
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 333 - 

การศึกษาระบบโลจิสติกสเพื่อการสงออกยางพาราและผลไมจากไทยไปจีน 
 

เจริญชัย  โขมพัตราภรณ1 เตือนใจ  สมบูรณวิวัฒน1 ธนัญญา  วสุศรี2  
วลัยลักษณ  อัตธีรวงศ3 ชัชชาลี  รักษตานนทชัย4 

 

1คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
4คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

{ckhomp@gmail.com, tuanjai.som@kmutt.ac.th, twasusri@gmail.com, walailak_ut@yahoo.com, 
chatchalee@gmail.com} 

 
บทคัดยอ 

 
ประเทศไทยไดดําเนินการเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับ

ประเทศตางๆ เพ่ือเปนการขยายการคาสูประเทศใกลเคียงและประเทศคูคาใหมที่มีศักยภาพในภูมิภาคอื่นๆ ทั่ว
โลก ลาสุด ผูนําจีนและผูนําอาเซียน (ซึ่งไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน) ไดลงนามใน "ความตกลงการคา
สินคา ภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและจีน" หรือที่เรียกกนัในนาม 
“เอฟทีเออาเซียน-จีน” ทั้งนี้รายการกลุมสินคาที่ผูประกอบการไทยคอนขางพรอมสําหรับการเปดเสรีกับจีน
ภายใตกรอบเขตการคาเสรี อาเซียน-จีน ไดแก กลุมยางพารา กลุมปโตรเคมีและเม็ดพลาสติก กลุมเย่ือและ
กระดาษ กลุมอาหาร ผักและผลไมบางชนิด  และกลุมอัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน ผลกระทบแกไทยที่คาด
วาจะตามมาจากการเปดการคาเสรีอาเซียน-จนีนี้ คือการคาขายระหวางไทยและจีนจะเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ดี 
ไทยควรมีการศึกษาการจัดการและโครงสรางระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับโอกาสทางการคาที่จะเพ่ิมขึ้นนี้ดวย 

บทความนี้นําเสนอการศึกษาการจัดการและโครงสรางโลจิสติกสในโซอุปทานที่เกี่ยวของกับการสงออก
ยางพาราและผลไมของไทยไปยังจีน ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปและ/หรือการบรรจุสินคา จนกระทั่ง
ลําเลียงขนสงไปถึงทาเรือสงออก การศึกษานี้ไมรวมระบบโลจิสติกสของการคาผานแดน (Border Trade) โดยใช
ยางพาราและผลไมเปนกรณีศึกษา เพ่ือแสดงโครงสรางระบบโลจิสติกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
โดยเริ่มจากสวน ผานเสนทางการไหลภายในประเทศไทย ประตูทางออกจากไทย ถึงประตูทางเขาของจีน และ
ไดแสดงกิจกรรมโลจิสติกส รูปแบบการขนสงของสินคาทั้งสองในเสนทางการขนสงที่เปนอยู และประเด็น
สําคัญๆ ในเชิงโลจิสติกส 

 
คําสําคัญ: ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน, ระบบโลจิสติกสการสงอออกของไทย, ยางพารา, ผลไม 
 
1. บทนํา 

ขอตกลงการคาเสรีเปนกลไกความรวมมือเชิงพาณิชยระหวางประเทศ มีเปาหมายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศคูคา โดยการลดภาษีนําเขาของสินคาในรายการที่ตกลงกัน ซึ่งสินคาหรืออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของยอมไดรับผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบจากขอตกลงดังกลาว กลุมที่อาจไดรับประโยชนคือ 
กลุมที่ไดรับการยกเวนภาษีระหวางประเทศคูคา สามารถสงสินคาไปขายไดในราคาที่ตํ่าลง มีความสามารถใน
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การแขงขันเหนือกวาสินคาที่สงออกจากประเทศอื่นๆ ที่ไมมีขอตกลง ในทางกลับกัน กลุมที่อาจไดรับผลดานลบ
คือ กลุมสินคาที่เปนชนิดเดียวกันกับสินคานําเขา เนื่องจากสินคาคูแขงที่ไมตองเสียภาษีนําเขา เปนที่คาดหมาย
วาสินคาที่อยูในรายการยกเวนภาษีจะมีการเพิ่มปริมาณการนําเขาและสงออก และจะสามารถเปนกลไกหนึ่งใน
การกระตุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศตอไป  

อยางไรก็ตาม กลไกสําคัญอันหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศ ก็คือ ระบบโล
จิสติกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ระบบโลจิสติกสที่ดีจะสามารถชวยใหผูผลิตนําสงสินคาถึงมือ
ผูบริโภคดวยระยะเวลาอันส้ัน ดวยปริมาณและคุณภาพที่ลูกคาตองการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
การผลิต และลดตนทุนในการดําเนินงาน  

