาใชจายไมสูงมากผูประกอบการจึงเริ่มการขนสงทางชายแดนเพิ่มขึ้น ผูเชี่ยวชาญให
ความเห็นวาปริมาณความตองการของจีนตอนใตมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะถาสงเขาทางจีนตอนใต
คาใชจายการขนสงภายในประเทศบางมณฑลจะมีคาใชจายทีถู่กกวาทางทะเล 
 
การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมยางพารา 
   หลังจากที่มีการเก็บขอมูลเพ่ือทราบถึงภาพรวมของการคายางพาราทําใหสามารถพัฒนารูปแบบใน
การประเมินอุตสาหกรรมยางพาราในดานโลจิสติกสพรอมทั้งดรรชนีชี้วัด ซึ่งสามารถจําแนกกิจกรรมในดานการ
เคล่ือนยายวัตถุดิบในอุตสาสาหกรรมไดทั้งหมด 8 ดานที่คาดวามีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิภาพดาน      
โลจิสติกสไดแก 

1. ดานการจัดซื้อวัตถุดิบ 
2. ดานการจัดเก็บวัตถุดิบ 
3. ดานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป 
4. ดานการสงมอบสินคา 
5. ดานการกระจายสินคา 
6. ดานระบบขอมูล 
7. ดานการสงสินคาคืน 
8. ดานการซอมบํารุง 

หลังจากนั้นจึงหากระบวนการยอยที่สําคัญเพ่ือมาประกอบกันเปนปจจัยยอยที่จะสงผลตอกิจกรรมในแตละดาน
ซึ่งขอมูลที่ไดในบางกิจกรรมนั้นสามารถนํามาสรางเปนดรรชนีชี้วัดเพ่ือนําไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต
ละองคกรไดดังรูป 
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รูปที่ 5 แสดงตัวแบบของรูปแบบการประเมินอุตสาหกรรมยางพารา 
 

ตารางที่ 3 ตัวอยางรูปแบบการประเมินดานการจัดซื้อวัตถุดิบ 
ปจจัย กระบวนการ กิจกรรม 

คุณลักษณะของวัตถุดิบที่ทานไดรับเฉล่ียแลวตรงตามความตองการ  
วัตถุดิบที่รับมาสามารถนําไปใชงานได ประมาณกี่ %  
ระยะเวลาตั้งแตส่ังวัตถุดิบจนถึงวัตถุดิบมาถึงยังบริษัท 
ตนทุนในการการรับและจัดเก็บวัตถุดิบคิดเปน กี่ % ของราคาวัตถุดิบตอ
กิโลกรัม  
คาประมาณความตองการวัตถุดิบ (หนวย/ป) (อาจเปนคาประมาณก็ได) * 
คาใชจายโดยเฉลี่ยในการสั่งสินคาแตละครั้ง (คาโทรศัพท คา Fax เปน
ตน) * 

ดานการรับ
วัตถุดิบ 

กระบวนการที่เกี่ยวของ
กับการรับวัตถุดิบตาม
เง่ือนไขที่กําหนด 

คาใชจายในการซื้อตอหนวย * 
ทานจะตรวจสอบวัตถุดิบที่ไดรับประมาณ กี่ครั้งจากวัตถุดิบที่มาถึง
โรงงาน 100 ครั้ง  
เวลาเฉล่ียในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
ตนทุนในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบกี่ % ของราคาวัตถุดิบตอ
กิโลกรัม 

ดานการ
ตรวจสอบ
วัตถุดิบ 

กระบวนการ และวิธีการที่
ตองใชในการตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบวา
ตรงตามเกณฑ,ขอกําหนด 
และมาตรฐานที่ไดกําหนด
ไวหรือไม ความผิดพลาดของเอกสาร ในดานการชําระเงินแกผูสงมอบ เชน

ใบเสร็จรับเงิน  มีความผิดพลาดเกิดขึ้นประมาณ กี่%  
วิธีการชําระเงินแกผูสงมอบ 
สามารถชําระเงินแกผูสงมอบวัตถุดิบไดในระยะเวลาเทาไร 

ดานการอนุมัติ
การชําระเงินแก
ผูสงมอบ 
 

 
 

ตนทุนในการชําระเงินแกผูสงมอบวัตถุดิบคิดเปนกี่ % ของราคาวัตถุดิบ
ตอกิโลกรัม  

* หมายถึง สามารถนําไปคํานวณในสูตร 
 
 
 
 

