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 บทคัดยอ 

การศึกษาการคาสินคาโคเน้ือผานดานชายแดน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการคาสินคาโคเน้ือผานดาน

ชายแดน ระบบโลจิสติกสของสินคาโคเน้ือผานดานชายแดน  และปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสในสินคาโคเน้ือของไทย 

โดยศึกษาสินคาเกษตรที่ผานดานชายแดนทางดานทิศเหนือไดแก ดานเชียงของและดานเชียงแสน จังหวัดเชียงรายของไทย

ผานดานชายแดนของ สปป.ลาว ไปยังของจีน และศึกษาสินคาเกษตรที่ผานดานชายแดนทางดานทิศตะวันตก คือ ดานแม

สอด จังหวัดตาก ของไทยผานดานชายแดนเมียนมาร ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ

ผูประกอบการและพอคาสินคาเกษตรตามแนวชายแดนของไทย สปป.ลาว เมียนมาร และจีน รวม 30 ราย โดยศึกษา

ขอมูลป 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

ผลการศึกษาพบวา จากการที่ปริมาณการผลิตโคเน้ือของไทยมีการลดลงอยางตอเน่ือง สงผลใหมีการนําเขา      

โคเน้ือจากเมียนมาร คิดเปนรอยละ 99 ของปริมาณนําเขาโคเน้ือทั้งหมด เสนทางโลจิสติกสการนําเขาโคเน้ือมาจากเมียน

มาร โดยมีผูรวบรวมโคมีชีวิตจากเมืองยางกุง ขนสงโดยรถบรรทุกมาที่จุดรวบรวมที่เมืองเมาะละแหมง จากน้ันตอน         

โคเน้ือโดยการเดินเทามาที่เมืองเมียวดี เพื่อผานมาชายแดนไทย อ.แมสอด จ.ตาก รวมระยะทาง 420 กิโลเมตร             

ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5-7 วัน และสวนใหญเขาคอกพักของเอกชน มีบางสวนเขาตลาดโคกระบือแมสอด       

จ.ตาก โดยโคเน้ือที่นําเขามากกวารอยละ 90 มีพอคาในภาคกลางซื้อแลวนําไปเลี้ยงขุนกอนที่จะสงออกไป สปป.ลาว และสง

ตอไปยังจีน มี  2 เสนทาง เสนทางทางนํ้า นําโคเน้ือลงเรือที่ดานกักสัตวเชียงแสน จ.เชียงราย ผาน สปป.ลาว ขึ้นทาเรือสบ

หลวยของเมียนมาร และนําโคเน้ือขึ้นรถบรรทุกตอไปยังเมืองโรง มณฑลยูนนานของจีน รวมระยะทาง 242 กิโลเมตร ใช

เวลาในการเดินทาง 17-30 ชม. มีตนทุนโลจิสติกสรวม 18.10 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนการขนสงมากที่สุด 11.46 บาท 

ตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ  63.31 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด รองลงมาเปนตนทุนคลังสินคาและการจัดการคลังสินคา 

2.57 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ  14.20 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และตนทุนบริหารการจัดการ 4.07 บาทตอ

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 22.49 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และเสนทางบก นําโคเน้ือลงเรือขามฟากที่ อ.เวียงแกน        

จ.เชียงราย ไปยังบานดาน แขวงบอแกว สปป.ลาว และขนสงโคเน้ือโดยใชรถบรรทุกไปตามเสนทาง R3A ไปยังดานบอเต็น 

เพื่อสงโคเน้ือใหกับพอคาจีนที่มารอรับเพื่อจูงตอที่ดานบอหาร เพื่อนําสงพอคาตอไป รวมระยะทาง 279 กิโลเมตร ใชเวลา

ในการเดินทาง  14 - 15 ชม. มีตนทุนโลจิสติกสรวม 22.19 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนการขนสงมากที่สุด 15.53 บาทตอ

กิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 69.99 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด รองลงมาเปนตนทุนคลังสินคาและการจัดการคลังสินคา 

2.54 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 11.45 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และตนทุนบริหารการจัดการ 4.12 บาทตอ

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 18.57 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด ซึ่งปจจัยที่ทําใหตนทุนการขนสงมีผลตอตนทุนโลจิสติกสมาก

ที่สุด เน่ืองจากระยะทางขนสงโคเน้ือจากจุดที่นําเขามีระยะทางไกล และขนสงไปยังแหลงเลี้ยงที่สําคัญในเขตภาคกลาง 

และสงออกทางดานเชียงแสนและเชียงของ จ.เชียงราย ผานสปป.ลาวไปยังจีน ปญหาและอุปสรรค ไดแก กฎระเบียบใน

การนําเขาของไทย เสนทางลํานํ้าโขงบางฤดูนํ้าลด สงผลใหไมสามารถขนสงสินคาไปสปป.ลาวและจีนตอนใตได การสูรบ

และความไมสงบในพื้นที่ประเทศเมียนมาร  ขอเสนอแนะ ภาครัฐควรเขมงวดในเร่ืองการปราบปรามการเก็บสวย ควรมีการ

เจรจา 3 ฝาย ดานกฎระเบียบการผานแดน ใหสะดวกแกผูขนสงและสรางความรวมมือทางการคาระหวางไทย- เมียนมาร-

สปป.ลาว - จีน เรงรัดใหหนวยงานที่เก่ียวของเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎระเบียบทางการคาไปสูผูประกอบการนําเขา-

สงออกใหทั่วถึงมากย่ิงขึ้น   
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดทําการศึกษาสถานการณการคา
สินคาโคเน้ือผานดานชายแดน ระบบโลจิสติกสของสินคาโคเน้ือ ผานดานชายแดน และปจจัยที่มีผลตอ
ตนทุนโลจิสติกสในสินคาโคเน้ือของไทย โดยศึกษาสินคาเกษตรที่ผานดานชายแดนทางดานทิศเหนือไดแก ดาน
เชียงของและดานเชียงแสน จังหวัดเชียงรายของไทยผานดานชายแดนของ สปป.ลาว ไปยังของจีน และศึกษา
สินคาเกษตรที่ผานดานชายแดนทางดานทิศตะวันตก คือ ดานแมสอด จังหวัดตาก ของไทยผานดานชายแดน
เมียนมาร เพื่อใชเปนแนวทางเพื่อจัดทํานโยบายสินคาเกษตรตามแนวชายแดนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
และสามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบายบริหารจัดการสินคาเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณกรมปศุสัตว ดานกักสัตวตาก ดานกักสัตวเชียงราย
ผูประกอบการโคเน้ือทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการประสานงานและชวยใหขอมูลในการศึกษาในครั้งน้ี
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

สภาพทางเศรษฐกิจและการคาของโลกในชวงที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมขนสง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการแขงขันทางการคาที่รุนแรง 
ซึ่งมูลคาการคาของไทยเมื่อรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะ
การคาตามแนวชายแดนที่ไทยมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ ไดแก เมียนมาร  สปป.ลาว 
กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยในแตละปมีการคาระหวางกันคิดเปนมูลคาหลายแสน
ลานบาท  ในป 2557 ไทยมีการคาชายแดนกับทั้งสี่ประเทศ เปนมูลคา 987,572 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากมูลคา 
924,237 ลานบาท ของป 2556 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 6.85 จากมูลคาการคาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน โดยรัฐบาล
ใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดต้ังเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน     
5 พื้นที่ชายแดน เพื่อใหสามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางสมบูรณในป 2558 ไดแก 1) แมสอด       
จ.ตาก 2) อรัญประเทศ จ.สระแกว 3) ตราด 4) มุกดาหาร 5) สะเดา จ.สงขลา (ดานศุลกากรสะเดาและ       
ปาดังเบซาร) โดยเนนการตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ใน
การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพิ่มการจางงานและสรางความเปนอยูที่ดีใหประชาชน แกปญหาแรงงาน
ตางดาวลักลอบเขามายังพื้นที่ตอนใน ปญหาการลักลอบนําเขาสินคาเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบาน 
และปญหาความแออัดบริเวณดานชายแดน และไดเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดต้ังเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ไดแก 1) สิทธิประโยชนสําหรับการลงทุน 2) การใหบริการจุดเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จ  3) มาตรการสนับสนุนการใชแรงงาน ตางดาว และ 4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร
ในพื้นที่ เพื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเช่ือมโยงในภูมิภาคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ทําเนียบรัฐบาล, 2557)  

ศักยภาพในการผลิตโคเน้ือและเน้ือโคคุณภาพดีของไทยและเปนที่ตองการของประเทศเพื่อนบานสําหรับ
นักทองเที่ยวและผูมีรายไดสูง แตผลผลิตโคเน้ือมีแนวโนมลดลงตลอด 3-4 ปที่ผานมา และ  ในป 2558 ผลผลิต
เริ่มเพิ่มข้ึน แตการเพิ่มผลผลิตโคเน้ือน้ันทําไดคอนขางยากและตองอาศัยระยะเวลา โดยในป 2558 จากราคา  
โคเน้ือในประเทศที่สูงข้ึนและการประสบปญหาจัดหาโคเน้ือเขาขุน จึงมีการนําเขาโคเน้ือจากออสเตรเลียเพื่อ
นํามาขุนและบริโภคภายในประเทศ การนําเขาโคเน้ือสวนใหญเกือบรอยละ 90 สวนหน่ึงนําเขาจากเมียนมาร 
เพื่อนํามาบริโภคในประเทศและมีบางสวนนําเขามาและสงออกไปทันทีแตอีกสวนหน่ึงนําเขามาเลี้ยงขุนระยะ
สั้น 2-3 เดือน กอนสงออกไปยัง สปป.ลาว และสงตอไปยังจีน ดังน้ันการจัดการโลจิสติกสเปนสิ่งสําคัญในการ
บริหารจัดการสินคาโคเน้ือ ในขณะเดียวกันก็มีการนําเขาสินคาเกษตรจากเพื่อนบาน ซึ่งมีเปาหมายการ
รวมกลุมเพื่อเปนฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน บนพื้นฐานของความรวมมือ พึ่งพาทรัพยากรรวมกัน แตการ
พัฒนาการบริหารจัดการตลอดโชอุปทานของสินคาเกษตรยังประสบปญหาหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการจัดการโลจิสติกสสินคาเกษตร ที่คาดวาไทยมีตนทุนอยูที่รอยละ 21-25 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ GDP ซึ่งไทยยังขาดองคความรูในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส ต้ังแตกอนการผลิต การเก็บเกี่ยว 
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การเก็บรวบรวมและการกระจายสินคา การขาดแคลนแรงงาน ทําใหตนทุนสูง ไมสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได   

ดังน้ัน เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการคาสินคาโคเน้ือผานชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบาน 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงสถานการณและสภาพทั่วไปของการคาตาม
แนวชายแดน การบริหารจัดการโลจิสติกส รูปแบบการกระจายสินคา การขนสงสินคา และพฤติกรรมการคา
ตามแนวชายแดนที่เอื้ออํานวยตอการคาสินคาโคเน้ือ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคทางการคาของสินคาโคเน้ือ
ตามแนวชายแดน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของไทยในการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาในภูมิภาคและ   
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโลจิสติกส ซึ่งจะทํา
ใหสินคามีตนทุนที่ตํ่าลง ลดการสูญเสียระหวางขนสงและระยะเวลาในการขนสง ทําใหสินคามีคุณภาพดีมี
มูลคาเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งจะเปนการสรางรายไดความเปนอยูที่ดีข้ึนใหกับเกษตรกร 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1.2.1 ศึกษาสถานการณการคาสินคาโคเน้ือผานดานชายแดน 
1.2.2 ศึกษาโลจิสติกสของสินคาโคเน้ือผานดานชายแดน 
1.2.3 ปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสโคเน้ือของไทย 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

1.3.1 ศึกษาขอมูลป 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 
1.3.2 ศึกษาเฉพาะโคมีชีวิต ที่นําเขาผานดานชายแดนทางดานทิศตะวันตก ศึกษาดานศุลกากรแมสอด

ของจังหวัดตาก ของไทยผานดานชายแดนจากเมียนมาร และสงออกผานดานชายแดนทางดานทิศเหนือ ดาน

ศุลกากรเชียงแสน  ดานศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของไทยผานดานชายแดนของสปป.ลาว ไปยังจีน 

1.4  วิธีการศึกษา 
 1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการและพอคาสินคาเกษตรและอาหาร   
ตามแนวชายแดนของไทย สปป.ลาว  เมียนมาร และจีน โดยการสัมภาษณเชิงลึกทั้งขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินคา
โคเน้ือ สภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จากแหลงขอมูลดังน้ี 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากผูประกอบการและพอคาสินคาเกษตร  
ตามแนวชายแดนของไทยและปลายทางของสินคา ไดแก สปป.ลาว  เมียนมาร และจีน การเลือกตัวอยางเปน
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในแตละสินคาและแตละประเทศ เชน พอคารวบรวม 2 ราย พอคา
สงออก 2 ราย พอคานําเขา 2 ราย เปนตน และเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาคมตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน          กรมปศุสัตว กรมศุลกากร หอการคาจังหวัด เปนตน 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
งานวิจัย วิทยานิพนธ และสถิติตาง ๆ จากสถาบันการศึกษาตางๆ และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ 
และทางเวปไซตที่เกี่ยวของ เชน Trademap และ USDA เปนตน 
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1.4.2 วิเคราะหขอมูล 
การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) เปนการใชคาสถิติอยางงาย เชน คาผลรวม คาเฉลี่ย คารอยละ 
อธิบายผลประกอบตาราง ใหทราบถึงสถานการณและพฤติกรรมการคาผานดานชายแดน ระบบโลจิสติกสและ
การกระจายสินคาเกษตรจากแนวชายแดน  

