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บทคัดยอ 
 

 การที่ประเทศไทยจะพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการขนสงและระบบโลจิสติกสของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)    เพ่ือลดตนทุนของสินคาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ  
รวมท้ังตองการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการกระจายสินคาในภูมิภาคนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีขอมูลการเคลื่อนยายสินคาที่มีศักยภาพ  เพ่ือรองรับระบบโลจิสติกสที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  ซึ่งการ
สรางฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บรายละเอียดการเคลื่อนยายสินคาของประเทศไทย  จะชวยเปนแนวทางในการเก็บ
รวมรวบขอมูลการเคลื่อนยายสินคาใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั  เพ่ือใหสะดวกและงายตอการสืบคนขอมูล 
 งานวิจัยนี้ไดออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการเคลื่อนยายสินคาและระบบโลจิสติกสจากประเทศ
ไทยสูเอเชียเหนือ (ประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต)  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนตนแบบในการเก็บรวบรวมและ
สืบคนขอมูลการเคลื่อนยายสินคาของไทย  ทั้งทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ   ซึ่งไดแก  เสนทางที่ใชในการ
เคล่ือนยายสินคา  ยานพาหนะที่ใชในการเคลื่อนยายสินคา  ระยะเวลาที่ใชเคล่ือนยายสินคา  คาใชจาย
โดยประมาณในการเคลื่อนยายสินคา  บริษัทที่ใหบริการขนสง  และตัวอยางขอมูลการเคลื่อนยายสินคาของ
สินคาสงออก 20 ชนิดของประเทศไทย  ในระบบจะแบงออกเปน 2 สวน  สวนแรกเปนสวนของขอมูลการ
เคล่ือนยายสินคาโดยรวม  สวนที่สองเปนตัวอยางขอมูลการเคลื่อนยายสินคาสงออกของประเทศไทย 20 ชนิด
ไปสูประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต  โดยในสวนของโปรแกรมนั้นสรางดวย Microsoft Visual C# 2003 ซึ่งเปน
สวนที่ติดตอกันระหวางระบบฐานขอมูลและผูใชงาน สวนระบบฐานขอมูลสรางดวย Microsoft SQL Server 
2000 
 
1.  บทนํา 

รัฐบาลไทยยุคปจจุบันไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนสงและระบบโลจิสติกส  โดยมีนโยบายที่
จะพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการขนสงและระบบโลจิสติกสของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
เพ่ือลดตนทุนของสินคา  เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ   แตศักยภาพในการใหบริการดาน
การขนสงและระบบโลจิสติกสของไทยยังดอยกวาประเทศที่พัฒนาแลว  ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานการ
ขนสงทางน้ําและทางรถไฟ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล  ขาดองคความรูและงานวิจัย  จึงเปนผล
ใหไมสามารถรองรับความตองการดานการบริการขนสงและระบบโลจิสติกสที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
 ปจจุบันไทยมีการเก็บขอมูลการเคลื่อนยายสินคาแลวบางสวน  แตเปนการเก็บขอมูลเฉพาะสินคาบาง
ประเภท  เปนครั้งคราว  โดยหนวยงานที่หลากหลาย  ดวยวิธีการที่แตกตางกัน  ทําใหไมสามารถนําขอมูลมา
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วิเคราะหและวางแผนอยางเปนระบบได  ขอมูลการเคลื่อนยายสินคาเปนขอมูลสําคัญที่จะทําใหรูทิศทาง  
รูปแบบและปริมาณการเคลื่อนยายสินคา  ซึ่งเปนพ้ินฐานสําคัญในการนํามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดนโยบายโลจิ
สติกสในภาพรวม  ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโลจิสติกสอยางสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนไดมีการ
จัดเก็บและวิเคราะหขอมูล  รวมท้ังศึกษาแนวโนมเพ่ือใชในการจัดทําแผนพัฒนาโลจิสติกสทั้งของภาครัฐและ
เอกชน  โดยสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการจัดทําการสํารวจการเคลื่อนยายสินคาตั้งแตป1968  ญี่ปุนเริ่มจัดทําตั้งแตป
1970  ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ทําการสํารวจเปนประจําทุกๆ หาป  ไทยจึงควรจะมีการเก็บขอมูลการเคลื่อนยาย
สินคาเหมือนอยางเชนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ   ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงจะศึกษาการเคลื่อนยายสินคาและระบบโลจิสติกสของไทย และนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชพัฒนาระบบฐานขอมูลการเคลื่อนยายสินคาและระบบโลจิสติกสของไทยไปสูประเทศจีน  
เกาหลีใตและญ่ีปุน  เนื่องจากไทยมีนโยบายที่จะเปดเขตการคาเสรีกับประเทศเหลานี้แตยังไมมีผูใดทราบถึง
ตนทุนในการขนสงสินคาและเสนทางในการเคลื่อนยายสินคา  ซึ่งหากมีฐานขอมูลที่สามารถเก็บขอมูลการ
เคล่ือนยายสินคาไดอยางเปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ก็จะเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศตอไป 
 