เมื่อพิจารณาในแงของระบบโลจิสติกสของการคาไทย-จีน โดยเฉพาะวงจรการไหลของสินคาแลว การ
ที่จนียอมเปดเสรีใหกับสินคาของไทยโดยการลดภาษีนําเขาภายใตกรอบเอฟทีเออาเซียน-จีนนั้น สงผลใหมี
แนวโนมการขยายตัวทางการคาขายระหวางทั้งสองประเทศมากขึ้น รัฐบาลไทยไดคํานึงถึงผลกระทบในเชิงโลจิ
สติกสของการเปดการคาเสรีที่จะเกิดขึ้น หากแตเปนที่ทราบกันวาจีนมีความละเอียดออนของกลไกในระบบโลจิ
สติกสคอนขางมาก ยกตัวอยางเชน การกระจายสินคาเขาสูตลาดภายในของจีนยังคงมีอุปสรรคสําคัญทั้งในชวง
กลางและชวงปลายของวงจรการไหลของสินคา โดยเฉพาะระบบขนสงและโลจิสตกิสภายในประเทศจีนที่ยังคง
ควบคุมโดยรัฐ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการสงสินคาไทยเพ่ือไปวางจําหนายในตลาดจีนยังคงมี
อุปสรรคและผูกขาดโดยวิสาหกิจของรัฐ เมื่อสินคาของไทยผานดานศุลกากรไปไดแลว จึงมิไดหมายความวาจะ
กระจายลื่นไหลตอไปถึงมือผูบริโภคจีนไดโดยงาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาอุปสรรคและปญหาท่ี
เกิดขึ้นในแงโลจิสติกสของการสงสินคาไปยังตลาดจีน ตลอดจนเสนทางและกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหสินคาไทย
สามารถแขงขันกับสินคาจีนในดานตนทุนโลจิสติกสไดมากขึ้น 

บทความนี้วัตถุประสงคที่จะนําเสนอผลศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการและโครงสรางโลจิสติกสในโซ
อุปทานที่เกี่ยวของกับการสงออกของไทยไปยังจีนที่เปนอยู (AS-IS) ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปและ/
หรือการบรรจุสินคา จนกระทั่งลําเลียงขนสงไปถึงทาเรือสงออก โดยเลือกสินคา 2 ประเภท คือ ผลไมและ
ยางพาราเปนกรณศึีกษา ในการแสดงถึงการไหลของสินคาจากไทยสูจีนในรูปแบบ (Modes) ของการขนสงที่
ไมใชการคาผานแดน เพ่ือแสดงโครงสรางระบบโลจิสติกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยเริ่มจาก
สวน ผานเสนทางการไหลภายในประเทศไทย ประตูทางออกจากไทย จนกระทั้งประตูทางเขาของจีน และ
นําเสนอกิจกรรมโลจิสติกสของสินคาทั้งสองในเสนทางการขนสงที่เปนอยูรวมถึงรูปแบบการขนสง และประเด็นที่
สําคัญในเชิงโลจิสติกส 
 ในหัวขอถัดไปของบทความนี้จะกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัย ในหัวขอที่ 3  และ 4 จะกลาวถึงระบบโลจิ
สติกสของยางพารา และผลไม  ตามลําดับ และหัวขอสุดทายจะเปนการสรุปประเด็นขอคนพบตางๆ  
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
2.1. วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการศึกษานี้ไดเลือกใชการวิจัยเชิงบุกเบิก (Exploratory research) ในการศึกษาสถานการณปจจุบัน
ของระบบโลจิสติกสที่เปนอยู ณ ปจจุบัน (AS-IS) โดยเริ่มจากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน และสรางความเขาใจ/
อธิบายแนวคิด รูปแบบการดําเนินงานและการไหลของกิจกรรมตางๆ ในระบบโลจิสติกสของประเทศไทยที่
เกี่ยวของกับการคาไทย-จีนใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเทคนิคที่ใชมีดังนี้ 

1. การศึกษานํารองเพ่ือการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) 
โดยใชคําถามเพื่อใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เปนการสัมภาษณเพ่ือใหเขาใจถึงสภาพและ
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สถานการณตางๆ ในปจจุบันที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสของประเทศไทยในสวนของการคาไทย-จีน โดยผูถูก
สัมภาษณสามารถใหคําตอบไดอยางเสรี 

2. การศึกษาดวยกรณีศึกษา (Case study) โดยเลือกกรณีศึกษาสินคาตัวอยาง 2 รายการ ไดแก 
ยางพารา และผลไม จากนั้นจะทําการศึกษาสินคาทั้ง 2 รายการในทุกกิจกรรม ต้ังแตกอนเขาสูกระบวนการผลิต 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือที่จะสามารถเขาใจรายละเอียดและทราบถึง
ขั้นตอน ขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค ขอไดเปรียบ และ ขอเสียเปรียบทางดานการคาภายใตกรอบการคาเสรี
อาเซียน-จีน 

เหตุผลของการเลือกใชกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ เนื่องจากเทคนิคดังกลาวจะชวยใหเกิดความเขาใจใน
สถานภาพปจจุบัน (“Real world” events) ซึ่ง McCutcheon and Meredith (1993) ไดกลาวไววา โดยทั่วไปแลว
การศึกษาถึงธุรกิจที่ดําเนินงานอยูนั้นจะตองไมมีการควบคุมเง่ือนไขตางๆ โดยการศึกษาดวยกรณีศึกษามักจะ
ถูกนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทฤษฎีขึ้นใหม หรือตรวจสอบและทําความเขาใจกับสถานการณที่ไมคุนเคย 
นอกจากนั้นกรณีศึกษายังสามารถนํามาใชเพ่ือสนับสนุน ขยายการศึกษาในประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ที่ปรากฏอยูอีกดวย 