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ไดขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางเพื่อจัดทํานโยบายสินคาเกษตรตามแนวชายแดนใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  

1.5.2 สามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบายบริหารจัดการสินคาเกษตรในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  
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บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.1 การตรวจเอกสาร 

สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (2555) ไดศึกษา 1) การคาระหวางประเทศทาง
บกดานเหนือ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการคาระหวางประเทศทางบกดาน
เหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวโนม รูปแบบ และโอกาสของการคาระหวาง
ประเทศทางบกดานเหนือของไทยที่เกิดจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศคูคา และเพื่อเสนอแนะแนวทางและกลยุทธการพัฒนาการคาระหวางประเทศทางบกดานเหนือ 
สําหรับหนวยงานภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชน พื้นเปาหมายที่ศึกษา คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัด
อุตรดิตถ ผลการวิเคราะห พบวา ปญหาการคาระหวางประเทศทางบกดานเหนือ ไดรับแรงขับเคลื่อนหลักจาก
สภาพแวดลอมระดับมหภาค ไดแก ความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบายของรัฐบาลเมียนมารที่มีปญหากับ
ชนกลุมนอย สงผลตอการคาชายแดน ในสวนของประเทศไทยเอง เกิดปญหาจากการเมือง การปกครอง ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตัวผูวาราชการจังหวัดเชียงรายบอย ทําใหขาดความตอเน่ืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน 
ปจจัยขับเคลื่อนที่เกิดในระดับพื้นที่ พบวา เกิดจากนโยบายกีดกันทางการคาของประเทศเพื่อนบานทั้งสอง
ประเทศ เพราะมีการกําหนดมาตรการควบคุมทางการคาทั้งการนําเขา สงออกอยางเขมงวด และมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย นอกจากน้ีการปฏิบัติตอกฎ ระเบียบทางพิธีการ นําเขาสงออก ของเจาหนาที่ในประเทศ
เพื่อนบานแตละดานมีการปฏิบัติที่แตกตางกัน สําหรับโอกาสการคาของไทยพบวา เมียนมาร สปป.ลาว ยูน
นาน (จีน) มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีตอการคาระหวางประเทศทางบกในอนาคต ประกอบกับปจจัยสนับสนุน
ในพื้นที่เพื่อสงเสริมการคาชายแดน อาทิ สะพานขามแมนาโขงแหงที่ 4 รถไฟสาย เดนชัย-เชียงราย และศูนย
เปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคา (Inter Modal Facilities) ที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งน้ีผูวิจัยได
เสนอแนะแนวทางและกลยุทธการพัฒนาการคาระหวางประเทศทางบกดานเหนือ ใหกับหนวยงานภาครัฐ 4 
แนวทาง ไดแก 1. การวางนโยบายการคาระหวางประเทศเพื่อสงเสริมการคาชายแดนและการคาขามแดน       
2. การทําขอตกลงทวิภาคีเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ทางการคา 3. การเสริมสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การคาใหเอื้อประโยชนตอการคาระหวางประเทศ และ 4. การสรางและกระชับความสัมพันธเครือขายความ
รวมมือภาครัฐและเอกชน สวนแนวทางและกลยุทธการคาระหวางประเทศนําเสนอตอภาคเอกชนประกอบดวย 
กลยุทธวางแผนกําลังคนระยะยาวในการพัฒนานักธุรกิจระหวางประเทศตนแบบในภาคเหนือตอนบนจังหวัด
เชียงราย และ จังหวัดอุตรดิตถ กลยุทธการสรางความรวมมือเพื่อสรางความรูทางการคาระหวางประเทศ กล
ยุทธการรวมกลมุ ทางธุรกิจในลักษณะ Supply Chain หรือCluster และกลยุทธการสรางระบบการบริหาร
จัดการที่เปนระบบและทันสมัย 2) การคาระหวางประเทศทางบกดานตะวันตก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคการคา ศึกษาวิเคราะหแนวโนม รูปแบบ และโอกาสของการคา และเสนอแนะ
แนวทางและกลยุทธการพัฒนาการคาระหวางประเทศทางบกดานตะวันตกของไทยใหกับหนวยงานภาครัฐและ
ผูประกอบการภาคเอกชน อันจะนํามาซึ่งประโยชนจากการคาระหวางประเทศทางบกดานตะวันตกรวมกันกับ
ประเทศเพื่อนบานอยางย่ังยืน โดยมีพื้นที่เปาหมายในการศึกษา คือจังหวัดตาก (ดานศุลกากรแมสอด) และ
จังหวัดกาญจนบุรี (ดานพระเจดียสามองคและชองทางบานพุนํ้ารอน) ผลการศึกษาพบวาการคาระหวาง
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ประเทศทางบกดานตะวันตกของไทยกับเมียนมารมีลักษณะพิเศษคือ เปนการดําเนินการคากับชนกลุมนอย
หลายกลุมซึ่งเปนเขตปกครองตนเอง สลับกับเขตปกครองของรัฐบาลเมียนมารเปนชวงๆ ซึ่งปญหาและ
อุปสรรคการคาที่พบจะมาจาก 2 ประการหลักๆ คือ ประการแรก จากความรวมมือของทั้งสองประเทศที่อยู
บริเวณชายแดน ซึ่งประกอบดวย (1) ความสัมพันธระหวางประเทศ (2) นโยบายการคาระหวางประเทศ และ 
(3) กฎระเบียบทางการคา ประการที่สอง จากบริเวณพื้นที่การคาชายแดน ประกอบดวย (1) พอคาชายแดนที่
อยูในพื้นที่  (2) ความสัมพันธทางการคาในระดับทองถ่ิน(พอคาหรือผูซื้อ) (3) ลักษณะการซื้อขายและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการคา นอกจากน้ียังพบวาประเด็นความมั่นคงมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินธุรกรรม
การคาในพื้นที่เปาหมายอยางมาก สําหรับโอกาสการคาของไทยพบวาเมียนมารและพื้นที่เปาหมายมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ดีตอการคาระหวางประเทศทางบกในอนาคต ประกอบกับปจจัยสนับสนุนในพื้นที่เพื่อสงเสริม
การคาชายแดน อาทิ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด และโครงการทาเรือนํ้าลึกทวาย ที่จะสงผลดีตอการ
ขยายตัวทางการคาของประเทศทั้งสอง ดังน้ันแนวโนมความตองการสินคาจึงมีมากข้ึน โดยสินคาหลักคือสินคา
อุปโภคบริโภค ทั้งน้ีงานวิจัยไดเสนอแนะแนวทางและกลยุทธการพัฒนาการคาระหวางประเทศทางบกดาน
ตะวันตกของไทย ใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไว 6 แนวทาง คือ (1) การกําหนดนโยบายการคา
ระหวางประเทศของไทยที่เช่ือมโยงกับเมียนมารเพื่อสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดน (2) การ
กระชับความสัมพันธระดับพื้นที่ เพื่อสานประโยชนดานการอํานวยความสะดวกทางการคาบริเวณพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร (3) การปรับปรุงกฎระเบียบทางการคา (4) การสรางความพรอมและความเขมแข็ง
ใหแกผูประกอบการการคาชายแดน/การคาผานแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและความสามารถ
ในการแขงขัน (5) การเสริมสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาใหเอื้อประโยชนตอการคา และ (6) 
สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่โดยภาครัฐควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและกลยุทธดาน
การคาระหวางประเทศ การคัดเลือกผูวาราชการจังหวัด การจัดการดานระบบขอมูลขาวสาร รวมถึงการ
แกปญหาชนกลุมนอยและการลักลอบนําเขาสินคาอยางจริงจัง  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2554) ไดศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด : โอกาสและศักยภาพ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะห ศักยภาพดานอุตสาหกรรมของ
พื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในการที่จะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด และเพื่อศึกษา วิเคราะห สาขา
อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงสุด 3 อันดับแรก ภายในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษแมสอด ซึ่งการวิเคราะห ศักยภาพดานอุตสาหกรรมของพื้นที่อําเภอแมสอดฯ ศึกษาโดยใชทฤษฎีการ
วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะหสาขาอตุสาหกรรมเปาหมายที่
มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงสุด 3 อันดับแรก ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ได
ประยุกตใชทฤษฎีไดมอนดโมเดล (Diamond Model) เปนเกณฑในการวิเคราะห ผลการศึกษา พบวา พื้นที่
อําเภอแมสอดฯ มีศักยภาพหลายดาน เชน การมีพื้นที่ชายแดนที่เปนฐานการคาชายแดน และการพัฒนาการ
ประกอบการรวมกัน (Co-Production Area) กับสหภาพพมา มีศักยภาพในการพัฒนาการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) และต้ังอยูในเขตการสงเสริมการลงทุนเขต 3 ทํา
ใหไดรับสิทธิประโยชนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะแรงจูงใจทางดานภาษีอากร มีความพรอมดานวัตถุดิบ รวมทั้ง มี
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมด้ังเดิมหลายชนิดทีส่ามารถพัฒนาเปนฐานการผลิตอตุสาหกรรมของภาคเช่ือมโยงกลุม
จังหวัดอื่นและประเทศในลุมแมนํ้าโขงได เปนตน แตอยางไรก็ตาม พบวามีจุดออนที่สําคัญ ไดแก การมีพื้นที่
สวนใหญอยูในเขตอนุรักษ/ปาสงวนแหงชาติ ทําใหยากตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนา
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เศรษฐกิจดานตาง ๆ ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานที่จะสนับสนุนทางดานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังไม
เพียงพอ การพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมของอําเภอแมสอด มีขอจํากัดทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
เน่ืองจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแรงงานจากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมที่ดีพอ และสภาพเศรษฐกิจของอําเภอแมสอดยังมีความเกี่ยวพันกับการเมืองระหวางประเทศ 
ซึ่งมีความไมแนนอนสูง เปนตน อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงสุด 
3 อันดับแรก ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดฯ พบวา สาขาอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงสุดจํานวน 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป 
อุตสาหกรรมผักและผลไมกระปอง และอุตสาหกรรมไม และเฟอรนิเจอร การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 3 กลุม ยังมีปญหาและอุปสรรคที่ตองการการแกไข 
และอาจตองพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ ประสบปญหาดานการขาดแคลนแรงงานไทย จึงทําให
ผูประกอบการนิยมเลือกใชแรงงานตางดาวทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมาทํางานในพื้นที่ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาตาง ๆ  ตามมา เชน ปญหายาเสพติด ปญหาผูหลบหนีภัยจากการสูรบ ปญหาการบุกรุกแผวถางและตัดไม
ทําลายปา เปนตน ปญหาดานการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) เพื่อที่จะชวยเหลือกันภายในกลุม
และพัฒนากลุม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมยังมีนอย ปญหาความไมสงบตามแนว
ชายแดนอันเน่ืองมาจากการสูรบระหวางรัฐบาลพมากับชนกลุมนอยทําใหไมมีความปลอดภัย นอกจากน้ี 
สหภาพพมามีการปดดานศุลกากรแมสอดบอยครั้ง ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสถานการณการคาชายแดน      
ทําใหสินคาไทยไมสามารถขนสงเขาไปยังสหภาพพมาได  