2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 -   การศึกษาระบบโลจิสติกสของการคาไทย - จีน  เพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียน - จีน  
กรณีศึกษาภูมิภาคชายฝงทะเลดานตะวันออกของจีน [อักษรศรี พานิชสาสนและคณะ] พบวาถาผลิตที่
ภาคใตตอนลางจะขนสงผานทาสงขลาไปสิงคโปรและผานทาปนังที่มาเลเซีย  ผลิตที่ภาคใตตอนบนจะขนสงผาน
ทางเพชรบุรี  ทาเรือกรุงเทพทาเรือแหลมฉบัง  ผลิตที่ภาคเหนือตอนบนจะขนสงทาเรือเชียงแสน  แมน้ําโขงหรือ
ทางถนนจากเชียงราย  ผานพมา  สูยูนาน  ดานตาล่ัว   แตเสนทางลําเลียงยางพาราจากไทยไปจีน  สวนใหญ
ขนสงทางทะเลไปขึ้นทาเรือน้ําลึกของจีนที่เซี่ยงไฮ, ชิงเตา (ซานตง), ทาเรืออ่ืนๆ เชน ตาเหลียน  และทาเรือเซีย
เหมิน 
 -  การวิจัยเร่ืองโลจิสติกสระหวางไทย – จีน  เพื่อตอบสนองสถานการณ FTAจีน - อาเซียน  
[สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกสและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]   พบวาการขนสง
สินคาจากไทยไปยังจีนมี 3 เสนทาง  ไดแก 1. ทางเรือ คือ การขนสงทางแมน้ําโขง  จากทาเรือที่อ.เชียงแสน
หรือเชียงของไปทาเรือที่เมืองสิบสองปนนาในมณฑลหยูนนานหรือไปยังทาเรือเมืองหนานหนิง  และการขนสง
ทางทะเล  ใชเสนทางจากแหลมฉบังผานทะเลจีนใตไปยังฮองกง  ใชเวลาประมาณ 4 วัน  2. ทางอากาศ  ขนสง
ไปทาอากาศยานนครคุนหมิง เฉิงตู เซี่ยงไฮ  ปกกิ่ง   3. ทางบก  มี 5 เสนทาง คือ 1) หนองคาย-เวียงจันทน
(ลาว) - เวียดนาม –  หนานหนิง(จีน)  2) อ.แมสาย – ทาขี้เหล็ก(พมา) - เมืองยอง – เหมิ่นซง(จีน) – สิบสองปน
นา(ยูนาน)  3) อ.แมสาย - ทาขี้เหล็ก(พมา) – เชียงตุง – ตาหล้ัว(สิบสองปนนา)  4) อ.แมสาย – หวยทรายใน
หลวงน้ําทา - บอเตน - บอหวาน(ลาว) - เหมิ่งลา(เมืองสิบสองปนนา)   5) อ.เฉลิมพระเกียรติ(นาน) – หวยโกน 
– ดานน้ําเงิน – ปากแบง - บอเตน – บอหาน(ลาว) – เหมิ่งลา(สิบสองปนนา)    
 - การศึกษาขอมูลการคาระหวางไทยและจีนภายใตเงื่อนไขเขตการคาเสรี (Free Trade Area-
FTA) [ชัชชาลี รักษตานนทชัย]  พบวาการกระจายสินคาของไทยในยูนนานมีดังนี้  กลุมสินคาเกษตร  ใชวิธี
ขนสงทางทะเล  ผานทาเรือฮองกง  ทาเรือหวังปูและทาเรือที่เซินเจิ้น มณฑลกวางตุง  สงตอเขามณฑลยูนนาน
และเมอืงสําคัญ  และมีการนําเขาทางแมน้ําโขงโดยผานทาเรือซือเหมา  การนําเขาทางชายแดนจะเขาทางตาล่ัน
ในสิบสองปนนา  ผลไมสด เชน ลําไย ขนสงทางอากาศจากเชียงใหมและกรุงเทพฯ - นครคุนหมิง  กลุมอาหาร
ทะเล  ขนสงจากทาเรือคลองเตยและแหลมฉบังเขาสูมณฑลยูนนานที่ทาเรือฮองกง เพ่ือขนสงเขาสูนครคุนหมิง
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และเมืองธุรกิจการคา   กลุมสินคาวัตถุดิบ  ขนสงจากทาเรือคลองเตยและแหลมฉบังเขามณฑลยูนนานผาน
ทาเรือฮองกงและทาเรือเซินเจิ้น มณฑลกวางตุง  กลุมสินคาอุปโภคบริโภค นําเขาผานทางบริษัทการคาในเมือง
กวางโจวมณฑลกวางตุง    เสนทางการคาที่สําคัญระหวางไทยและยูนนาน คือ การขนสงทางอากาศ  เสนทาง
กรุงเทพฯ - คุนหมิงและเสนทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม – สิบสองปนนา  
 - โครงการวิจัยรวมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจไทย-จีน โดยเนนการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร (CTC) [วารินทร วงศหาญเชาว] จากการศึกษา
เรื่องความรวมมือดานลอจิสติกสไทย - จีน  พบวาระบบลําเลียงของไทยที่เขาสูตลาดจีนจะไปทางทะเลและทาง
อากาศ  สวนทางแมน้ํามีนอยเชน  การสงลําไยอบแหงตามลําน้ําโขง  จากเชียงแสน  จ.เชียงรายไปสูเชียงรุงใน
สิบสองพันนาของจีน  แลวสงตรงไปยังคุนหมิงเมืองหลวงของมณฑลยูนนานเพื่อเขาสูระบบลําเลียงของจีน ใน
ระบบการขนสงสินคาที่ตองการการขนสงอยางรวดเร็วกวาทางน้ําคือทางบกโดยใชเสนทางเชียงแสน-หวยทราย  
หลวงน้ําทา – มองลา – เชียงรุง – คุนหมิง  
 - การศึกษาการเพิ่มศักยภาพของการกระจายสินคาจากไทยตอนบนและจีนตอนใตโดยใชโดย
ใชขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ซึ่งใชลําไยอบแหงเปนกรณีศึกษา [ชูศรี  เท้ียศิริเพชรและ
คณะ] ผลการศึกษาพบวา  เสนทางการกระจายลําไยแหงจากไทยไปสูจีนตอนใต  มีการใชเสนทางแมโขงเขาสู
มณฑลยูนานมากที่สุด  เนื่องจากระยะทางและระยะเวลาสั้นที่สุด รวมทั้งตนทุนการกระจายสินคาถูกที่สุด  สวน
เสนทางการกระจายไปทางทะเลไปสูทาเรือจีนตะวันออก  มีการเพิ่มเสนทางและมีแนวโนมใชมากขึ้นเนื่องจากมี
การขยายตลาด  สําหรับเสนทางถนนยังไมมีการดําเนินการ  ทางอากาศมีการใชนอยเนื่องจากตนทุนสูง  ตลาด
คาสงลําไยแหงใหญที่สุดอยูที่เมืองอี้อู  สวนที่เหลือกระจายไปตามมณฑลทางใตและตะวันออกซึ่งมีการขยายตัว
มากขึ้น   
 - การศึกษาตนทุนและคุณภาพระบบการขนสงสินคาทางทะเลและการขนสงเชื่อมโยง  [บริษัท 
ทรานสคอนซัลทและสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร]  จากการศึกษา
เกี่ยวกับเสนทางการเคลื่อนยายยางพาราพบวา  มีการขนสงทางทาเรือและดานศุลกากรที่ใชสงออกที่สําคัญ  คือ 
กรุงเทพ แหลมฉบัง สงขลา ภูเก็ต กันตัง ปาดังเบซาร สะเดา และเบตง โดยจุดที่มีปริมาณสงออกมากสุด คือ 
กรุงเทพ สงขลาและปาดังเบซาร  การสงออกผานดานตางๆ นั้นจะใชการสงออกทางเรือ  ยกเวนดานสะเดาและ
ดานเบตงจะสงออกทางรถยนตเปนหลัก  สําหรับดานปาดังเบซารใชเสนทางรถไฟ  แลวไปขึ้นเรือเดินทะเลที่ทา
ปนังและทาเรือคลังของมาเลเซีย  ซึ่งสินคายางผานแดนมาเลเซียจะสงออกไปญี่ปุนเปนสวนใหญ  การขนสง
ระหวางปาดังเบซารกับทาเรือมาเลเซียจะใชรถไฟเปนหลัก  สายเรือคอนเทนเนอรที่ใหบริการสวนใหญเดินเรือ
ระหวางทาเรือกรุงเทพหรือทาเรือแหลมฉบังกับญี่ปุน  ในสวนของทาเรือปนังและทาเรือคลังก็เชนเดียวกัน  
สําหรับทาเรือสงขลาจะตองไปถายลําที่แหลมฉบังหรือที่สิงคโปรกอน  เพราะไมมีเรือใหบริการโดยตรงกับทาเรือ
ของญี่ปุน 
 