 
2.2. เกณฑที่ใชในการคัดเลือกสินคา 
  สําหรับการพิจารณาคัดเลือกสินคานั้นไดกําหนดหลักเกณฑที่สําคัญที่ใชในการคัดเลือกสินคาตัวอยาง 
ไว ดังนี้ 

1. สินคาที่เปนกรณีศึกษาจะตองเปนสินคาที่อยูในรายการขอตกลงการคาเสรี หรือพรอมกับการเปด
เสรีกับจีน 

2. สินคาที่เปนกรณีศึกษาจะตองเปนสินคาสงออกไปจีนที่มียอดมูลคาสูงเปนอันดับตนๆ  และมี
ศักยภาพที่จะแขงขันกับสินคาจีนไดทั้งในตลาดตางประเทศ และตลาดโลก 

3. สินคาที่เปนกรณีศึกษาควรเปนสินคาเกษตรกรรมที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรระดับรากหญาของ
ประเทศ หรือเปนสินคาที่มีแนวโนมและศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ      

4. เปนสินคาที่มีเสนทางการขนสงไปจีนโดยมีเสนทางการขนสงทั้งทางรถไฟ ทางเครื่องบิน และทาง
เรือ หรือมีเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมโยง เพ่ือที่จะสามารถทราบและเขาใจถึงเสนทางการ
ขนสง สภาพเงื่อนไข ตลอดจนขอจํากัดตางๆ ในการสงออกสินคาที่เปนกรณีศึกษาไปจีน และเปน
ประโยชนตอการวิเคราะหหาเสนทางและทางเลือกที่เหมาะสมตอไป  

5. สินคาที่เปนกรณีศึกษาควรเปนสินคาทั้งที่เนาเสีย (Perishable product) และไมเนาเสีย (Non-
perishable product) ซึ่งสะทอนถึงลักษณะการบรรจุและรูปแบบการขนสงที่แตกตางกันเพ่ือ
สามารถใชเปนตัวแทนสําหรับการอธิบายระบบโลจิสติกสของสินคาที่เนาเสียและไมเนาเสียตัว
อ่ืนๆ   

   
จากเกณฑขางตนงานวิจัยนี้จึงไดคัดเลือกสินคาตัวอยาง 2 รายการ ไดแก ยางพารา ซึ่งเปนตัวแทน

ของสินคาที่ไมเนาเสีย และ ผลไม ซึ่งเปนตัวแทนของสินคาที่เนาเสียงาย เปนกรณีศึกษาสําหรับวิเคราะหระบบ 
โลจิสติกสเพ่ือการสงออกไปยังจีนดวยมูลคาที่สูง นอกจากนั้นรูปแบบการขนสงของสินคาทั้ง สองรายการ
สามารถสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการขนสงภายในประเทศ และระหวางประเทศคอนขางครบถวน นอกจากนั้น
สินคาทั้ง 2 รายการยังเปนสินคาที่มีรูปแบบการบรรจทุี่แตกตางกัน เนื่องจากเปนสินคาที่เนาเสียงาย และไมเนา
เสียงาย รายละเอียดของเกณฑที่ใชในการคัดเลือกสินคาตัวอยาง แสดงดังตารางที่ 1 ตอไปนี้ 

 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 336 - 

ตารางที่ 1 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกสินคาตัวอยางที่เปนกรณีศึกษา 

รูปแบบการขนสงภายในประเทศ รูปแบบการขนสงระหวางประเทศ 
ลักษณะของ

สินคา 
 

อยูใน
รายการ
ขอตกลง รถบรรทุก รถไฟ น้ํา อากาศ รถบรรทุก รถไฟ น้ํา อากาศ 

เนา
เสีย 

ไมเนา
เสีย 

ยางพารา            
ผลไม            

 
3. ระบบโลจิสติกสของการสงออกยางพาราไปจีน 

พ้ืนที่ปลูกยางพารากระจายอยูในเกือบทุกภาคทั่วประเทศ ไดแก ภาคใต ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังบางพื้นที่ของภาคเหนือ ทั้งนี้ในป 2548 พ้ืนที่การเพาะปลูกยางพาราสวนใหญจะอยู
ในภาคใต โดยจังหวัด สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา นราธิวาส เปน 5 จังหวัดที่ใหผลผลิตสูงที่สุด
ในประเทศไทย [10] ทั้งนี้ยางพาราเปนพืชยืนตนที่จะทําการปลกูในชวงตนหรือชวงปลายฤดูฝนหลังชวงที่มีฝน
ตกชุกเพราะเปนชวงที่ดินมีความชุมชื้นพอเหมาะ สวนการกรีดยางนั้นปหนึ่งๆ จะกรีดไดเฉล่ียประมาณ 120-
180 วัน ซึ่งในการกรีดยางแตละครั้งจะไดเศษยางหรือขี้ยาง (สวนที่ไดจากยางกนถวยและยางติดเปลือก) เปนผล
พลอยไดอีกดวย โดยน้ํายางและขี้ยางที่ไดนี้จะถูกนําไปขายในตลาดยางพาราเพื่อที่จะนําเขาสูกระบวนการผลิต
หรือการแปรรูปขั้นตน 4 รูปแบบ คือ ยางแผน (Sheet) ยางเครพ (Crepes) นํ้ายางขน (Latex concentrate) 
และ ยางแทง (Block rubbers) [5] 
3.1.  รูปแบบการขายน้ํายางพาราและยางแผนดิบ 