ศจีรัตน  ตระกูลเรืองศรี (2554) ไดศึกษาการวิเคราะหศักยภาพและปญหาการคาชายแดน ไทย-พมา : 
กรณีศึกษา จังหวัดแมฮองสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการคาชายแดนทั่วไป ศักยภาพการคา
ชายแดนรวมถึงศึกษาปญหาและอุปสรรคตอภาวะการคาชายแดน ไทย-พมา ในจังหวัดแมฮองสอน โดย
การศึกษาในครั้งน้ีจะใชขอมูลทุติยภูมิ  สภาพการคาทั่วไปของชายแดนไทย – พมา ต้ังแต ป พ.ศ. 2549-2553 
ประสบกับปญหาดุลการคาขาดดุลมาโดยตลอด สาเหตุหน่ึงเปนผลจากการนําเขากาซธรรมชาติของไทย ขณะที่
สินคาสงออกของไทยเปนสินคาเกษตรกรรม สวนสภาพทั่วไปของการคาชายแดนไทย–พมา ในจังหวดัแมฮอ
งสอน ยังคงมีดุลการคาเกินดุลอยูบางแตใน ป พ.ศ. 2551-2553 ดุลการคาเริ่มลดลงมาเรื่อย ๆ เน่ืองจาก
จังหวัดแมฮองสอนไดมีประกาศ เรื่อง “กําหนดจัดระเบียบการคาชายแดนชองทางบานหวยผึ้ง” ทําใหในป 
พ.ศ. 2553 จังหวัดแมฮองสอนขาดดุลการคาถึง 57.45 ลานบาท ผลวิเคราะห RCA พบวาไทยมีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ แตไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
สงออกคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบเน่ืองจากพมาเพิ่มการนําเขานํ้ามันเช้ือเพลิง เหล็กและเหลก็กลา 
และปูนซีเมนตเพื่อนําไปใชในการกอสรางอาคารและถนน ที่เมืองเนปดอร ปญหาและอุปสรรคการคาชายแดน
ไทย-พมา ในจังหวัดแมฮองสอน พบวาระบบการเงินและการธนาคารในพมายังไมเปนมาตรฐาน และการ
ดําเนินนโยบายตาง ๆ จึงยังคงมีลักษณะที่ผูกขาดโดยรัฐบาล ทําใหมีตนทุนดําเนินการคอนขางสูง ประกอบกับ
ปญหาการสูรบระหวางรัฐบาลพมากับชนกลุมนอย ซึ่งแนวทางแกไขอุปสรรคและปญหาดังกลาว สามารถทําได
โดยอาศัยความชวยเหลือจากรัฐบาลผานเจรจาและการสงเสริมความสัมพันธทางการคาและเศรษฐกิจในระดับ
ทวิภาคีที่ใกลชิดมากข้ึน  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ไดศึกษาระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทานผลไมสด            
ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการกระจายผลผลิตที่ประกอบดวยกิจกรรมที่เกิดข้ึนแตละ
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ผูประกอบการ รวมทั้งวิธีบริหารจัดการธุรกิจผลไมสดต้ังแตเกษตรกรจนถึงผูบริโภคปลายทาง ศึกษาระบบการ
ขนสงจากแหลงผลิตถึงผูบริโภคปลายทาง ตนทุนโลจิสติกสของแตละผูประกอบการ และเสนทางการกระจาย
สินคาผลไมสดในประเทศและประเทศจีน ทั้งน้ีจากการศึกษา พบวา หวงโซอุปทานผลไมของภาคตะวันออก
ประกอบดวย ผูผลิต ผูจําหนายและผูบริโภค โดยผูที่เกี่ยวของในแตละหวงโซอุปทานคือ เกษตรกร พอคา
รวบรวม สหกรณหรือกลุมเกษตรกร ลง/ตัวแทนผูสงออก และผูสงออก ซึ่งจะมีการดําเนินกิจกรรมหลักแตกตาง
กันไปตามบทบาทหนาที่ ต้ังแตการจัดการดานการผลิตจนถึงผูบริโภคปลายทาง และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนโลจิ
สติกสของทุเรียนและมังคุด พบวา ผูสงออกมีตนทุนมากที่สุดกิโลกรัมละ 24.39 บาทและ 25.34 บาท
ตามลําดับ ในขณะที่ตนทุนโลจิสติกสของเงาะ เมื่อเปรียบเทียบระหวางสหกรณกับเกษตรกร พบวา สหกรณมี
ตนทุนมากที่สุดที่กิโลกรัมละ 4.21 บาท สําหรับเสนทางการกระจายสินคาจากภาคะตะวันออกไปยังตลาด
ปลายทางในประเทศสวนใหญจะกระจายทางบกโดยรถยนต โดยกระจายไปยังตลาดคาสงทั้งใน กทม. และ
ตางจังหวัด และเน่ืองจากภาคตะวันออกมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา ดังน้ันจึงมีการ
กระจายสินคาผานดานถาวรและจุดผอนปรน ซึ่งอยูในจังหวัด จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรีและสระแกว  ซึ่งในแต
ละปมีการกระจายผานชองทางน้ีในปริมาณที่มาก สวนการกระจายไปตางประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถกระจายไดทั้งทางบก ทางเรือ และ  ทางอากาศ แตสวนใหญผูสงออกจะกระจายโดยทาง
เรือไปข้ึนที่ฮองกง นอกจากน้ียังสามารถกระจายทางแมนํ้าโขงที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เขาสูจีนที่
ทาเรือจิ่งหง เมืองสิบสองปนนา สวนทางบกปจจุบันจะกระจายผานเสนทางหนองคายและมุกดาหารเขาสูจีนที่
เมืองผิงเสียง มณฑลกวางสี นอกจากน้ียังมีเสนทางการขนสงเพิ่มเติมอีกหลายเสนทาง ทั้งทางทะเลและทางบก
โดยเฉพาะทางบกตามโครงการ GMS ที่อยูระหวางการกอสรางและปรับปรุงใหสามารถใชงานได 

ธํารงค เมฆโหราและคณะ (2551) ไดศึกษาระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานของโคเน้ือใน
ประเทศไทยน้ี เปนการศึกษาองคประกอบของระบบการไหลของวัตถุดิบจากตนนํ้า ไปสูสินคา และผูบริโภค
ปลายนํ้า รวมถึงการยอนกลับของขอมูลสารสนเทศจากปลายนํ้าสูตนนํ้า โดยมีกิจกรรมหลักภายในแตละ
องคประกอบคือการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การสงมอบผลผลิต และการสงคืน ผลการศึกษาพบวาตลาดเน้ือโค
ในประเทศสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ระดับ คือ ตลาดระดับสูง เปนตลาดที่ตองการเน้ือเฉพาะสวนที่มีการ
ตัดแตงเสร็จเรียบรอย ของกลุมนักทองเทียวตางชาติที่มีรายไดสูง ภัตตาคาร หองอาหาร โรงแรมตาง ๆ ตลาด
ระดับกลาง ไดแก ตลาดซุปเปอรมารเก็ต รานอาหารทั่วไป ตลาดสด หรือตลาดเน้ือเขียง เปนตลาดที่มีชองทาง
การจําหนายมากที่สุด และตลาดระดับลาง ไดแก ตลาดลูกช้ิน โดยมีวัตถุดิบเปนโคพื้นเมือง โคปลดระวาง และ
โคชายแดนการไหลของขอมูลสารสนเทศจากความตองการของผูบริโภคสูตนนํ้าในตลาดระดับสูง ความตองการ
ของผูบริโภค จะผานจากชองทางแหลงจําหนายเน้ือไปยังกลุมทําธุรกิจแปรรูปเน้ือจากโคมีชีวิตเปนเน้ือโค และ
สงตอไปยังกลุมเกษตรกรผูผลิตโคตนนํ้า สวนในตลาดระดับกลางและลาง ความตองการเน้ือจากปลายทาง จะ
ผานกระบวนการจัดการของกลุมทําธุรกิจแปรรูปเน้ือจากโคมีชีวิตเปนเน้ือโค แลวอาศัยพื้นฐานการเลี้ยงโคของ
กลุมตนนํ้าและกลไกจัดการตลาดโคมีชีวิตผานตลาดนัด คัดเลือกโคที่ผูบริโภคตองการนํามาแปรสภาพ ความ
ตองการของผูบริโภคจึงสื่อสารไปไมถึงเกษตรกรตนนํ้า สวนการไหลวัตถุดิบจากตนนํ้า ไปสูสินคา และผูบริโภค
ปลายนํ้า เสนทางเดินของโคมีชีวิตจากกลุมผูเลี้ยงตนนํ้าไปสูผูบริโภคปลายทางใชเวลานาน หากเปนเน้ือโคที่เขา
สูตลาดกลางและจะใชเวลาสั้น เมื่อแปรสภาพเปนเน้ือแลว ตองจําหนายใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 วัน เน่ืองจาก
ตลาดตองการเน้ือที่มีคุณภาพของความสด สวนตลาดระดับสูง เน้ือโคจะเขาสูกระบวนการบมเน้ือ ประมาณ    
7-30 วัน จากน้ันเขาสูกระบวนการตัดแตง ใหไดช้ินสวนตามความตองการใช กระบวนการจัดการโซอุปทาน
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ของตลาดระดับกลาง เริ่มจากการผลิตลูกโคเน้ือตนนํ้า ซึ่งดําเนินการโดยเกษตรกรรายยอย ผานกระบวนการ
รวบรวมโดยพอคาทองถ่ินที่เขาไปซื้อโคจากฟารมเกษตรกรโดยตรง รวบรวมและนําโคเขาไปจําหนายตอใน
ตลาดนัดโค-กระบือ ซึ่งจะมีพอคาเขามาดําเนินการซื้อไปตามวัตถุประสงคตาง ๆ กัน หากเปนโคขนาดเล็ก   
อาจนําไปเลี้ยงตอกอนสงใหพอคาในธุรกิจโรงฆา ถาเปนโคขนาดใหญ เหมาะสมที่จะนําไปแปรสภาพจําหนาย
เปนเน้ือ จะสงไปยังพอคาที่ทําธุรกิจโรงฆาสัตวโดยตรง ภายหลังจากน้ัน พอคาที่ทําธุรกิจโรงฆาจะสงเน้ือโคไป
ยังตลาดสด และหรือจําหนายโดยตรงใหผูบริโภค ทั้งน้ี กระบวนการจัดการโซอุปทานของธุรกิจที่เกี่ยวของ จะ
อยูในลักษณะของการกระทําตามหนาที่ ขาดการงานแผน (plan) เพื่อใหเกิดผลตอนแทนสูงสุด ระบบลอจิ
สติกสของตลาดระดับกลาง อยูในลักษณะตางคนตางทํา ขาดการวางแผนรวมกัน และไมมีเปาหมายที่เดนชัด 
เกิดภาระของตนทุนการขนสงหลายครั้ง ต้ังแตพอคาที่เขาไปซื้อโคมีชีวิตจากเกษตรกร พอคาในตลาดนัด และ
จากตลาดนัดหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึงจากตลาดนัดไปผูเลี้ยงโคกลุมกลางนํ้า ไปยังโรงฆา และจากโรงฆาไปยัง
ตลาด การตองจัดการคลังสินคาหลายรอบ ทําใหตนทุนการบริหารจัดการลอจิสติกสเพิ่มข้ึน สงผลใหราคาโคมี
ชีวิตของเกษตรกรตนนํ้าตํ่า ขาดแรงจูงในใจการพัฒนาการเลี้ยงสําหรับกระบวนการจัดการโซอุปทานของตลาด
ระดับบน มีลักษณะเดียวกับกรณีของการจัดการโซอุปทานของตลาดระดับกลาง หากแตมีหนวยธุรกิจเขามา
ดําเนินวางแผน จัดการผลิต และสงมอบจากระดับเกษตรกรตนนํ้า สูผูขุนกลางนํ้า และการจัดการแปรสภาพ
และจําหนายเน้ือโคที่ปลายนํ้าเดียวกัน ในรูปสหกรณ โดยเริ่มจากการวิเคราะหปริมาณความตองการของ
ผูบริโภคในแตละป จากน้ันการกําหนดเปาหมายตลาด และแผนการจัดการวัตถุดิบ (โคขุน-กลางนํ้า) มอบให
เกษตรกรสมาชิกดําเนินการ พรอมระเบียบขอปฏิบัติในการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ เพื่อใหไดสินคาตรงตาม
คุณภาพพรอมกับมีรางวัลสําหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติและไดคุณภาพวัตถุดิบตามที่ตองการ และมีบทลงโทษ
สําหรับเกษตรกรที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อไดโคมีชีวิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรกลางนํ้าจะสงมอบสินคาให
สหกรณจัดการผลิตเน้ือโคที่ปลายนํ้าตอไปซึ่งขบวนการผลิตเน้ือโคของสหกรณจะตองคํานึงถึงเรื่องของความ
ปลอดภัยดานอาหาร (food safety) ตอผูบริโภค กระบวนการจัดการของโซอุปทานของตลาดระดับบนน้ี ได
วางระบบการสืบยอนกลับ (traceability) ไวทุกข้ันตอน ยอนกลับไดถึงกลุมเลี้ยงโคตนนํ้า ที่บันทึกประวัติของ
พอ-แมพันธุ การเลี้ยง การขุน การแปรสภาพ การตัดแตง บรรจุภัณฑ และขนสง เพื่อตรวจสอบปญหาและ
หาทางแกปญหาไดตรงจุดทุกกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพ ตนทุน และมูลคาเพิ่มของกิจกรรมภายใตการ
บริหารจัดการของระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานของโคเน้ือในประเทศไทย พบวา ตามวิถีการตลาด
โคเน้ือระบบที่ผานโรงฆาทั่วไป เริ่มเกษตรกรตนนํ้า (ผลิตลูกโครุน) ขายโคใหแกพอคาทองถ่ินที่เขามารับซื้อถึง
ฟารม พอคาทองถ่ินนําโคเขาจําหนายในตลาดนัด ใหกับพอคารวบรวมสงโรงฆา พอคาที่โรงฆา สงเน้ือโค
จําหนายใหแกผูบริโภค ข้ันแรกของกระบวนการ ลอจิสติกสคือเกษตรกรตนนํ้าเปนผูผลิตโครุนหรือโคมัน ซึ่งถือ
เปนวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมน้ี โครุนหรือโคมันน้ี จะถูกรวบรวมโดยพอคาทองถ่ิน มีลักษณะการขาย
เปนเงินสด เหมาตัว และข้ึนอยูกับความตองการเงินของเกษตรกร พอคาทองถ่ินอาจตองเก็บโคไวใหมีปริมาณ
มากพอ แลวนําเขาสูตลาดนัด ซึ่งเปนศูนยรวมของการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนโคมีชีวิต โดยจะมีพอคาปลาย
ทางเขาไปดําเนินซื้อโคเพื่อสงเขาโรงฆาสัตว แปรสภาพเปนเน้ือเพื่อจําหนายใหผูบริโภคตอไป  เมื่อวิเคราะห
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารจัดการของระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานของโคเน้ือของทั้ง
สองตลาดแลว พบวา ระบบที่ผานโรงฆามาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงกวา สามารถลดตนทุนการบริหารจัดการ 
และเพิ่มมูลคาของกิจกรรมตาง ๆ  ไดสูงกวา สามารถนําระบบสืบยอนกลับมาและดําเนินการตรวจสอบกิจกรรม
ตาง ๆ ได รวมถึงดําเนินการไดสอดคลองกับกระแสธุรกิจโลกและความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) 
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ขอเสนอแนะ เกษตรกร ตองรวมกลุมกันเลี้ยงและจัดทําประวัติพอแมลูกโคเพื่อไปเช่ือมโยงกับองคกรตลาดนัด
ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนขาวสารกับปลายนํ้า ตลาดนัด ควรมีลักษณะเปนตลาดถาวร เปนจุดศูนยรวม
ระหวางที่เคลื่อนยายสัตว ทําใหสามารถจดบันทึก ทําระบบประวัติโคไดชัดเจนข้ึน ระบบการซื้อขายควรเปน
แบบช่ังนํ้าหนักตลาดนัดควรเปนองคกรที่เช่ือมโยงระหวางตนนํ้าและปลายนํ้าเพื่อใหเกิดการสงผานขอมูล
ขาวสารที่ตรงกันและตรงกับความตองการของตลาด กลายเปนศูนยรวมโค และมีหนวยงานของรัฐควรเขามาให
ความรูเกี่ยวกับราคาโค โรคระบาด โรงแปรสภาพ (โรงฆาสัตว) ตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากล การ
ดําเนินงานของโรงฆาตองไปเช่ือมโยงกับองคกรตลาดนัดที่จะสรางข้ึนมาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความ
ตองการจากผูบริโภคไปยังกลุมเกษตรกรผูผลิตใหสอดคลองกัน 