3.  วิธีการวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการเคลื่อนยายสินคาและระบบโลจิสติกสของประเทศไทยสู
เอเชียเหนือ (จีน, ญี่ปุน, เกาหลีใต) มีขั้นตอนการออกแบบ  คือ  แบงขั้นตอนการดําเนินงานโดยเริ่มจาก
การศึกษาทฤษฎี บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาของประเทศไทยไปสูประเทศจีน  
ญี่ปุนและเกาหลีใต  หลังจากนั้นทําการเก็บขอมูลจากผูใชระบบ  ซึ่งไดแก สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และบริษัทที่ใหบริการการขนสง
สินคา  เกี่ยวกับรายละเอียดการเคลื่อนยายสินคาที่ผูใชตองการใหมีในระบบโดยใชแบบสอบถาม    และทําการ
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เก็บขอมูลการเคลื่อนยายสินคาของประเทศไทยจากบริษัทที่ใหบริการขนสงทั้งทางบก  ทางน้ําและทางอากาศ
โดยใชวิธีการสัมภาษณ  จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากผูใชและบริษัทที่ใหบริการขนสงไปออกแบบระบบฐานขอมูล
โดยใช Microsoft SQL Server 2000  ออกแบบหนาจอแสดงผลโดยใช Microsoft Visual c# 2003  และจัดเก็บ
ขอมูลการเคลื่อนยายสินคาลงในฐานขอมูล  โดยจัดรูปแบบความสัมพันธของขอมูลอยางเหมาะสม  เพ่ือใชใน
การสืบคนขอมูลตามความตองการของผูใช 
 