เกษตรกรผูเพาะปลูกยางของไทยสวนใหญเปนเจาของสวนขนาดเล็ก และกระจัดกระจายอยูในภาคใต 
กลไกในการขายน้ํายางพาราและยางดิบนั้น จากการเขาพ้ืนที่สัมภาษณของทีมวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. เกษตรกรขายน้ํายางพาราผานสหกรณเพ่ือผลิตเปนยางแผนรมควัน แลวนําสงขายไปยังตลาด
กลางยางพาราซึ่งเปนตลาดกลางที่เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 โดยมี
ตลาดกลางยางพาราทั้งหมด 3 แหง ไดแก ตลาดกลาง จ.สงขลา ตลาดกลาง จ.สุราษฎรธานี และ 
ตลาดกลาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการดําเนินงานของตลาดกลางนี้จะเปนในลักษณะของการ
ประมูล 

2. พอคายางทําการรวบรวมยางพาราจากชาวสวนแลวนําไปขายตอยังโรงงานหรือตลาดกลาง
ยางพารา  

3. เกษตรกรรายใหญจะรวบรวมและนํายางมาขายใหแกตลาดกลางยางพาราเอง โดยสวนใหญจะเปน
เกษตรกรที่อยูใกลบริเวณตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แหง  

3.2. การแปรรูปยางและการใช 
ปริมาณผลิตยางธรรมชาติของไทยไดเพ่ิมขึ้นจาก 2.35 ลานตันในป 2543 เปน 2.96 ลานตันในป 2547 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.96 โดยมีอัตราการขยายตัวของการผลิตยางธรรมชาติ ในชวงระหวางป 2543-2547 เฉล่ีย
รอยละ 6.54 ตอป และมีปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทยเพิ่มขึ้นเปน 2.58 ลานตันในป 2547 จาก
ปริมาณ 2.16 ลานตันในป 2543 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.44 อัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 7.05 ตอป  และเมื่อ
พิจารณาปริมาณการผลิตแยกตามประเภท [5] พบวา ยางที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดคือ ยางแผนรมควัน มี
ปริมาณการผลิต 1.25 ลานตัน รองลงมาคือ ยางแทง มีปริมาณการผลิต 1.05 ลานตันและน้ํายางขน มีปริมาณ
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การผลิต 0.49 ลานตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการผลิตทั้งหมด จะเห็นไดวา ปริมาณการผลิตยางแผน
รมควันและยางแทงมีสัดสวนการผลิตถึงรอยละ 78.99 ของการปริมาณการผลิตยางธรรมชาติรวมท้ังหมด [9]   

สวนการใชยางภายในประเทศ ในป 2548 มปีริมาณการใชในประเทศ 0.317 ลานตัน หรือคิดเปนรอย
ละ 10.87 ของปริมาณการผลิตยางทั้งหมดในประเทศ และสงออกตางประเทศคิดเปน 2.6 ลานตัน หรือคิดเปน
รอยละ 89.13 โดยที่การคาของตลาดโลกทั้งหมดมีปริมาณ 6.3 ลานตัน ประเทศไทยจึงมีสวนแบงการตลาดโลก
คิดเปนรอยละ 43.65 [10] จีนเปนตลาดสงออกยางที่สําคัญของไทย ต้ังแตป 2544 จนถึง 2548 มีแนวโนมการ
สงออกเพ่ิมขึ้นทุกป โดยในป 2546 เปนตนมา จีนไดกลายเปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทย โดยยางพาราสวน
ใหญไปขึ้นที่ ทาเรือเซี่ยงไฮ ทาเรือชิงเตา และทาเรือเทียนจิน 
3.3. ระบบโลจิสติกสเพ่ือการสงออกยางพาราไปจีน 