 

กิจกรรมดานการ
เคลื่อนยายวัตถุดิบ เชน 
ดานการจัดซื้อ ดานการ
จัดเก็บวัตถุดิบ 

ปจจัยที่
ตองการวัดใน
แตละดาน 

กระบวนการยอย
ในแตละปจจัย 

แปลงกระบวน 
การยอย 

เปนมาตรวัด 
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ตารางที่ 4 สูตรในการคํานวนดานการจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากที่ไดขอมูลแลวก็สามารถนําขอมูลที่ไดนําไปเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ ได เพ่ือบริษัทเองจะ

สามารถทราบวากระบวนการใด หรือดานใดขององคกร ที่มีระดับการทํางานที่ดอยกวาองคกรอื่นในการนําไป
พัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป 
 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 การจัดทําเขตการคาเสรี (Free Trade Area) นับวามีบทบาทสําคัญในทางการคาระหวางประเทศของ
ไทยในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางพันธมิตรทางการคา ลดการกีดกันทางการคาทั้งในรูปแบบของภาษี
และมิใชภาษีระหวางกัน ซึ่งในสวนของการคายางพาราระหวางไทยและจีนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในอีก 10 ป ขางหนา ไทยจะสามารถผลิตยางไดถึง 4 ลานตันจากปจจุบันประมาณ 3 ลานตัน 
เนื่องจากการเพิ่มพ้ืนที่ปลูกยางในทุกภาคของไทย และในสวนของจีนจะมีความตองการยางพาราสูงถึง 2 ลาน
ตัน จากปจจบัุน 1 ลาน 2 แสนตัน ซึ่งเปนคาที่ไดจากการพยากรณ และยังมีปจจัยเสริมหลายประการเชน กล
ยุทธการเพิ่มการลงทุนดานอุตสาหกรรมยานยนตของจีน ปจจัยจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้น เปนตน อยางไรก็
ตามการคาชายแดนระหวาไทยและจีน ถายังมีตนทุนคาใชจายที่สูงหรือการดําเนินงาน การจัดการที่ยังไมมีมี
ประสิทธิภาพซึ่งไมเปนผลดีตอประเทศชาติ  และจากการศึกษาตนทุนคาใชจายในการสงออกยางพาราผาน
ชายแดนยังอยูในเกณฑที่สูง คือประมาณ 7 บาทตอกิโลกรัม นับเปนมูลคาถึง รอยลานบาทของมูลคาการสงออก 
อีกทั้งยังมีอุปสรรคในดานกระบวนการสงออกซึ่งผูประกอบการไมสามารถเขาไปแกปญหาไดกค็ือ การกีดกัน
ทางการคา Non Tariff Barrier ของจีน และกระบวนการขั้นตอนของทาเรือที่ยังไมเปนมาตรฐาน ดังนั้นในสวน
ของประเทศไทยเองควรจะหาวิธีการที่สามารถลดตนทุนคาใชจายใหไดมากที่สุด โดยการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงกระบวนการขององคกรเองเพ่ือลดตนทุนคาใชจาย ซึ่งอาจจะพัฒนารูปแบบการประเมินดานโลจิ
สติกสของอุตสาหกรรมเพื่อที่จะทราบจุดแข็งจุดออนสําหรับเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงแกองคกรในขั้น
ตอไป 
 
 

สูตร ความหมาย 
คาใชจายรวมตอป  
TC(Q*) = คาใชจายในการซื้อ + คาใชจายในการ
ส่ัง + คาใชจายในการเก็บรักษา  
                 TC(Q*)  = PR + HQ* 

                     TC(Q*)  = PR + 
Q

CR
 + 

2
HQ

 

Economic order quantity Q* = EOQ = 

H
CR2

 (คาที่ไดเปนหนวย) 

จํานวนครั้งในการสั่งตอป m = 
C

HR
2

= 
EOQ

R
 

 

 
ขณะที่  
P =  คาใชจายในการซื้อตอหนวย 
C =  คาใชจายโดยเฉล่ียในการสั่งสินคาแตละครั้ง  
       (คาโทรศัพท คา Fax เปนตน) 
H =  คาใชจายในการจัดเก็บสินคาตอหนวยตอป  
R = คาประมาณความตองการวัตถุดิบ (หนวย/ป)  
      (อาจเปนคาประมาณก็ได) 
F = คาใชจายในการจัดเก็บตอปริมาณหนวย   
      สินคาตอป (%) 
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