4.  ผลท่ีไดรับ 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทําใหทราบวาประเทศไทยยังไมมีการเก็บขอมูลการ
เคล่ือนยายสินคาในรูปแบบที่แนนอน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูใชระบบ(ตามที่ไดระบุไว
ขางตน)  โดยนําขอมูลที่ไดมาออกแบบหนาจอโปรแกรมและพัฒนาระบบฐานขอมูลการเคลื่อนยายสินคาและ
ระบบโลจิสติกสจากไทยไปจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต  เพ่ือเปนตนแบบในการเก็บรวบรวมและสืบคนขอมูลการ
เคล่ือนยายสินคาของไทย  โดยการนําขอมูลการเคลื่อนยายสินคาที่ไดจากการสัมภาษณบริษัทที่ใหบริการขนสง
และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมารวบรวมลงฐานขอมูล  ซึ่งมีขอมูล ดังนี้ 
 -  การเลือกสินคาสงออก 20 ประเภทของไทยเปนกรณีศึกษา   โดยเลือกจากประเภทสินคาที่
เหมือนกัน 20 ประเภทจาก 50 อันดับที่ไทยสงออกไปยังประเทศจีน  ญี่ปุนและเกาหลีใต ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ,  ยางพารา, แผงวงจรไฟฟา,  เม็ดพลาสติก,  เคมีภัณฑ,  เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ,  รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ,  เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ,  
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง,  เครื่องใชไฟฟา และสวนประกอบอื่นๆ,  เครื่องจักรกลและสวนประกอบของ
เครื่องจักรกล,  ผลิตภัณฑยาง,  อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและไดโอด,  ไมและผลิตภัณฑไม,  เลนซ,  
เครื่องโทรสาร โทรพิมพ โทรศัพทอุปกรณและสวนประกอบ,  ผลิตภัณฑพลาสติก,  ผลิตภัณฑอลูมิเนียม,  
เครื่องตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา,  มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 -  ขอมูลเสนทางการเคลื่อนยายสินคาจากไทยไปจีน ญี่ปุนและเกาหลีใตโดยดูจากขอบของประเทศไทย
ไปจนถึงของของทั้ง 3 ประเทศ มีดังนี้  