จากการสัมภาษณกับเอกชนผูสงออก บริษัทที่ใหบริการดานโลจิสติกส ดานศุลการ ทาเรือ สถานีรถไฟ 
พบวา การขนสงยางพารามีปริมาณการขนสงที่สูงที่สุดของภาคใต โดยรูปแบบการขนสงนั้น สามารถแบง
ออกเปน 2 สวนตามภูมิภาคของภาคใต ไดแก ภาคใตตอนบน ต้ังแตสุราษฎรธานีขึ้นไป และภาคใตตอนลาง
ต้ังแตสุราษฎรธานีลงไป พบวา โรงงานแปรรูปที่อยูในจังหวัดสุราษฏรธานีใหความสําคัญกับการขนสงโดยทาง
รถไฟ คือ จากสถานีรถไฟทุงโพธิ์ ไปยัง ทาเรือกรุงเทพฯ หรือ ทาเรือแหลมฉบัง สวนโรงงานแปรรูปที่อยูภาคใต
ตอนลางสวนใหญจะขนสงโดยรถไฟ หรือ รถบรรทุก ผานไปยังดานปาดังเบซารเพ่ือไปขึ้นเรือที่ทาเรือปนัง 
มากกวาการสงออกที่ทาเรือสงขลา โดยรูปที่ 1 แสดงระบบโลจิสติกสเพ่ือการสงออกยางพาราไปประเทศจีน
พรอมระยะเวลาเฉลี่ย และปริมาณการสงออกยางพารา ณ ดานตาง ๆ แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 [7] 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณการสงออกยางพารา ณ ดานตางๆ (หนวย : ตัน) 

ป ทา
กรุงเทพ

ฯ 

ทา
สงขลา 

แหลม
ฉบัง 

ปาดัง 
เบซาร 

สะเดา เบตง ภูเก็ต เชียง
แสน 

อ่ืน ๆ รวม 

2544 166,061 429,250 64,157 709,651 251,861 27,982 222,238 - 170,789 2,042,079 

2545 429,990 408,223 60,182 770,804 303,385 35,326 198,870 - 147,636 2,354,416 

2546 454,087 509,091 69,365 851,766 338,307 38,274 157,596 2,682 152,282 2,573,450 

2547 340,454 387,141 145,304 946,427 359,234 41,018 113,941 25,534 278,043 2,637,096 

2548  320,694 317,401 138,164 935,163 475,203 35,174 97,982 38,902 273,715 2,632,398 
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รูปท่ี 1 ระบบโลจิสติกสเพ่ือการสงออกยางพาราไปประเทศจีน 

 
4. ระบบโลจิสติกสของการสงออกผลไมไปจีน 
แตเดิมไทยเก็บภาษีผลไมนําเขาจากจีนในอัตรารอยละ 36.05 และจีนเก็บภาษีไทยในอัตรานําเขารอย

ละ 33.05 [2] เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 ไทยและจีนตกลงที่จะใหมีการเรงลดภาษีในสินคาหมวดผักและผลไม 
(พิกัด 07-08) โดยลดเปนศูนยทันทีต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 จากการศึกษามูลคาการสงออกและนําเขาผลไม
รายเดอืน (ลานบาท) ระหวางไทยและจีนตั้งแตกอนขอตกลงทางการคาเสรีอาเซียน-จีน (ต.ค.2544-ก.ย.2546) 
และหลังขอตกลงทางการคาเสรีอาเซียน-จีน (ต.ค.2546-ก.ย.2548)  พบวาภายหลังการจัดทําขอตกลงทางการ
คาประเทศไทยไดเปรียบดุลการคา ดังแสดงในตารางที่ 3 ตอไปน้ี                 

 
ตารางที่ 3 การเปล่ียนแปลงมูลคาการสงออก-นําเขาผลไม ดุลการคากอนและหลังการลดภาษี 0% 

ระยะเวลา 
มูลคาการสงออก 

(ลานบาท) 
มูลคาการนําเขา 

(ลานบาท) 
ดุลการคา 
(ลานบาท) 

กอน FTA (ต.ค.44-ก.ย.46) 3677.58 2601.35 1076.23 
หลัง FTA (ต.ค.46-ก.ย.48) 7220.36 6026.53 1193.83 
% การเปล่ียนแปลง 96.33 131.67 10.93 

ที่มา กรมศุลกากร [4] 
ชนิดของผลไม (พิกัด 08) ที่สงออกไมจีนที่สําคัญๆ คือ ลําไย ทุเรียน มังคุด สมโอ กลวยไข ล้ินจี่ 

สัปปะรดแหง และ มะละกอ เปนตน โดยมูลคาการสงออกสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ลําไย ทุเรียน และ มังคุด [4] 
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาลําไยจะเปนที่นิยมของประชาชนจีนไมวาจะเปนลําไยสดหรือลําไยแหง แตหลังจากป 
2546 เปนตนมา จีนไดมีการพัฒนาสายพันธุลําไยและเพิ่มพ้ืนที่ในการปลูกลําไยมากขึ้น โดยเฉพาะลําไยพันธุดี
ของจีน 2 สายพันธุคือ Fueye และ Chulian ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับลําไยพันธุอีดอของไทย จึงทําใหลําไยที่
จีนผลิตไดเองสามารถทดแทนลําไยจากไทยไปไดสวนหนึ่ง และมีแนวโนมวาในอนาคตจีนอาจจะสามารถผลิต
ลําไยเพื่อการบริโภคในประเทศไดอยางเพียงพอ [3] สําหรับทุเรียนและมงัคุด เปนผลไมที่มีศักยภาพในตลาดจีน  

สวน 
พอคายาง 

สหกรณ 

ภาคใตตอนบน 
 
 
 

 

ตลาดกลาง 
ยางพารา 
โรงงาน 
แปรรูป 

ภาคใตตอนลาง 
 
 
 

 