เจริญชัย  โขมพัตราภรณ และคณะ (2550) ไดศึกษาระบบโลจิสติกสของสินคาสงออกไปจีน 
กรณีศึกษาผลไมสด พบวา ผลไมที่จีนนิยมรับประทานรอยละ 80 จะเปนผลไมสด ซึ่งผลไมไทยที่สงออกไปจีน
มากที่สุด 4 อันดับแรกในรอบ 5 ปที่ผานมา ไดแก ลําไย มังคุด ทุเรียน และกลวยไข ความนาสนใจของ
ระบบโลจิสติกสของผลไมสด คือ เปนสินคาที่เนาเสียงาย ในเชิงวิชาการไดจัดไวอยูในโซอุปทานเย็น (Cold 
Chain) น่ันคือ “เวลา” เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอโซอุปทานประเภทน้ี ในการศึกษาครั้งน้ีใชมังคุดและทุเรียน
เปนสินคาตัวอยาง ซึ่งมีแหลงผลิตสําคัญในภาคตะวันออกและภาคใตตอนบนเวลาในการเก็บรักษาทุเรียนและ
มังคุดที่ระดับอุณหภูมิประมาณ 13–15 องศา เซลเซียส คือประมาณไมเกิน 14 วัน สําหรับการขนสงผลไมสด
จากแหลงผลิตไปยังผูบริโภคภายในประเทศนิยมใชรถยนตเพราะสะดวก และคลองตัว สวนการสงออกไป
ตางประเทศนิยมใชทางเรือ หรืออาจใชทางอากาศเปนครั้งคราวหากเปนสินคาเรงดวน แตมักไมมีบอยนัก 
ดังน้ัน ทาเรือแหลมฉบังจึงเปนทาเรือหลักในการสงออกผลไมสดไปยังจีน โดยทาเรือปลายทางที่สําคัญในประเทศจีน
คือ ทาเรือฮองกง ทาเรือกวางเจา และทาเรือเซี่ยงไฮ แตสวนมากการออกของที่ดานตรวจฮองกง หรือกวางเจา
จะมีความสะดวกและรวดเร็วกวาดานอื่น ๆ ในจีน ทั้งน้ีระยะเวลาในการขนสงจากสวนถึงกวางเจาใชเวลา
ประมาณ 133 – 171 ช่ัวโมง หากขนสงไปยังทาเรือเซี่ยงไฮจะใชเวลาประมาณ 182 – 219 ช่ัวโมง สวนการ
ขนสงทางอากาศจะใชเวลาในการขนสงจากสวนถึงสนามบินปลายทางในจีนประมาณไมเกิน 30 ช่ัวโมง สวน
คาใชจายในการขนสงจะไมแนนอน ต้ังแตประมาณ  5,000 – 6,000 บาทตอตัน จนถึงประมาณ 10,000 – 
12,000 บาทตอตัน 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 การคาชายแดน 

การคาชายแดนมีวิวัฒนาการมาจากการกําหนดเสนเขตแดนแบงพื้นที่การปกครองของประเทศ

ตางๆ โดยประชากรมีการไปมาหาสูกัน มีเช้ือชาติ ชนเผา ภาษา เหมือนกัน เกิดความสัมพันธและขนมธรรมเนียม 

ประเพณี มีการนําผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อการดํารงชีพ จากปริมาณเพียงเล็กนอย ตอมามีผลผลิตมากข้ึน

เกินความตองการในการดํารงชีพจึงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตเพื่อหวังผลกําไร แตครอบคลุมเฉพาะพื้นที่

บริเวณแนวชายแดนของประเทศคูคาที่มีเขตแดนตอตอกัน จึงเกิดเปนการคาชายแดน นอกจากน้ี ยังมีการสง

สินคาผานประเทศที่มีชายแดนติดตอกันไปยังประเทศที่สาม เกิดเปนสินคาขามแดนดวย ซึ่งสํานักสงเสริม
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การคาชายแดนและมาตรการพิเศษทางการคา กรมการคาตางประเทศ ไดใหความหมายของการคาชายแดน

และการคาผานแดน รวมถึงอธิบายรูปแบบของการคาชายแดน ไวดังน้ี 

“การคาชายแดน” หมายถึง การคาที่เกิดข้ึนในรูปแบบตางๆ ของประชาชนหรือผูประกอบการที่มี

ภูมิลําเนาอยูในจังหวัด อําเภอ หมูบาน ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ไดทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินคาระหวางประชาชนที่อยูอาศัยตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝาย โดยมีมูลคาครั้งละไมมากนัก สวนใหญ

เปนสินคาที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน สินคาอุปโภคบริโภค สินคาเกษตรบางชนิด และสินคาที่หาได

จากธรรมชาติ ไดแก ของปา ซากสัตว เปนตน เปนการคาที่มีกรรมวิธีไมยุงยาก และมีความสะดวกรวดเร็ว 

การคาชายแดนมีทั้งที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยผานดานศุลกากร และลักลอบคาหรือการคาที่ผิดกฎหมาย 

การคาชายแดนจะชวยสงเสริมความสามารถในการแขงขันอื่นๆ และยังสามารถทําการคาผานแดนไปยังประเทศ

ใกลเคียง เชน เวียดนาม อินเดีย จีนตอนใต บังคลาเทศ และสิงคโปร  

“การคาผานแดน” หมายถึง การคาที่เกิดข้ึนในรูปแบบตางๆที่ประชาชนหรือผูประกอบการคา 

จากประเทศหน่ึงสงผานประเทศที่สองไปยังประเทศที่สาม หรือจากประเทศที่สามผานแดนประเทศที่สองมายัง

ประเทศที่หน่ึง ทั้งน้ี แตละประเทศจะตองยินยอมใหมีการขนสงสินคาผานแดนกันได  

สําหรับรูปแบบการคาชายแดน มีดังน้ี 

 1) นําติดตัวไปบริโภค (consumer trade) เปนการซื้อ-ขายกัน ระหวางประชาชนในบริเวณ
แนวชายแดนของทั้งสองประเทศ สวนมากจะเปนสินคาประเภทอุปโภคบริโภค ซึ่งจะดําเนินการซื้อ-ขายกันทุกวัน 
และไมสามารถเก็บเปนสถิติขอมูลปริมาณการคาได 

2) การคาแบบเงินสด (cash) เปนการซื้อ-ขายกันในบริเวณชายแดนที่ใชเงินสดและมีการสําแดง
และเสียภาษี ณ ดานศุลกากรที่ควบคุมพื้นที่น้ันๆ ผูซื้อจะเปนผูสําแดงตามระเบียบศุลกากร และมีการเก็บสถิติ
ขอมูลทางการคา 

3) การคาแบบขายฝาก (sale on consignment license) เปนการคาแบบการใหสินเช่ือซึ่งกัน
และกัน การคารูปแบบน้ีตองอาศัยความเช่ือใจกัน ซึ่งพอคาชายแดนมีความสามารถในการติดตอกับพอคาใน
ประเทศเพื่อนบาน ดังน้ันผูที่ตองการจะไปลงทุนทําการคากับประเทศเพื่อนบานจะตองติดตอกับพอคาชายแดน
เพราะจะรูขอมูลตางๆ เปนอยางดีในการคา และสามารถใหสินเช่ือแกกันได 

4) การคาแบบตางตอบแทน (balance trade) 
4.1) Import License คือ กรณีที่พอคาในประเทศตองการซื้อสินคา และนําสินคาของ

ประเทศเพื่อนบานเขามา จะตองสงสินคาของประเทศออกไปกอน จากน้ันเมื่อมีการนําสินคาเขาและสินคาออก
ในมูลคาที่เทากันแลว ก็จะได license เมื่อพอคาที่ทําการคาได license แลว ก็จะนํา license ที่ไดไปสั่งสินคา
นําเขาไดในมูลคาที่เทากันกับที่สงสินคาออก ที่ทุกประเทศทําการคาในรูปแบบน้ีเพื่อความเสมอภาคทางการคา 
และรักษาเงินตรา และเพื่อปกปองอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนในประเทศของตน ประเทศเพื่อนบานของไทยทีนิ่ยมใช
วิธีการคารูปแบบน้ี คือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร นิยมใชมากกวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและประเทศกัมพูชา  
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4.2) border trade agreement เปนรูปแบบการคาที่ประเทศเพื่อนบานเสนอโดย
กระทรวงพาณิชย เขารวมประชุม JTC (Joint Trade Committee) และกระทรวงการตางประเทศ เขารวม
ประชุม JCC ทั้งสองหนวยงานของไทย จะประชุมรวมกับประเทศเพื่อนบานทุกป เพื่อเจรจาเรื่องการคาที่
คาขายผานบริเวณชายแดนใหเปนการคาที่ถูกตอง และมีรูปแบบที่ตรงกัน แตยังไมสามารถดําเนินการได 
เน่ืองจากสหภาพเมียนมารยังไมยอมแกไขกฎหมายเพื่อรองรับการคารูปแบบน้ี  

5) การคาแบบหักบัญชี (account trade หรือ counter trade) เปนนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
แกไขปญหาการคากับประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจากประเทศเพื่อนบานเรียกรอง เพื่อใหการคาชายแดนเปน
การคาที่ถูกตอง จึงคิดรูปแบบการคา โดยการเปดบัญชีข้ึนมาบัญชีหน่ึง โดยรัฐบาลของแตละประเทศ หากผูคา
คนใดจะทําการคาตองมาลงทะเบียนเปนผูคา และดําเนินการสั่งของเขามาแลวไปตัดหรือหักบัญชีภายหลัง แต
ไมประสบความสําเร็จ ปจจุบันไมไดใชแลว 

6) การคาแบบสากล (normal trade) เปนการคาแบบมาตรฐานสากล โดยใชวิธีการเปด L/C 
เปนรูปแบบการคาที่นิยมใชแพรหลาย 

นอกจากน้ี รูปแบบการคาชายแดน ยังแบงเปนการคาในระบบและการคานอกระบบ ดังน้ี  
 1) การคาชายแดนในระบบ เปนการคาที่ตองผานพิธีการศุลกากรทั้งนําเขาและสงออก โดย
ผูประกอบการตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการนําเขาและสงออก 
 2) การคาชายแดนนอกระบบ เปนการคาที่ไมผานระบบพิธีการศุลกากร เน่ืองจากเปนการคา
เล็กๆนอยๆของประชาชนในพื้นที่ชายแดน สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจําวัน  

ทั้งน้ี เน่ืองจากไทยและประเทศเพื่อนบานมีชายแดนที่ยาวติดตอกัน ทําใหมีชองทางผานแดน
ธรรมชาติจํานวนมาก เพื่อใหประชาชนอาศัยเดินทางเขา-ออก และมีการลักลอบนําสินคาขามแดน อยางไรก็
ตาม ไดมีการกําหนดจุดผานแดนบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน (ดานศุลกากรอรัญประเทศ, ไมระบุ
วันที่ และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) ไวดังน้ี 

(1) จุดผานแดนถาวร 
เปนจุดผานแดนที่เปดข้ึนเพื่อการคา การสัญจรไปมาและความสัมพันธระหวางประเทศ 

จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐบาลทั้งสองประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทั้งสองประเทศ 
นักทองเที่ยว และยานพาหนะ สามารถสัญจรไปมาเพื่อการคา การทองเที่ยว และอื่นๆ โดยไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐบาลทั้งสองประเทศ โดยในสวนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูลงนามใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบังคับใชเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยปกติจุดผานแดนถาวรน้ีจะถูกกําหนดใหเปนดานศุลกากรเสมอ ซึ่งดานศุลกากร มีความสําคัญย่ิง
ตอระบบการคาระหวางประเทศและการคาชายแดน สินคาที่ผานเขาออกเปนสินคาที่ถูกตองตามกฎหมาย ตอง
ดําเนินการผานพิธีการดานศุลกากร 

(2) จุดผานแดนช่ัวคราว 
เปนจุดผานแดนที่มีผูรองขอ กระทรวงมหาดไทยใหเปดเปนการช่ัวคราว เพื่อประโยชน