 ไทย – จีน   ทางอากาศ : Bangkok airport  - Bejing, Guangzhou, Kunming, Shanghai,  Xiamen 
airport  ทางน้ํา : Bangkok, Leamchabang, Bangpakong Terminal Public port - Chiwan, Dalian, Fuzhou, 
Huada, Huangpu, Ningbo, Qingdao, Shanghai, Shekou, Tianjin, Tianjinxingang, Xiagang, Xiamen, 
Yantian port  

 ไทย – ญ่ีปุน    ทางอากาศ : Bangkok, Chiangmai, Phuket airport - Fukuoka, Nagoya, Narita, 
Osaka, Tokyo airport  ทางน้ํา : Bangkok, Leamchabang port - Chiba, Fukuyama, Hakata, Hibikinada, 
Hosojima, Imabari, Imari, Kobe, Matsuyama, Mizushima, Moji, Nagoya, Naha, Oita, Onahama, Osaka, 
Sakaiminato, Senboku, Sendai, Shimizu, Tokushima, Tokuyama, Tokyo, Toyama, Toyohashi, 
Wakayama, Yatsushiro, Yokkaichi, Yokohama port   ทางอากาศตอรดวยถบรรทุก : Bangkok airport  - 
Nagoya city และ Osaka city 
 ไทย – เกาหลีใต   ทางอากาศ : Bangkok, Phuket airport - Inchon, Pusan, Seoul airport  ทางน้ํา : 
Bangkok, Leamchabang port - Inchon, Kwangyang, Pusan, Ulsan port 

- ขอมูลเสนทางการเคลื่อนยายสินคาจากขอบประเทศไทยไปสูขอบประเทศจีน, ญี่ปุน, เกาหลีใต  
โดยดูจากประเภทสินคาสงออกของไทย  มีดังนี้ 
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ประเภทสินคา ประเทศปลายทาง ระยะเวลา ราคาโดยประมาณ* 

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ 

จีน 
ญี่ปุน(ทางอากาศ) 

ญี่ปุน 
เกาหลีใต 

7-10 วัน 
6-20 ชม. 
12-18 วัน 
9-15 วัน 

300-1500 $ 
50-100 บาท / กก. 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

ยางพารา จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

8-15 วัน 
8-18 วัน 
10-19 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

แผงวงจรไฟฟา จีน 
ญี่ปุน(ทางอากาศ) 

ญี่ปุน 
เกาหลีใต 

7-19 วัน 
6 ชม. 

12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
50-100 บาท / กก. 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

เม็ดพลาสติก จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
8-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

เคมีภัณฑ จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ จีน 
ญี่ปุน(ทางอากาศ) 

ญี่ปุน 
เกาหลีใต 

7-19 วัน 
6-20 ชม. 
12-18 วัน 
9-15 วัน 

300-1500 $ 
50-100 บาท / กก. 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและ
สวนประกอบ 

จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

8-19 วัน 
12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
8-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

เครื่องใชไฟฟา และสวนประกอบอื่นๆ จีน 
ญี่ปุน(ทางอากาศ) 

ญี่ปุน 
เกาหลีใต 

7-19 วัน 
6-20 ชม. 
7-18 วัน 
9-13 วัน 

300-1500 $ 
50-100 บาท / กก. 
500-1500 $ 
500-1500 $ 
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เครื่องจักรกล และสวนประกอบของ
เครื่องจักรกล 

จีน 
จีน(ทางอากาศ) 

ญี่ปุน 
เกาหลีใต 

7-19 วัน 
12 ชม. 