ตลาดกลาง 
ยางพารา 
โรงงาน 
แปรรูป 

ทาเรือสุราษฎรธานี

สถานีรถไฟทุงโพธิ์

1 วัน  

1 วัน 

ทาเรือสงขลา

ดานปาดังเบซาร / 
สะเดา

1 วัน 

1 วัน หรือ  
14 ช่ัวโมง

ทาเรือปนัง

3 วัน

ทาเรือกรงุเทพ

ทาเรือ 

แหลมฉบัง

2 วัน 

14 ช่ัวโมง

2 วัน

ทาเรือ 

เซ่ียงไฮ / ชิงเตา

ทาเรือสิงคโปร

ทาเรือ 

เซ่ียงไฮ / ชิงเตา

14 วัน

ทาเรือฮองกง

ทาเรือฮองกง

5 วัน 

5 วัน 

ทาเรือเซ่ียงไฮ

7 วัน

2 - 3 วัน 8 วัน  

5  วัน 3 วัน  
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และมีสภาวะการแขงขันนอยเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงของผลไมไทย คือ มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย [8] 
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รูปท่ี 2 มูลคาการสงออกผลไมไทยไปจีน ป  2544 – 2548 

 
3.1. ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับทุเรียน และมังคุด  
 ทุเรียนเปนผลไมที่มีการเก็บเกี่ยวไดในทุกเดือนของป สําหรับมังคุดจะเก็บเกี่ยวไดเฉพาะเดือน มีนาคม
ถึงกันยายนเสียเปนสวนใหญ จังหวัดที่มีการเพาะปลูกทุเรียนและมังคุดสูงสุดอยูในภาคตะวันออกและภาคใต 
โดยแหลงปลูกทุเรียนที่สําคัญคือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชุมพร และนครศรีธรรมราช ทุเรียนเพ่ือการ
สงออกนั้นผลผลิตสวนใหญมาจากภาคตะวันออก ผูสงออกสวนใหญจะมีผูรวบรวมเปนของตนเองซึ่งสวนใหญจะ
ต้ังใกลกับพ้ืนที่ปลูกหรือที่เรียกวา “ลง” จะเปดเมื่อถึงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสูตลาด  เกษตรกรจะทําการเก็บ
ผลผลิตมาสงที่ลง  ลงจะมีหนาที่คัดเกรดตามคุณภาพผลผลิต  ถาไมผานเกรดจะมีพอคาสงมารับซื้อเพ่ือไปขาย
ตอในพ้ืนที่หรือตลาดไท   ขั้นตอนในลงจะมีการคัดเกรด  ตรวจความออนแก  บรรจุภัณฑ  และใสตูคอนเทน
เนอร  โดยขั้นตอนการบรรจุจะเสรจ็สินภายในลง  หลังจากนั้นจะมีรถหัวลากทําการลากตูคอนเทนเนอรไปทาเรือ
แหลมฉบังหรือทาเรือกรุงเทพ  และทําการขนสงไปประเทศจีน ซึ่งสวนใหญสงผานไปยังเมืองกวางเจา กอนจะ
กระจายไปยังพ้ืนที่สวนอื่นของจีน 
 การสงออกมังคุดไปตลาดตางประเทศมีทั้งในรูปมังคุดสดแชเย็นและมังคุดสดแชแข็ง แตสวนใหญจะอยู
ในรูปของ มังคุดสดแชเย็น เนื่องจากเปนที่นิยมของผูบริโภคมากกวาเพราะมีรสชาติดีกวามังคุดสดแชแข็ง มังคุด
ที่เปนที่นิยมของตลาดตางประเทศจะเปนมังคุดที่มีผลขนาดใหญ ต้ังแตน้ําหนักผลละ 80 กรัม (เกรด A) จนถึง 
น้ําหนักผลละ 110 กรัม (เกรดพิเศษหรือจัมโบ) เนื้อมังคุดตองไมเปนเนื้อแกวและไมมียางภายในผล นอกจากนี้
สีผิวของผลตองเปนมัน ซึ่งหากมีสวนที่เปนผิวลายหรือผิวตกกระจะตองไมเกินรอยละ 5 ของผิวผลทั้งหมด [6] 
โดยทั่วไปเกษตรกรมัดจะเก็บเกี่ยวผลผลิตและนํามาสงมายังลง และลงจะทําการคัดเกรดคุณภาพของผลผลิต ถา
พบวามีตําหนิไมเขาเกณฑที่ต้ังไวก็จะถูกสงขายไปยังตลาดขายสง หรือพอคารายยอยในพ้ืนที่ 
3.2. ระบบโลจิสติกสของผลไมไทยไปจีน 
 ระบบโลจิสติกสของผลไมเพ่ือการสงออกจากไทยไปจีน ประกอบดวย การขนสง (Transportation) ซึ่ง
เปนการเคลื่อนยายผลไมจากแหลงผูผลิต  หรือผูจัดเก็บไปยังลูกคาในระดับตางๆ   การจัดการคลังสินคา 
(Warehousing) เปนการรวบรวม จัดเก็บและสงออก  เนื่องจากผลไมเปนสินคาที่เนาเสีย จึงตองมีวิทยาการหลัง
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การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาในหองทําความเย็น หรือตูเย็นในระหวางการขนสง การลําเลียงเปล่ียนถายสูทาเรือ
หรือทาอากาศยาน (Material handling) การจัดการสารสนเทศ การจัดการเอกสารทางศุลกากร และใบอนุญาต
การสงออก (Information processing) 
 การสงออกผลไมจากประเทศไทยไปยังจีนมีทั้งการขนสงทางเรือและทางอากาศ โลจิสติกสของผลไม
สงออกทั้งสองทางนี้เริ่มตนที่สวนแลวถูกรวบรวม บรรจุ ขนสง จัดเก็บ โดยมีโครงสรางดังแสดงในรูปที่ 3 สวน
รูปแบบและเสนทางการขนสงที่มีอยูในปจจุบันเปนไปดังรูปที่ 4 
 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางของการขนสงของผลไมจากไทยไปจีน 