ทางเศรษฐกิจ เปนการเปดเพื่อผอนผันใหมีการผานแดนได เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะภายในหวงเวลาที่กําหนดไว
แนนอนเฉพาะกิจ ไมมีผลกระทบดานความมั่นคงและความปลอดภัย  เมื่อครบกําหนดเวลาหรือบรรลุ
วัตถุประสงคแลว จะปดจุดผานแดนทันที โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศเปดจุดผานแดนช่ัวคราว  ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ พิจารณาเปด
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จุดผานแดนของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ปจจุบันจะไมมีดานศุลกากรใดต้ังอยู ณ จุดผานแดน
ช่ัวคราวแตอยางใด  

(3) จุดผอนปรน 
มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือประเทศเพื่อนบานดานมนุษยธรรม และสงเสริม

ความสัมพันธของประชาชนในระดับทองถ่ิน เพื่อการผอนปรนใหมีการคาขายสินคาอุปโภคบริโภค และยารักษา
โรคที่จําเปน ซึ่งระดับทองถ่ินของทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกัน ทั้งน้ีการประกาศเปดจุดผอนปรนเปนอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัด และตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยกอนดวย ปจจุบันจะไมมีดาน
ศุลกากรใดต้ังอยู ณ จุดผอนปรนแตอยางใด  

(4) จุดผานแดนสํารอง 
เปนจุดที่ประชาชนทั้งสองประเทศใชผานเขาออกไมเปนทางการ เปนไปตามธรรมชาติ

และลักษณะภูมิประเทศ  

2.2.2 การจัดการระบบโลจิสติกส  (Logistics  Management)  เปนกระบวนการในการวางแผน
ดําเนินงานควบคุมการไหลและการจัดเก็บวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป และสินคาพรอมขอมูลต้ังแตจุดผลิตถึง
ผูบริโภคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเสียคาใชจายตํ่าสุด  โดยที่การจัดระบบการกระจายสินคาเปนการ
ดําเนินการเคลื่อนยายสินคาทั้งภายในและภายนอกองคการและผานชองทางการจัดจําหนาย เพื่อตอบสนองและ 
สรางความพอใจใหกับลูกคา ซึ่งใชหลักการวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธของระบบโลจิสติกสกับตนทุนที่เกิด
จากการใชระบบโลจิสติกส  โดยตนทุนรวมในการกระจายสินคาประกอบดวย ตนทุนการขนสง ตนทุนคลังสินคา  
ตนทุนในการดําเนินการสั่งซื้อและสารสนเทศ ตนทุนในการผลิต ปริมาณที่กําหนด คาใชจายในการเก็บรักษา
สินคาคงคลัง ระดับการบริการลูกคา ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 กระบวนการจัดการในระบบโลจิสติกส 
 

1) กิจกรรมหลักดานโลจิสติกส 

James และ Lambert  (2544) เมื่อพิจารณาในอุตสาหกรรมจะมีกิจกรรมหลักๆ ที่ตองใช

เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคาจากจุดกําเนิดไปยังผูบริโภค โดยกิจกรรมเหลาน้ีจะครอบคลุม

ถึงกระบวนการโลจิสติกสทั้งหมด 14 กิจกรรม ไดแก 

1.1) การบริการลูกคา (Customer Service) 

การดําเนินการใหบริการและสินคา โดยรวมต้ังแตการสงมอบสินคาและบริการไปยัง

สถานที่ที่กําหนดภายใตเงื่อนไขและเวลาที่เหมาะสมโดยใชตนทุนที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งจะสรางความ

พึงพอใจใหกับลูกคาได 

1.2) การพยากรณและการวางแผน (Forecast and Planning) 

การพยากรณและการวางแผนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายๆ หนวยงาน ซึ่งจะมีตัวแปร 

และ ปจจัยทางดานตางๆ เพื่อชวยในการพยากรณและกําหนดการดําเนินงาน รวมถึงการสั่งซื้อ การดําเนินการ

ผลไดของ 

โลจิสติกส 

นโยบายดานการตลาด(การ

ไดเปรียบการแขงขนั) 

อรรถประโยชนดานเวลา

และสถานท่ี 

การสงมอบสินคาท่ีมี

ประสิทธิภาพใหแกลูกคา 

สินทรพัยท่ีเปนสมบัติของ

กิจการ 

ปจจัยนําเขา 

ของโลจิสติคส 

การจัดการโลจิสติกส 

วัตถุดิบ สินคาขัน้กลาง สินคาสําเร็จรปู 

การปฏิบัติการดานการจัดการ 

การวางแผน     การทําใหเปนผล       การควบคุม 

ทรัพยากรธรรมชาติ (ท่ีดิน 

อุปกรณ เครื่องจักร) 

ทรัพยากรบคุคล 

ทรัพยากรการเงิน 

ขอมูล 

ผูจัดสง

วัตถุดิบ 

กิจกรรมดานโลจิสติกส 

 การบริการลูกคา 

 การพยากรณความตองการ 
 การสื่อสารในการกระจายสนิคา 

 การควบคุมสนิคาคงคลัง 

 การยกขนวัสดุ 

 กระบวนการสั่งซ้ือ 

 การสนับสนุนอะไหลและบริการ 
      

 การเลือกท่ีต้ังโรงงานและคลังสนิคา 
 การจัดซ้ือจัดหา 
 การหีบหอ 

 การจัดการสินคาสงคืน 
 การทําลายและการนํากลับมาใชใหม 
 การจราจรและการขนสง 
 คลังสินคาและการเก็บรักษาสินคา  

 

ลูกคา 

การไหลของวัตถุดิบ 

การไหลของขอมูลความตองการลูกคา   

ลกูคา 
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ผลิต การสงเสริมการขาย รวมถึงการกําหนดราคา ซึ่งหมายรวมถึงการเช่ือมตอขอมูลทั้งทางดานการตลาดและ

การผลิตขององคกรได 

1.3) การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 

การจัดการบริหารสินคาคงคลังน้ันแปรผันกับหลายปจจัยทั้งปริมาณของสินคา ชนิด

ของสินคา เชน เมื่อมีปริมาณสินคาคงคลังที่สูงทําใหเกิดตนทุนในการจัดเก็บดูแลรักษาเพิ่มข้ึนรวมถึงยัง

กอใหเกิดสินคาลาสมัยเน่ืองจากลักษณะของสินคาน้ันมีความเปลี่ยน แปลงตามความตองการที่คอนขางสูง 

1.4) การติดตอสื่อสารดานโลจิสติกส (Logistic Communications) 

โลจิสติกสเปนงานที่ตองเกี่ยวของกับหลายๆ หนวยงาน ทําใหเกิดการสื่อสารแบบ

ตองการความรวดเร็ว ถูกตอง และยังเพิ่มความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ดังน้ัน การติดตอสื่อสารที่ดียอมทําให

เกิดความไดเปรียบทางดานการแขงขันดวย เพราะทําใหเกิดการดําเนินงานที่ตอเน่ืองและอัตโนมัติเกิดการ

เช่ือมโยงและการไหลของขอมูลเพื่อทําใหเกิดการไหลของกระบวนการที่ดีดวย ซึ่งมีทั้งการติดตอสื่อสารภายใน

องคกร และภายนอกองคกร 

1.5) การจัดการวัตถุดิบ (Material Control Management) 

การจัดการทางดานวัตถุดิบภายในคลังสินคา หมายรวมถึง การจัดการต้ังแตการจัดหา

วัตถุดิบการปฏิบัติงานระหวางการดําเนินการ การจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป ซึ่งการจัดการกับสินคาเหลาน้ี ทาง

องคกรจะพยายามดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเกิดตนทุนนอยที่สุด เพื่อชวยในการประหยัดตนทุนคาใชจายไดมาก 

เชน การจํานวนงาน การลดระยะทาง การลดระดับของสินคาคงคลังที่มากเกิน การลดการสูญหาย เปนตน 

1.6) กระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing) 

กระบวนการน้ีมักใชเปนระบบอัตโนมัติเพิ่มมากข้ึน เพราะขอบเขตของกระบวนการ

สั่งซื้อน้ันครอบคลุมไปถึง การรับคําสั่งซื้อจากลูกคา การตรวจสอบสถานะของคําสั่งซื้อ การติดตอสื่อสารกับ

ลูกคา การตรวจสอบยอดสินคาคงคลัง ตรวจเครดิตลูกคา ใบสงสินคา และ ยอดของลูกหน้ี และยังเปนจุดที่

สําคัญขององคกรที่จะตองมีการเช่ือมตอระหวางองคกรกับลูกคา ดังน้ันจึงสามารถสรางผลกระทบอยางมาก

ทางดานการบริการและความพึงพอใจของลูกคา 

1.7) การหีบหอและบรรจุภัณฑ (Packing and Packaging) 

กระบวนการหีบหอและบรรจุภัณฑ ในดานของโลจิสติกสดําเนินการเพื่อบรรจุภัณฑ

ของสินคาสามารถถายทอดขอมูลที่สําคัญไปยังผูบริโภค และเปนการปกปองตัวสินคา เพื่อการจัดเก็บที่

เหมาะสม รวมถึงการขนสงดวย เพราะการออกแบบตัวบรรจุภัณฑที่ดีจะชวยเพิ่มความสะดวกสบายในการ

เคลื่อนยายและการจัดเก็บสินคา โดยการออกแบบน้ันคงตองมีความเหมาะสมกับอุปกรณการขนยายและ

คลังสินคาดวย 
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1.8) อะไหลและการใหบริการ (Parts and Services Support) 

กระบวนการทางโลจิสติกสน้ัน ยังรวมถึงกระจัดเตรียมอะไหลและการบริการเพื่อเปน

สวนชวยในการรับคืนสินคาที่ชํารุดหรือมีความผิดปกติจากลูกคา หมายความวาจะตองเกิดการบริการภายหลัง

การขายที่องคกรจัดใหมีแกลูกคา โดยยังคงเนนใหมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดการตอบสนองที่ดีอยางรวดเร็ว ซึ่งจะ

สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอองคกร 

1.9) การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานและคลังสินคา (Site and Warehouse Selection) 

การดําเนินการตัดสินใจทางกลยุทธที่สําคัญ น่ันคือ การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานและ

คลังสินคาที่เหมาะสมกับองคกร เพราะการพิจารณาการเลือกที่ต้ังคลังสินคาจะมีผลตอ ตนทุนโดยรวมของ

องคกรเองโดยรวมเอาปจจัยหลายอยางทางดานการดําเนินการตางๆ เหลาน้ี เชน การจัดสงที่เกี่ยวของกับ

สถานที่ของผูจัดสงสินคา หรือ ผูจัดสงวัตถุดิบ ผูใหบริการขนสง จํานวนคาจาง และแรงงาน ทั้งน้ีถามีการ

ตัดสินใจการเลือกสถานที่ต้ังที่เหมาะสมทําใหเกิดการบริหารกิจกรรมเหลาน้ี ดวยตนทุนที่ตํ่าลงไดเพราะเกิด

สะดวกในเรื่องของการจัดสง การรับสินคา และการดําเนินการทางดานบุคลากร และการจัดเก็บสินคาที่มี

ประสิทธิภาพได 

1.10) การจัดหาสินคาและวัตถุดิบ (Purchasing) 

กระบวนการจัดหาซื้อสินคาและวัตถุดิบ รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวมต้ังแต 

การคัดเลือกผูจัดสงสินคาและวัตถุดิบ การเจรจาตอรองราคาหรือเงื่อนไข ปริมาณในการสั่งซื้อ การประเมิน

คุณภาพของผูจัดสงสินคาและวัตถุดิบ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขององคกรในสวนของการดําเนินงานฝายตางๆ 

ต้ังแตการผลิต การตลาด การขาย เปนตน ดังน้ัน กระบวนการจัดหาสินคาและวัตถุดิบจึงมีความสําคัญมากทั้ง

กับองคกร และยังตองมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดสงสินคาหรือผูผลิตวัตถุดิบหลักอีกดวย 

1.11) การจัดการสินคารับคืน (Return Management) 

กระบวนการน้ีเกิดเมื่อลูกคาเกิดความไมพอใจในตัวสินคาหรือตัวสินคาน้ันเกิดความ

ผิดปกติหรือชํารุด/เสียหาย หรือสินคาหมดอายุ ทําใหเกิดการเคลื่อนยายสินคาจากลูกคามาคืนผานมายังตัว

องคกรในสวนของคลังสินคาได ซึ่งถือเปนการเคลื่อนยายในสวนปริมาณที่นอย แตสรางใหเกิดกระบวนการที่

ซับซอนและผานหลายกิจกรรมในการรับคืนสินคา ผลทําใหเกิดตนทุนที่มีแนวโนมสูงข้ึนในกระบวนการนํา

สินคากลับมาในองคกรน้ันมีการจัดการกระบวนการน้ีที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือ มีระบบรองรับกระบวนการที่ไม

เหมาะสม 

1.12) โลจิสติกสแบบยอนกลับ (Reverse Logistics) 

ภายในกระบวนการดําเนินงานขององคกรในสวนตางๆ เชน การผลิต การขนยาย 

การบรรจุการจัดเก็บรักษาสินคา ทําใหเกิดสิ่งที่ไมตองการ เชน ขยะ ของเสีย ทําใหทางองคกรพิจารณาหาทาง

เพื่อนํามาสิ่งเหลาน้ันมาทําใหเกิดประโยชนโดยมาผานกระบวนการการนํามาใชใหม (Recycle) แตสินคา
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บางอยางอาจตองนําไปทิ้งยังสถานที่ทําลายสินคาโดยเฉพาะ ในปจจุบันไดมีกฏระเบียบที่เครงครัดสําหรับเรื่อง