12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
50 บาท / กก. 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

ผลิตภัณฑยาง จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
    8-18 วัน 

9-19 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและ
ไดโอด 

จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

8-19 วัน 
12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

ไมและผลิตภัณฑไม จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
12-18 วัน 
9-19 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

เลนซ ญี่ปุน(ทางอากาศ) 6 ชม. 50 บาท / กก. 
เครื่องโทรสาร โทรพิมพ โทรศัพท 
อุปกรณและสวนประกอบ 

จีน 
จีน(ทางอากาศ) 

ญี่ปุน 
เกาหลีใต 

7-19 วัน 
6-20 ชม. 
12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
50-100 บาท / กก. 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

ผลิตภัณฑพลาสติก จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
12-18 วัน 
9-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

ผลิตภัณฑอลูมิเนียม จีน 
ญี่ปุน(ทางอากาศ) 

ญี่ปุน 
เกาหลีใต 

7-19 วัน 
16 ชม. 

12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
50-100 บาท / กก. 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา จีน 
ญี่ปุน 

เกาหลีใต 

7-19 วัน 
12-18 วัน 
10-13 วัน 

300-1500 $ 
500-1500 $ 
500-1500 $ 

* ราคาโดยประมาณนี้เปนราคาตนทุนในสวนของคาขนสงทางเรือและทางเครื่องบิน  ซึ่งทางเรือคือคาระวางทาง
เรือ  ทางเครื่องบินคือคาระวางทางอากาศ 
 
 โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใหกรอกขอมูลที่ใชในการคนหาขอมูลการเคลื่อนยายสินคา  สวนของ
การแสดงผลแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการคนหาขอมูลสําหรับผูใชระบบและสวนของการดูแล  จัดการ
ขอมูลของผูดูแลระบบ ซึ่งโปรแกรมจะประกอบไปดวย 4 เมนูการใชงาน ดังนี้  

1.  เมนูคนหาขอมูลการเคลื่อนยายสินคา  สามารถคนหาขอมูลการเคลื่อนยายสินคาไดโดยการใส
เง่ือนไขตางๆวาตองการจะดูขอมูลการเคลื่อนยายสินคาของไทยไปยังประเทศใด  ใชรูปแบบการขนสงแบบใด  
ตนทางและปลายทางที่ขนสงสินคาเปนที่ใด  ผลลัพธที่ไดจากการคนหา คือ เสนทางการเคลื่อนยายสินคาจาก
ไทยไปยังประเทศปลายทาง  ระยะเวลาในการเคลื่อนยาย  ราคาตนทุนโดยประมาณ  และบริษัทที่ใหบริการ
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ขนสงในแตละเสนทาง  ดังที่แสดงในรูปที่ 1 และโปรมแกรมยังสามารถคนหาเสนทางที่ใชระยะเวลาสั้นที่สุด  
โดยจะแสดงผลเมื่อกดปุม save time 

 

 
รูปท่ี 1 หนาจอคนหาและแสดงผลขอมูลการเคลื่อนยายสินคา 

 
 2.  เมนูคนหาขอมูลการเคลื่อนยายสินคาโดยคนหาจากประเภทของสินคาสงออก   สามารถ
คนหาขอมูลการเคลื่อนยายสินคาโดยเลือกประเภทสินคาสงออกที่ตองการ   จากนั้นจึงเลือกเงื่อนไขตอไป
เหมือนกับเมนูคนหาขอมูลการเคลื่อนยายสินคา   ซึ่งผลลัพธที่ได คือ เสนทางการเคลื่อนยายสินคาของประเภท
สินคาสงออกจากไทยไปยังประเทศปลายทาง  ระยะเวลาในการเคลื่อนยาย  ราคาตนทุนโดยประมาณ  และ
บริษัทที่ใหบริการขนสง  ดังที่แสดงในรูปที่ 2 
 

  
รูปท่ี 2 หนาจอคนหาและแสดงผลขอมูลการเคลื่อนยายสินคาโดยคนหาจากประเภทของสินคา 

 
 3. เมนูการทํางานของผูดูแลระบบ   ผูดูแลระบบสามารถทําการเพิ่ม  แกไขและลบขอมูลการ
เคล่ือนยายสินคาได  ซึ่งไดแกขอมูลดังตอไปน้ี ประเภทสินคาสงออกของไทย ประเทศปลายทาง  รูปแบบการ