 
5. ปญหาและการพัฒนา 

ถึงแมวาแนวโนมการคาระหวางไทยและจีนจะมีสูงมากขึ้น แตก็ยังพบปญหาและอุปสรรคในการสง
สินคาไปสูผูบริโภคชาวจีนอยูมาก ปญหาสําคัญๆ ที่พบในระหวางการศึกษาที่เกี่ยวกับยางพาราและผลไม คือ 

1. ตนทุนยางแผนของประเทศไทยสูงกวาคูแขง คือ อินโดนีเซีย ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากมีส่ิงปลอมปนในยาง
แผนมาก สงผลใหตองมีการจางแรงงานในการคัดเกรด  
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รูปท่ี 4 แผนภาพรูปแบบและเสนทางหลักของการขนสงผลไมจากไทยไปจีน 

 
2. ยางพารายังเปนสินคาในหมวดสินคาออนไหวในขอตกลงการคาเสรีอาเซียนจีน ซึ่งหมายความวา จีน

ยังสามารถเรียกเก็บภาษีนําเขายางพาราจกไทยไดในอัตรารอยละไมเกิน 10 ขอตกลงการคาเสรี
อาเซียน-จีน ไมไดชวยใหการคายางเพิ่มขึ้น ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นนั้นเกิดจากความตองการบริโภคของ
ประเทศจีน  

3. คาระวางเรือของทาเรือสงขลามีราคาแพง คือ 450 USD/ตู เมื่อเทียบกับทาเรือปนัง 220 USD/ตู ทําให
เกิดการเคลื่อนยายสินคาไปใชทาเรือปนัง ในประเทศมาเลเซีย 

4. ทาเรือสงขลาไมมีเครนยกตู อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการขนถายปจจุบันคือ เครื่อง Forklift 41 ตัว แต
ไมมีเครน (Quay-side granty crane) สงผลใหจํากัดเที่ยวเรือที่จะใชทาเรือ 

5. ปญหารองน้ําตื้นเขินบริเวณปากแมน้ําตาป ทาเรือสุราษฎรธานี และทาเรือสงขลา สงผลตอขนาดของ
เรือที่สามารถเทียบทาได 

6. ความไมเพียงพอของขบวนรถไฟขนสงสินคา เปนปญหาตอเนื่องมาจากสภาพหัวลาก แคร มีจํานวนไม
เพียงพอ และอยูในสภาพที่ไมพรอม การขนสงสินคาดวยรถไฟออกทางดานปาดังเบซารนั้นเปนการ
ดําเนินงานของบริษัทของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนการเสียเงินตราใหตางประเทศโดยใชเหตุ 

7. ความลาชาในการยกตูขึ้นลงโดยบริษัทมาเลเซีย ณ ดานปาดังเบซาร 
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8. คุณภาพการผลิตของสวนผลไมสวนมากขาดการพัฒนาอยางเปนระบบ ใชเทคนิคและวิธีการเดิมๆ ใน
การเพาะปลูก  ขาดการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการสงออก เปนปญหาในการจัดหาผลไมที่มีมาตรฐานและ
ไดคุณภาพ  ขอกําจัดนี้ทําใหการขยายตัวการสงออกคอนขางชา 

9. เกษตรกรขาดความรูความสามารถในการพัฒนาเทคนิควิธีการดานการเกษตรตางๆ งานวิจัยเหลานี้ถูก
ทําออกมาเปนจํานวนมากแตไมคอยไดถูกเผยแพรและถายทอดสูเกษตรกร  ทําใหไมสามารถนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

10. เกษตรกรไมทราบหรือเขาถึงขอมูลขาวสารดานการตลาดและการเกษตรไดยาก ราคาที่ไดคอนขางต่ํา 
ไมจูงใจใหมีการปรับปรุงคุณภาพ สงผลใหไมมีเงินลงทุนในการพัฒนา สวนหนึ่งเนื่องจากผลไมที่ออก
ในฤดูราคาจะต่ํา ผานระบบการตลาดที่ผานหลายขั้นตอน ทําใหไดราคาลดลง เกษตรกรรายยอยไดรับ
ราคาคอนขางต่ํา  เพราะไมมีอํานาจในการตอรองราคากับผูรวบรวมหรือพอคาสง   

11. ขาดแคลนความรูและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยว ทําใหเกิดรองรอยความบอบช้ําของผลิตภัณฑ  สงผล
ตอความสดของผลผลิต 

12. การขนสงของเกษตรกรมาที่จุดรวบรวม (ไมมีหองเย็น) การขนสงมาที่จุดรวบรวมสวนใหญจะเปน
ในชวงเชาและกลางวัน  ซึ่งเปนชวงที่มีอุณภูมิสูง  ทําใหผลไมสูญเสียน้ําบางสวนในระหวางการขนสง 

13. หนวยงานไทยมีกฎระเบียบมากกวาที่ลูกคาตองการ กฎระเบียบเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของ
หนวยงานตางๆ เชน สารเคมีตกคาง เปนตน  

14. ไมมีมาตรฐานในการตรวจสอบสารเคมี กรมวิชาการเกษตรทาํการตรวจสารเคมีตกคาง โดยการนํา
ผลไมทั้งเปลือกทั้งเนื้อทําการโมใหละเอียด (ในตางประเทศโมแตเนื้อ)  และนําไปตรวจสอบในหองแล็บ  
ผลที่ออกมาสวนใหญก็ไมพบสารเคมีตกคาง  ทั้งๆที่ความเปนจริงเนื้อผลไมจะถูกเปลือกหุมอีกชั้นหนึ่ง  
หากนําแตเนื้อผลไมมาทําการตรวจก็ไมพบสารเคมีตกคางเชนกัน 

15. ระเบียบการแตละมณฑลไมเหมือนกัน  เพ่ิมความยุงยากการสงออก การนําสินคาเขาไปในประเทศจีน
ก็ตองผานขอกีดกันตางๆ มากมาย เมื่อจะขนถายลําเลียงผานแตละมณฑล ก็จะมีระเบียบการท่ี
แตกตางกันระหวางมณฑล  ทําใหเกิดความยุงยากและเสียเวลา  ตนทุนสูงขึ้น 

 
สวนปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับโครงสรางและระบบโลจิสติกสในการสงออกไปจีนโดยรวม 

คือ 
1. การขาดแคลนตูคอนเทนเนอรเปลา เปนอีกหนึ่งปญหาใหญของประเทศ เนื่องจากมีปริมาณการสงออก

วัตถุดิบมากกวาปริมาณตูสินคานําเขา ทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายในการนําเขาตูคอนเทน
เนอรเปลา ทําใหมีตนทุนในการสงออกสูงขึ้น 

2. ระบบสารสนเทศ เอกสารการสงออกระหวางประเทศบางครั้งเกิดความสับสนลาชา  
3. นโยบายรัฐบาลยังไมมีความตอเนื่อง สวนใหญเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน การประกันราคา

ผลผลิต 
4. การพัฒนาทาเรือไทยใหเปนประตูไปสูภูมิภาค โดยการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะตองขยาย

ขีดความสามารถของสถานบรรจุและแยกสินคากลอง (ICD) ใหมากขึ้น สวนการทาเรือแหงประเทศ
ไทย (กทท.) ตองปรับปรุงทาเทียบเรือใหสามารถรองรับเรือประเภท Roll On / Roll Off (RO/RO) 
ระหวางประเทศได ควบคูไปกบัการพัฒนาทาเรือที่ยังวางอยูใหมีผูเขามาบริหารทาไดเต็ม และพัฒนา
ทาเทียบเรือภูมิภาคใหเขมแข็งมากขึ้นเปนตน 
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5. พัฒนาศูนยรวบรวมและกระจายสินคา โดยตั้ง Hub ประจําภาคเพื่อประสานระบบขนสงใหสมบูรณ โดย
มีโครงการที่จะพัฒนายานคอนเทนเนอรในภูมิภาค และขนสงจากยานคอนเทนเนอรในภูมิภาคไปยัง
ปลายทาง 

6. พัฒนาวิธีการขนสงไปสูระบบราง ทางน้ํา และทางทอ เพ่ือใหการขนสงมีปริมาณมากขึ้น แตสามารถลด
ตนทุนการขนสงและประหยัดพลังงานได ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 
ไดศึกษาการพัฒนาระบบราง ทางน้ํา และทางทอ ใหเกิดความเชื่อมโยงกัน (Inter-modal 
Transportation) การรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดําเนินโครงการทางคูในชวงชุมทางฉะเชิงเทรา-
ทาเรือแหลมฉบัง ดานบริษัท ไทยเดินเรือ จํากัด (บทด.) ดําเนินการสงเสริมการใชเรือประเภท Roll 
On / Roll Off (RO/RO) 

7. พัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับการจัดการดานโลจิสติกสสําหรับระบบการขนสงทางภาคพื้น เพ่ือใหบริการ
แบบ Door-to-Door ซึ่งไดต้ังคณะกรรมการโลจิสติกสแหงชาติขึ้นมาเปนเจาภาพในการดําเนินงาน
ทั้งหมด พรอมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีขั้นตอนมากๆ ใหนอยลง และนํา
ระบบ IT เขามาใชมากขึ้น 
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