การทําลายสินคาใหเหมาะสมทําใหองคกรเกิดการพิจารณาตนทุนที่เกี่ยวของในกระบวนการน้ีดวย 

1.13) การขนสง (Transportation) 

กระบวนการขนสง หมายรวมถึง การเคลื่อนยายวัตถุดิบหรือสินคาต้ังแตจุดเริ่มไปยัง

ผูบริโภค หรือการสงสินคาผิดปกติผานคืนกลับมายังคลังสินคาดวย รวมถึงการขนยายสินคาเพื่อนําไปยังจุดที่จะ

ทําลาย ทําใหองคกรตองคํานึงถึงรูปแบบลักษณะการเลือกวิธีการขนสงประเภทตางๆ ที่เหมาะสม เชนทาง

อากาศ ทางนํ้า ทางรถไป ทางทอ ทางรถ เปนตน โดยตองเหมาะสมกับการเลือกเสนทางที่จะขนสงดวย เพื่อให

ถูกตองตามกฎระเบียบของภูมิภาคน้ันๆ และสรางความมั่นใจใหกับลูกคา โดยดําเนินการจัดสงใหถูกสถานที่ 

ถูกเวลา ในสภาพที่สมบูรณ 

1.14) คลังสินคาและการจัดเก็บสินคา (Warehousing and Storage) 

กระบวนการจัดการคลังสินคาเพื่อเปนการจัดเก็บสินคา หมายรวมถึง กระบวนการ

ดังน้ี เชน การวางโครงสราง การออกแบบจัดวาง ระบบการเชาซื้อ ระบบการบริหารคลังสินคา (Warehouse 

Management System), การฝกอบรมพนักงาน เปนตน เพื่อใหเกิดการจัดเก็บสินคาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง

ยังอํานวยความสะดวกทางดานเวลาและสถานที่ และยังเปนสถานที่สรางมูลคา (Value Added) ใหกับสินคา

ไดตรงตามความตองการของลูกคา 

ขอมูลกิจกรรมโลจิสติกสดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมตางๆของโลจิสติกสที่เกิดข้ึน จะ

มีคาใชจายในกิจกรรมที่เกิด โดยในองคกรจะใชเปนระบบที่ เรียกวา ตนทุนรวมศูนย (Cost Center) เพื่อให

เกิดการดําเนินงานกายในองคกรที่มีประสิทธิภาพตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยน้ันสูงมากเมื่อเทียบกับ

ประเทศที่เจริญแลวกวาเทาตัว จะเปนเหตุผลที่สําคัญซึ่งทําใหไทยเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน และจาก

ตัวเลขตนทุนของโลจิสติกสที่เทียบกับ GDP จะพบวาเปนมูลคาที่สูง โดยที่ประเทศที่พัฒนาแลวจะให

ความสําคัญกับโลจิสติกสมากกวาประเทศที่กําลังพัฒนา จากนิยามและเปาหมายของโลจิสติกสน้ันจึงมีบทบาท

ครอบคลุมไปทั่วทุกสวนขององคกรและของภาคธุรกิจ ซึ่งบทบาทโลจิสติกสที่มีผลตอภาคธุรกิจ ทําใหธุรกิจเปน

การผลิตและสงมอบสินคาแบบพอดีกับความตองการลูกคา (Economy of Scale and Speed)  ทําใหตนทุน

ของการดําเนินการที่ตํ่าและเกิดประสิทธิภาพ (Cost Efficient) และมีความสามารถทางการแขงขันที่ดีกวา

ธุรกิจคูแขงขององคกร (Competitiveness) วัตถุประสงคที่สําคัญของการจัดการระบบโลจิสติกส คือ การสราง

ประโยชนจากเวลาและสถานที่ น่ันคือ การนําสินคาและบริการจากแหลงที่ถูกตองในเรื่องของเวลา คุณภาพ 

และปริมาณที่ถูกตอง ดวยกระบวนการทางโลจิสติกสจะตองมีการวางแผน การดําเนินงาน และการประสาน

การดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ที่มุงเพื่อบรรลุผลในดานการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยการ

นําเสนอบริการและคุณภาพในระดับที่เหนือกวา ดวยตนทุนการดําเนินงานที่สามารถแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากโลจิสติกสเปนตนทุน ในการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่จะกําหนดความอยูรอด
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สําหรับหลายๆ องคกร ดังน้ันโลจิสติกสจึงไดรับความสนใจมากย่ิงข้ึนในอุตสาหกรรมโลกภิวัฒน และยังสงผลถึง

อีกหลายแนวทาง ดังน้ี 

- องคกรที่มีการซื้อขายระหวางคูคา จะพบวาโซอุปทานมีตนทุนสูงและความซับซอนมาก

ข้ึน ดังน้ันการบริหารโลจิสติกสที่ดีจึงมีความจําเปนเพื่อสรางโอกาสในการแขงขันอยางเต็มที่ 

- การแขงขันในระดับโลกที่มากข้ึน โลจิสติกสจะเปนตัวตัดสินเน่ืองจากวาองคกร

ภายในประเทศจะตองเพิ่มความนาเช่ือถือ และมีการตอบสนองที่รวดเร็วตอตลาดที่อยูใกลเคียงเราไดมากกวา

คูแขงที่อยูไกลเราออกไป 

- โลจิสติกสนับเปนรายจายที่สําคัญในธุรกิจตางๆ และยังจะสงผลกระทบและไดรับ

ผลกระทบตอสวนของกิจกรรมอื่นๆ ภายในองคกรดวยทั้งน้ีเพื่อตอบรับและสนองตอความตองการของลูกคาได

อยางรวดเร็วและดวยลักษณะของสินคาโทรศัพทมือถือที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูง ทําใหเกิดการดําเนิน

กิจกรรมโลจิสติกสทั้งน้ีเพื่อตอบสนองตามกิจกรรมขององคกรที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ชวยให

องคกรเกิดผลกําไรและเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพขององคกร โดยเบื้องหลังแนวคิดน้ีก็อยูทีผู่บรหิารจะตอง

ตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพทางดานตนทุนเปนสําคัญ กิจการควรมีตนทุนตํ่า แตทั้งน้ีไมไดหมายความวา

จะตองมีตนทุนตํ่าสุด และเปนการลดลงของคุณภาพของสินคาและบริการเสมอไป แตอยางนอยที่สุดก็ควรจะมี

ตนทุนที่ตํ่ากวาตนทุนโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

 



บทที่ 3  

ขอเท็จจริง 

3.1 สถานการณการคาชายแดนไทย – เมียนมาร 
 3.1.1 มูลคาการคาชายแดนไทย – เมียนมาร 

ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดตอกับประเทศเมียนมารครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก 
แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง จังหวัด 
ที่มีศักยภาพทางการคาชายแดนระหวางไทย - เมียนมารมี 7 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน (ดานศุลกากรบานหวยผึ้ง) 
เชียงราย (ดานศุลกากรแมสาย) เชียงใหม (ดานศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ดานศุลกากรแมสอด) กาญจนบุรี   
(ดานศุลกากรสังขละบุรี) ประจวบคีรีขันธ (ดานศุลกากรบานสิงขร) และระนอง (ดานศุลกากรระนอง)       
สวนจังหวัดที่ไมมีการคาชายแดน ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร เน่ืองจากพรมแดนที่ติดตอกับประเทศ    
เมียนมาร เปนพื้นที่ปา และไมมีชุมชนอาศัยอยู สําหรับประเทศเมียนมารมี 4 ดานสําคัญที่ทําการคาชายแดน
กับประเทศไทย ไดแก ดานทาข้ีเหล็ก ดานเกาะสอง ดานมะริดและดานเมียวดี (ชัยวัฒน บุญปาล, 2556) 

มูลคาการคาชายแดนระหวางประเทศไทย – เมียนมาร ในชวง 5 ปที่ผานมา คือป 2553-
2557 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก 137,869.29 ลานบาทในป 2553 เปน 214,387.23 ลานบาท ในป 2557 หรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 11.22 ตอป โดยในชวงเวลาดังกลาวมูลคาการสงออกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 16.18 ตอป 
มูลคาการนําเขามีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 8.03 ตอป จากตารางจะเห็นไดวาในชวง 5 ปที่ผานมาประเทศไทยมี
ดุลการคาขาดดุลอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามในป 2557 ไทยขาดดุลการคาลดลงรอยละ 30.54 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2556 ช้ีใหเห็นไดวาทิศทางการคาชายแดนระหวางไทยกับเมียนมารมีทิศทางที่ดีข้ึน อันเปน
ผลมาจากนโยบายรัฐบาลเมียนมารที่สงสัญญาณชัดเจนมากข้ึนในการเปดเสรีการคาการลงทุน รวมทั้งนโยบาย
ของรัฐบาลในการต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จึงเปนโอกาสที่ดีของไทยในการ
ขยายการคาการลงทุน โดยสินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นํ้ามันดีเซล เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล นํ้ามันเบนซิน 
เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล ผาผืนและดาย สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
สัตวนํ้า ไมซุงและผลิตภัณฑไมอื่นๆ (ตารางที่ 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 มูลคาการคาชายแดนไทย – เมียนมาร ป 2553-2557 
หนวย: ลานบาท 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
อัตรา
เพ่ิม

(รอยละ) 

มูลคาการคารวม 137,869.29 164,375.26 180,471.53 196,861.58 214,387.23 11.22 
การสงออก 50,854.43 60,599.26 69,975.66 79,447.20 94,006.67 16.18 
การนําเขา 87,014.86 103,776.00 110,495.87 117,414.38 120,380.56 8.03 
ดุลการคา -36,160.43 -43,176.74 -40,520.21 -37,967.18 -26,373.89 - 

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  
 

 3.1.2 มูลคาการคาชายแดนไทย - เมียนมาร (รายดาน)  
1) มูลคาการสงออกผานดานชายแดนไทย - เมียนมาร (รายดาน)  

มูลคาการสงออกผานดานชายแดนไทย – เมียนมาร (รายดาน) ในชวง 5 ปที่ผานมา พบวา   
ดานศุลกากรแมสอดจังหวัดตากมีมูลคาการสงออกสินคาไปยังประเทศเมียนมารมากเปนอันดับหน่ึง ทําให   
ดานศุลกากรแมสอดเปนดานที่มีศักยภาพและไดรับการจัดต้ังใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนํารอง โดยในป 
2553–2557 ดานศุลกากรแมสอดมีแนวโนมการสงออกเพิ่มข้ึนจาก 23,969.00 ลานบาทในป 2553 เปน 
59,839.24 ลานบาทในป 2557 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 29.07 ลานบาทตอป รองลงมา คือ ดานศุลกากรแมสาย 
ดานศุลกากรเชียงแสน ดานศุลกากรระนอง ตามลําดับ (ตารางที่ 3.2) 

 

ตารางท่ี 3.2 มูลคาการสงออกผานดานชายแดนไทย – เมียนมาร (รายดาน) ป 2553-2557 
หนวย: ลานบาท 

ดานศุลกากร 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

แมสอด 23,969.00 21,216.45 37,966.31 43,667.56 59,839.24 29.07 
ระนอง 14,531.57 23,331.17 18,195.41 20,618.34 18,495.48 3.65 
แมสาย 8,113.50 9,660.00 9,443.06 11,071.08 10,921.74 7.58 
เชียงแสน 1,949.89 2,446.80 2,532.30 2,164.01 2,793.57 4.44 
สังขละบรุ ี 2,114.24 3,671.33 1,619.03 1,658.01 1,431.44 -14.57 
อื่นๆ 176.23 273.51 219.55 268.20 525.21 24.16 

รวม 50,854.43 60,599.26 69,975.66 79,447.20 94,006.67 16.18 

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

2) มูลคาการนําเขาผานดานชายแดนไทย – เมียนมาร (รายดาน)  
การนําเขาผานดานชายแดนไทย – เมียนมาร (รายดาน) จากการศึกษา พบวา ดานศุลกากร   

แมสระเรียงมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ถึงแมจะมีมูลคาการนําเขาไมมากก็ตาม โดยในป 2553-2557 มีอัตรา
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การขยายตัวเพิ่มข้ึนถึง 1.24 เทาตอป รองลงมาคือดานศุลกากรแมสอด ดานศุลกากรแมสาย และดานศุลกากร
สังขละบุรี ตามลําดับ (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางท่ี 3.3 มูลคาการนําเขาผานดานชายแดนไทย – เมียนมาร (รายดาน) ป 2553-2557 
หนวย: ลานบาท 

ดานศุลกากร 2553 2554 2555 2556 2557 อัตรา
เพ่ิม 

(รอยละ) 

สังขละบรุ ี 83,275.41 100,694.40 107,092.00 112,989.28 115,122.33 7.93 
แมสอด 1,087.74 888.70 1,410.58 2,641.38 2,682.80 33.57 
ระนอง 2,229.60 2,002.91 1,801.02 1,335.13 1,503.33 -11.25 
แมสาย 191.89 114.75 115.81 205.22 531.92 29.96 
แมสระเรียง 13.74 31.00 27.86 142.79 360.10 123.88 
อื่นๆ 216.47 44.24 48.60 100.59 180.09 4.64 