แสดงผล 
การคนหา 

กรอกขอมูลที่เปนเงื่อนไขในการคนหา 

แสดงผลการคนหาขอมูลการ
เคลื่อนยายสินคา 
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ขนสง  ตนทางและปลายทางในการเคลื่อนยายสินคา  เสนทางในการเคลื่อนยายสินคา  ระยะเวลาในการ
เคล่ือนยายสินคา  ราคาตนทุนโดยประมาณ  บริษัทที่ใหบริการขนสง  รวมทั้งที่อยูและเบอรโทรศัพทของบริษัท
ที่ใหบริการในการขนสง  โดยมีการกําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบในสวนนี้ไว  ดังที่แสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4  

 
รูปท่ี 3 หนาจอสําหรับแกไขและลบขอมูลโดยผูดูแลระบบ 

 
รูปท่ี 4 หนาจอสําหรับเพ่ิมขอมูลโดยผูดูแลระบบ 

 
 4.  เมนูออกจากระบบ   

  
รูปท่ี 5 หนาจอเมนูออกจากระบบ 

ชองสําหรับ 
แกไขขอมูล 

ถาจะทําการลบ  ใหเลือกขอมูลที่ตองการใน
ตารางแลวกดปุม Delete ดานลาง 

เพิ่มขอมูลโดยการกรอก 
ขอมูล  แลวกดปุม Save 
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 ซึ่งการนําโปรแกรมเขามาชวยในการคนหาขอมูลการเคลื่อนยายสินคานั้นจะชวยใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการคนหาและไดขอมูลถูกตอง  เนื่องจากมีการปรับปรุงขอมูลตลอดเวลา 
 
5.  บทวิจารณ 
 ในปจจุบันที่มีการแขงขันสูงทางดานเศรษฐกิจและมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทางดานโลจิสติกสจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดนโยบายดานโลจิสติกสใหชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมและสามารถตอรองกับประเทศอื่นๆ ได  ดังนั้นประเทศใดที่มีการ
วางนโยบายดานโลจิสติกสที่ดีถือวาเปนผูไดเปรียบในการแขงขัน 
 การวางนโยบายดานโลจิสติกสที่ดีนั้นควรเริ่มจากการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  ซึ่งก็คือขอมูลการเคลื่อนยาย
สินคา  เพราะจะทําใหทราบถึงเสนทางที่ใชเคล่ือนยายสินคาในปจจุบันวามีการใชเสนทางใดบาง  ใชระยะเวลา
ในการเคลื่อนยายสินคามากนอยเพียงใด  มีราคาโดยประมาณเทาไร  และมีบริษัทใดบางที่ใหบริการในการ
ขนสง  ซึ่งขอมูลเหลานี้จะทําใหเห็นทิศทางการเคลื่อนยายสินคาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น  สงผลใหการกําหนด
นโยบายในภาพรวมทางดานโลจิสติกสเกิดความสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปนอยู   
 
6.  บทสรุป 
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลในการเคลื่อนยายสินคาและระบบโลจิสติกสของไทยสูจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต  
จะชวยเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลของการเคลื่อนยายสินคาทางบก ทางน้ําและทางอากาศใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  ทําใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและวางแผนอยางเปนระบบเพ่ือกําหนดนโยบายโลจิ
สติกสในภาพรวม  อีกทั้งยังสะดวกและงายตอการสืบคนขอมูล     
  ในอนาคตควรจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลการเคลื่อนยายสินคาและระบบโลจิสติกสของไทยไปสู
ประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต  ที่ไดทําการศึกษาและพัฒนาแลว  รวมท้ังควรจะมีการเก็บ
ราคารวมที่เปนตนทุนที่แทจริงในที่ใชการเคลื่อนยายสินคา  และควรมีการเก็บขอมูลการเคลื่อนยายสินคาสินคา
สงออกมากกวา 20 ประเภท  เพ่ือรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของระบบโลจิสติกสในปจจุบัน 
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กองทุนสนับสนุนการวิจัยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป 
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