รวม 87,014.86 103,776.00 110,495.87 117,414.28 120,380.56 8.03 

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
 

 3.1.3 มูลคาการคาชายแดนไทย – เมียนมารผานดานศุลกากรแมสอด  
การศึกษาในครั้งน้ีทําการศึกษาการคาชายแดนไทย – เมียนมาร ที่ทําการคาผานดานศุลกากร

แมสอด จังหวัดตาก ซึ่งนับเปนจุดผานแดนที่ประเทศไทยไดดุลการคามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการคา   
ผานแดนแหงอื่นๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบในหลักการแนวทางจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอดนํารอง ในป 2558 เปนแหงแรกของประเทศไทย  

จังหวัดตากเปนพื้นที่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ติดตอกับเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาร     
มีแมนํ้าเมยเปนพรมแดนกั้น ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 390 กิโลเมตร หากรวมตลอดแนวชายแดนแลวจะมี
ระยะทางยาว 580 กิโลเมตร โดยมีอําเภอที่เปนเขตชายแดน 5 อําเภอ คือ อําเภอแมสอด แมระมาด ทาสองยาง 
พบพระ และอําเภออุมผาง (ภาพที่ 3.1) 
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ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีอําเภอตามแนวชายแดนของจังหวัดตากท่ีติดตอกับประเทศเมียนมาร 
ที่มา: เขาถึงจาก http://www.nongnapattoures.com 

 

 ทั้งน้ีจุดทําการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและเมียนมารดานจังหวัดตากมี 1 แหง คือจุดผานแดน
ถาวร หมูที่ 2 ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด ตรงขามกับเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาร เช่ือมดวยสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร เปนประตูการคาที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร การคาชายแดน     
ดานอําเภอแมสอดมีการสงออก-นําเขาสินคาที่หลากหลาย หากเปนสินคาที่ประเทศเมียนมารไมหามนําเขา
ประเทศ การคาสวนใหญจะดําเนินพิธีการทางศุลกากรผานจุดผานแดนถาวร และทําการขนยายขามสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร เขาไปยังจังหวัดเมียวดีตลอดไปจนถึงเมืองยางกุง สําหรับสินคาที่ประเทศเมียนมาร       
หามนําเขาประเทศ แตไมไดหามโดยกฎหมายไทย สินคาดังกลาวจะทําพิธีการทางศุลกากรและขนยายผานทาง
คลังสินคาช่ัวคราว ซึ่งในปจจุบันมีคลังสินคาที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากดานศุลกากร จํานวน 22 คลัง        
(ภาพที่ 3.2) สวนใหญเปนการคากับชนกลุมนอย (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2557) 
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ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีท่ีต้ังคลังสินคาชั่วคราวจํานวน 22 คลัง 
ที่มา: เขาถึงจาก http://www.danmaesot.com/maps.htm 
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1) มูลคาการสงออกสินคาผานดานศุลกากรแมสอดไปยังประเทศเมียนมาร (รายสินคา)  
สินคาสงออกจากไทยผานดานศุลกากรแมสอด ไปยังประเทศเมียนมาร 10 อันดับแรก        

ในปงบประมาณ 2557 สวนใหญเปนสินคาอุปโภค - บริโภค สินคาอุตสาหกรรม และสินคาเพื่อการดํารงชีวิต  
ไดแก เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล โทรศัพทพรอมอุปกรณ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล ผาผืน
และดาย โทรทัศนและอุปกรณ เปนตน (ตารางที่ 3.4) 

 

ตารางท่ี 3.4 มูลคาการสงออกสินคาผานดานศุลกากรแมสอดไปยังเมียนมาร (รายสินคา) ปงบประมาณ 
    2557 

ลําดับท่ี รายการสินคาสงออก มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

1 เบียร 3,631.06 6.49 
2 โทรศัพทพรอมอุปกรณ 3,120.61 5.58 
3 นํ้ามันเบนซิน 2,741.99 4.90 
4 นํ้ามันดีเซล 1,969.73 3.52 
5 ผาพิมพฝาย 1,514.46 2.71 
6 โทรทัศน 1,168.79 2.09 
7 นํ้ามันพืช 1,072.62 1.92 
8 รองเทาแตะ 1,003.04 1.79 
9 กาแฟชนิดผงสําเร็จรูป 878.45 1.57 
10 อาหารปรุงแตงกลิ่นรสอื่นๆ 852.91 1.52 

รวม 10 อันดับ 17,953.67 32.08 

อ่ืนๆ 38,003.69 67.92 

มูลคารวม 55,957.36 100.00 

ที่มา: ดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตาก 
 

2) มูลคาการนําเขาสินคาจากประเทศเมียนมารผานดานศุลกากรแมสอด (รายสินคา)  
สําหรับสินคาที่ประเทศไทยนําเขาจากประเทศเมียนมารผานดานศุลกากร 10 อันดับแรก       

ในปงบประมาณ 2557 สวนใหญเปนสินคาที่ใชเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑตางๆ สินคาแปรรูปข้ันตน และ        
สินคาเกษตร ไดแก แรธรรมชาติ โค กระบือ ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง สัตวนํ้า ไมซุงและผลิตภัณฑไมอื่นๆ เปนตน 
(ตารางที่ 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 มูลคาการนําเขาสินคาจากเมียนมารผานดานศุลกากรแมสอด (รายสินคา) ปงบประมาณ 
2557 

ลําดับท่ี รายการสินคานําเขา มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

1 โค-กระบือมีชีวิต 1,394.25 39.62 
2 ถ่ัวลิสง 558.70 15.88 
3 แรพลวง 350.26 9.95 
4 ถ่ัวเขียวผิวมัน 234.09 6.65 
5 เฟอรนิเจอรสิ่งประดิษฐทําดวยไม 229.34 6.52 
6 แรพลวงออกไซด 115.40 3.28 
7 พริกแหง 109.45 3.11 
8 ปลาเบญจพรรณ 74.26 2.11 
9 หอมหัวใหญ 54.41 1.55 
10 เมล็ดงา 44.20 1.26 

รวม 10 อันดับ 3,164.35 89.92 

อ่ืนๆ 354.66 10.08 

มูลคารวม 3,519.02 100.00 

ที่มา: ดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตาก 

 
3.1.2 มูลคาการคาชายแดนไทย – จีน 

การคาระหวางไทยกับจีนมีมูลคาประมาณรอยละ 13 ของมูลคาการคาทั้งหมดของไทย ในชวงป 
2553 -2557 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 8.70 โดยเพิ่มข้ึนจาก 1,454,023.00 ลานบาท ในป 2553 เปน 
2,057,965.87 ลานบาท ในป 2557 ไทยสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 3.94 ขณะที่นําเขาจากจีนเพิ่มข้ึนรอยละ 12.45 
โดยไทยมีแนวโนมขาดดุลการคาเพิ่มข้ึนจาก 96,759.35 ลานบาท ในป 2553 เปน 445,090.70 ลานบาท ในป 
2557 เมื่อพิจารณาการคาระหวางไทยและจีนตอนใต พบวา มีสัดสวนประมาณรอยละ 2 ของมูลคาการคา
ทั้งหมดระหวางไทยกับจีน โดยในชวงป 2553 -2557 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 22.89 จาก 18,890.29 ลาน
บาท ในป 2553 เปน 45,218.29 ลานบาท ในป 2557 ไทยสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 11.38 จาก 13,253.91 ลาน
บาท ในป 2553 เปน 21,121.33 ลานบาท ในป 2557 ขณะที่การนําเขาจากจีนตอนใตเพิ่มข้ึนรอยละ 42.78 
จาก 5,636.38 ลานบาท ในป 2553 เปน 24,096.96 ลานบาท ในป 2557 โดยไทยไดดุลการคาลดลงและมี
แนวโนมขาดดุลการคาเพิ่มข้ึน จากไดดุลการคา 7,617.53 ลานบาท ในป 2553 เปนขาดดุลการคา 2,975.63 
ลานบาท ในป 2557 โดยการนําเขามีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางมากในป 2556 และ 2557 เน่ืองจากมีการเปดใช
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 4 (ตารางที่ 3.6) 
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ตารางท่ี 3.6 มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยกับจีน ป 2553-2557 
หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 อัตรา 
เพ่ิม 
(รอย
ละ) 

มูลคาการคา ไทย-โลก 11,969,926.79 13,690,717.59 14,864,552.39 14,567,086.76 14,716,964.46 4.87 

การสงออก 6,113,335.52 6,707,989.46 7,078,420.21 6,909,741.17 7,313,066.40 3.96 

การนําเขา 5,856,591.27 6,982,728.13 7,786,132.18 7,657,345.59 7,403,898.06 5.77 

ดุลการคา 256,744.25 -274,738.67 -707,711.97 -747,604.42 -90,831.66   

มูลคาการคา ไทย-จีน 1,454,023.00 1,722,038.51 1,990,297.15 1,979,968.14 2,057,965.87 8.70 

การสงออก 678,631.83 791,212.19 829,848.16 824,672.21 806,437.58 3.94 

การนําเขา 775,391.18 930,826.32 1,160,448.99 1,155,295.93 1,251,528.28 12.45 

ดุลการคา -96,759.35 -139,614.13 -330,600.83 -330,623.72 -445,090.70   

สัดสวนไทย-จีนเทียบโลก 12.15 12.58 13.39 13.59 13.98 3.66 

มูลคาการคา ไทย-จีนตอนใต 18,890.29 27,615.40 33,566.64 37,844.01 45,218.29 22.89 

การสงออก 13,253.91 19,939.59 25,204.12 23,060.66 21,121.33 11.38 

การนําเขา 5,636.38 7,675.81 8,362.52 14,783.35 24,096.96 42.78 

ดุลการคา 7,617.53 12,263.78 16,841.60 8,277.31 -2,975.63   

สัดสวนไทย-จีนตอนใตเทียบโลก  0.16 0.20 0.23 0.26 0.31 17.18 

สัดสวนไทย-จีนตอนใตเทียบจีน  1.30 1.60 1.69 1.91 2.20 13.05 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรม
ศุลกากร 
 

เมื่อพิจารณามูลคาการนําเขาระหวางไทยกับจีนตอนใตแยกรายดาน พบวามีการนําเขาเพิ่มข้ึน
ในอัตรา รอยละ 42.78 ตอป โดยมีการนําเขาเพิ่มข้ึนจาก 5,636.38 ลานบาท ในป 2553 เปน 24,096.96 
ลานบาท ในป 2557 ซึ่งในป 2557 ดานศุลกากรนครพนมมีการนําเขามากที่สุด มูลคา 19,319.12 ลานบาท 
คิดเปน รอยละ 80.17 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด เปนการนําสินคาเขาจากจีนโดยผานเวียดนาม สวนใหญจะ
เปนพวกเครื่องใชไฟฟา และสปป.ลาว กอนเขาไทย รองลงมา คือ ดานศุลกากรเชียงของ 3,176.35 ลานบาท 
คิดเปน รอยละ 13.18 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด ซึ่งเปนสะพานมิตรภาพแหงที่ 4 ที่มีการนําเขาสินคาจาก
จีนตอนใตมาเปนจํานวนมาก (ตารางที่ 3.7) 

ทางดานมูลคาการสงออกระหวางไทยกับจีนตอนใตแยกรายดาน พบวามีการสงออกเพิ่มข้ึนใน
อัตรา รอยละ 11.38 ตอป โดยมีการสงออกเพิ่มข้ึนจาก 13,253.91 ลานบาท ในป 2553 เปน 21,121.33    
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ลานบาท ในป 2557 ซึ่งในป 2557 มีการสงออกทางดานศุลกากรเชียงของมากที่สุด มูลคา 6,689.93 ลานบาท    
คิดเปน รอยละ 31.67 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ ดานศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งมีมูลคา 
6,271.62 ลานบาท คิดเปน รอยละ 29.69 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ซึ่งเปนการสงออกไปจีนผานทาง
เวียดนามตามเสนทาง R9 (ตารางที่ 3.7) 
 
ตารางท่ี 3.7 มูลคาการนําเขา-สงออกระหวางไทยกับจีนตอนใตแยกรายดาน ป 2553-2557 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 อัตราเพ่ิม  
(รอยละ)  

การนําเขา 5,636.38 7,675.81 8,362.52 14,783.35 24,096.96 42.78 

ดานศุลกากรนครพนม 943.48 1,590.38 2,336.01 10,269.97 19,319.12 120.42 

ดานศุลกากรเชียงของ 1,309.56 2,148.84 2,505.88 2,631.56 3,176.35 21.83 

ดานศุลกากรมุกดาหาร 711.22 845.96 1,163.10 1,167.74 844.48 6.88 

ดานศุลกากรเชียงแสน 1,013.13 695.24 613.32 619.23 673.62 -8.90 

ดานศุลกากรทุงชาง 16.37 0.04 7.03 70.82 61.42 175.21 

ดานศุลกากรแมสาย 3.59 6.55 22.29 19.81 20.46 58.21 

ดานศุลกากรสวนกลาง 1,639.02 2,388.81 1,714.89 4.22 1.42 -87.05 

การสงออก 13,253.91 19,939.59 25,204.12 23,060.66 21,121.33 11.38 

ดานศุลกากรเชียงของ 1,254.55 3,587.48 5,278.33 5,842.66 6,689.93 46.75 

ดานศุลกากรมุกดาหาร 8,690.39 12,647.30 15,328.29 10,506.58 6,271.62 -8.04 

ดานศุลกากรนครพนม 8.01 7.11 336.19 3,113.73 5,010.09 565.86 

ดานศุลกากรเชียงแสน 3,266.95 3,636.29 4,205.34 3,543.04 3,026.30 -1.77 

ดานศุลกากรแมสาย 34.01 61.40 55.98 54.65 123.38 27.90 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 

เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกสินคาผานชายแดนไทยที่จังหวัดเชียงรายไปจีนตอนใต ป 2553 -
2557 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 7.26 โดยเพิ่มข้ึนจาก 3,422.993 ลานบาท ในป 2553 เปน 4,350.71       
ลานบาท ในป 2557 โดยสงออกหมวดสินคากสิกรรมมากที่สุด รองลงมา คือ หมวดสินคาเช้ือเพลิง เมื่อ
พิจารณาแนวโนม พบวา สินคาสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยหมวดสินคากสิกรรมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 22.62 รองลงมาไดแก หมวดสินคาเช้ือเพลิง ขณะที่หมวดสินคาประมงและปศุสัตวมีแนวโนม   
ลดลงอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามในอนาคตหมวดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมมีแนวโนมการสงออกไดเพิม่ข้ึน 



27 
 

เน่ืองจาก ไทยผลิตสินคาไดคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคจีนที่มีความตองการเพิ่มข้ึน
อยางตอเน่ืองได (ตารางที่ 3.8) 
 
ตารางท่ี 3.8 มูลคาการสงออกสินคาผานชายแดนจังหวัดเชียงรายไปจีนตอนใต ป 2553-2557 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

สินคากสิกรรม  721.08 560.71 815.62 1,326.43 1,299.66 22.62 

สินคาประมงและปศุสัตว 13.21 10.67 2.35 0.21 NA 

สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 0.58 0.29 NA 117.53 548.94 

สินคาเช้ือเพลิง  236.29 304.81 267.59 274.32 305.03 4.14 

อื่นๆ  2,451.83 2,960.97 4,321.91 3,070.25 2,197.08 -1.81 

รวม  3,422.99 3,837.45 5,407.45 4,788.73 4,350.71 7.26 
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย www.moc.go.th 

ทางดานมูลคาการนําเขาสินคาจากจีนตอนใตผานชายแดนไทยที่จังหวัดเชียงรายป 2553 -
2557 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 10.33 โดยเพิ่มข้ึนจาก 2,255.19 ลานบาท ในป 2553 เปน 3,513.06 ลาน
บาท ในป 2557 โดยนําเขาหมวดสินคากสิกรรมมากที่สุด รองลงมา คือ หมวดสินคาเคมีภัณฑ เมื่อพิจารณา
แนวโนม พบวา สินคาสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยหมวดสินคากสิกรรมแนวโนมเพิ่มข้ึนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 11.38 รองลงมาไดแก หมวดสินคาอื่นๆ ขณะที่หมวดสินคาเคมีภัณฑมีแนวโนมลดลดงอยางตอเน่ือง 
อยางไรก็ตามในอนาคตหมวดสินคาเครื่องจักรไมใชไฟฟาอุปกรณและสวนประกอบ และหมวดสินคาจําพวก
ของใชประจําวัน (อุปโภค บริโภค) มีการนําเขาเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก จีนสามารถผลิตไดจํานวนมากและมีตนทุนตํ่า 
ทําใหสินคามีราคาไมสูงมาก สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคบางสวนในตลาดไทยได (ตารางที่
3.9) 

เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกรายสินคาในหมวดสินคากสิกรรมที่ผานชายแดนไทยที่จังหวัด
เชียงรายไปจีนตอนใต ในชวงป 2553 -2557 พบวา ยางพาราและเศษยางมีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 123.60 รองลงมาไดแก ดอกกลวยไม และสินคาเกษตร คิดเปนรอยละ 14.88 และรอยละ 6.90 
ตามลําดับ ขณะที่ผงบุกและบุกแผนมีแนวโนมลดลงรอยละ 39.09 อยางไรก็ตามในอนาคตสินคาผลไมสดมี
แนวโนมการสงออกไดเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก สามารถขยายเสนทางการขนสงทางบก (R3A) ไดเพิ่มข้ึนจากทางเรือ
เดินทะเลและเสนทางบกเดิม (R9 R12) โดยใชเวลานอยทําใหสินคาผลไมไทยสามารักษาคุณภาพ ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคจีนที่มีความตองการเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองได โดยมูลคาการสงออกป 2557เพิ่มข้ึน
จากป 2556 คิดเปน 2 เทา (ตารางที่ 3.10) 
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ตารางท่ี 3.9 มูลคาการนําเขาสินคาจากจีนตอนใตผานชายแดนจังหวัดเชียงราย ป 2553-2557 
หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

 สินคากสิกรรม  1,850.84 2,418.51 2,868.05 2,611.81 3,052.79 11.38 

 เคมีภัณฑ  208.05 277.17 155.63 146.93 134.55 -13.98 

 เครื่องจักรไมใชไฟฟาอปุกรณ
และสวนประกอบ  

111.93 NA 25.90 94.62 127.333 
 

 ของใชประจําวัน (อปุโภค 
บริโภค)  

18.80 NA 57.38 64.912 84.13 

 อื่นๆ  65.55 71.90 53.68 129.90 114.26 18.56 

 รวม  2,255.19 2,767.58 3,160.64 3,048.17 3,513.06 10.33 

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย www.moc.go.th 
 
ตารางท่ี 3.10 มูลคาการสงออกหมวดสินคากสิกรรมผานชายแดนจังหวัดเชียงรายไปจีนตอนใต ป 2553-2557 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553   ป 2554  ป 2555  ป 2556   ป 2557  อัตราเพ่ิม 
(รอยละ)  

สินคากสิกรรม  721.08 560.71 815.60 1,326.43 1,299.66 22.62 

 - สินคาเกษตร  539.04 437.54 633.26 803.79 555.13 6.90 

 - ยางพารา ,เศษยาง 15.55 3.08 78.99 65.97 187.87 123.60 

 - พืชตระกูลถ่ัว  0.62 NA NA 133.08 
  

 - พืชผัก 0.20 NA NA 13.47 5.60 
 

 - ผงบุก, บุกแผน 16.41 11.53 6.77 1.28 4.13 -39.09 

 - ใบชา 0.00 NA NA NA NA 
 

 - ดอกกลวยไม 74.32 108.56 95.73 119.91 141.49 14.88 

 - ผลไมสด NA NA NA 72.79 150.51 
 

- อัลมอนด, แมคคาเดเมีย,  
ถ่ัววอนัทแหง 

NA NA 114.98 253.82 NA 
 

 - อื่นๆ  NA NA NA 1.17 1.11 
 

ที่มา : www.chiangsaencustoms.com และ www.chiangkhongcustoms.com 
 

http://www.moc.go.th/
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สําหรับมูลคาการนําเขารายสินคาในหมวดสินคากสิกรรมจากจีนตอนใตผานชายแดนไทยที่
จังหวัดเชียงรายในชวงป 2553 -2557 มีอัตราเพิ่มรอยละ 11.38 ตอป พบวา ผักสดมีการนําเขามากที่สุด 
รองลงมาไดแก สินคาเกษตร ผลไม ดอกไมและไมประดับ ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาแนวโนม พบวา ใบชา ผลไม 
และพืชผักสด มีแนวโนมเพิ่มข้ึน รอยละ105.11 รอยละ 31.01 และรอยละ 17.79 ขณะที่สินคาเกษตร ดอกไม 
ไมประดับ มีแนวโนมลดลงรอยละ 6.14 และรอยละ 3.64 อยางไรก็ตามในอนาคตสินคาพืชผักสด และผลไมสด
มีแนวโนมการนําเขาไดเพิ่มข้ึน  เน่ืองจาก จีนสามารถผลิตไดตลอดป และผลิตไดในปริมาณมาก ทําใหมีตนทุน
ตํ่า โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน ประกอบกับสามารถขยายเสนทางการขนสงทางบก (R3A) ไดเพิ่มข้ึนจากทางเรือ
ตามลํานํ้าโขง ทําใหใชเวลานอยลง ประกอบกับราคาสินคาไมสูงมาก และสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดในไทยไดในชวงที่ไมมีผลผลิตออกสูตลาด (ตารางที่ 3.11) 
 
ตารางท่ี 3.11 มูลคาการนําเขาหมวดสินคากสิกรรมจากจีนตอนใตผานชายแดนจังหวัดเชียงราย ป 2553-2557 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2553   ป 2554  ป 2555  ป 2556   ป 2557  อัตราเพ่ิม 
(รอยละ)1/ 

 สินคากสิกรรม  1,850.84 2,418.51 2,868.05 2,611.81 3,052.79 11.38 

 - สินคาเกษตร  726.04 526.26 479.53 482.96 552.07 - 6.14 

 - พืชผักสด  584.53 908.17 1,040.47 910.44 1,323.65 17.79 

 - ผลไม 265.92 660.52 913.05 906.67 875.90 31.01 

 - เครื่องเทศ  1.91 2.46 1.37 NA NA 
 

 - ใบชา 0.18 0.78 5.52 3.06 3.27 105.11 

 - เมล็ดทานตะวัน,        
เมล็ดแตงโม ,  
เมล็ดฟกทอง  

22.98 11.40 3.20 NA NA 
 

 - ผงบกุสวนผสมสําหรับ
เพาะเห็ด 

0.05 NA 0.12 NA NA 
 

 - นํ้าผึ้ง 1.37 NA NA NA 90.38 
 

 - ดอกไม , ไมประดับ 247.86 308.93 424.79 304.04 207.52 -3.64 

 - อื่นๆ 726.04 526.26 479.53 487.60 552.07 -6.05 

ที่มา : www.chiangsaencustoms.com และ www.chiangkhongcustoms.com 
 

เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงแสน ปงบประมาณ 2557 มี
มูลคาการสงออกทั้งหมด 13,533 ลานบาท ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคาปศุสัตว โดยสินคาที่มีการสงออกมากที่สุด 
ไดแก ช้ินสวนไกแชแข็ง มูลคา 3,478.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.71 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 
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รองลงมา คือ โคมีชีวิต มูลคา 900.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.66 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด และอันดับ
ที่ 3 คือ นํ้ามันดีเซล มูลคา 734.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.43 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด (ภาพที่ 3.3)  

ดานการนําเขาแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงแสน ปงบประมาณ 2557 มีมูลคาการ
นําเขาทั้งหมด 702.55 ลานบาทโดยสินคาที่มีการนําเขามากที่สุด ไดแก ผลทับทิม มูลคา 166.90 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 23.76 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ เมล็ดทานตะวัน มูลคา 160.39 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 22.83 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด และอันดับที่ 3 คือ มันฝรั่ง มูลคา 48.07 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 6.84 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด (ภาพที่ 3.4) 

เมื่อพิจารณามูลคาการสงออกแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงของ ปงบประมาณ 2557 มี
มูลคาการสงออกทั้งหมด 11,989 ลานบาท โดยสินคาที่มีการสงออกมากที่สุด ไดแก นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว มูลคา 
3,245.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.68 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ เครื่องอุปโภคบริโภค 
มูลคา 1,813.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.59 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด และอันดับที่ 3 คือ ผลไมสด 
มูลคา 1,403.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.84 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด (ภาพที่ 3.5)  

ดานการนําเขาแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงของ ปงบประมาณ 2557 มีมูลคาการนําเขา
ทั้งหมด 3,285 ลานบาทโดยสินคาที่มีการนําเขามากที่สุด ไดแก พืชผัก มูลคา 1,280.76 ลานบาท คิดเปน   
รอยละ 41.84 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ ผลไมสด มูลคา 858.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
28.04 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด และอันดับที่ 3 คือ เครื่องจักรกล-อุปกรณ มูลคา 425.30 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 13.89 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด (ภาพที่ 3.6) 
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ภาพท่ี 3.3  มูลคาการสงออกแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงแสน ปงบประมาณ 2557 
ที่มา : http://www.chiangsaencustoms.com 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 มูลคาการนําเขาแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงแสน ปงบประมาณ 2557 
ที่มา : http://www.chiangsaencustoms.com 

 

ช้ินสวนไกแชแข็ง
25.71%

โคมีชีวิต
6.66%

นํ้ามันดีเซล
5.43%

เน้ือกระบือแชแข็ง
5.03%

ยางแผนรมควัน
4.41%

นํ้าตาลทราย
4.38% รถยนตปรับสภาพ

3.60%

กระบือมีชีวิต
3.27%

นํ้ามันปาลม
3.02%

เบ็ดเตล็ด
38.50%

มูลคาการสงออก 13,533 ลานบาท

ผลทบัทิม
23.76%

เมล็ดทานตะวัน
22.83%

มันฝรั่ง
6.84%

กระเทียม
5.23%

เมล็ดฟกทองแกะเปลือก
5.05%

เห็ดอบแหง
4.40%

ดินเกาลิน
4.06%

แอปเปล 
2.37%

กระเทียมอบแหง
2.29%

เบ็ดเตล็ด
23.17%

มูลคาการนําเขา 702.55 ลานบาท

http://www.chiangsaencustoms.com/
http://www.chiangsaencustoms.com/
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ภาพท่ี 3.5  มูลคาการสงออกแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงของ ปงบประมาณ 2557 
ที่มา : http://www.chiangkhongcustoms.com และ ดานกักพืชเชียงของ  

 

 
 

ภาพท่ี  3.6 มูลคาการนําเขาแยกรายสินคาผานดานศุลกากรเชียงของ ปงบประมาณ 2557 
ที่มา : http://www.chiangkhongcustoms.com และ ดานกักพืชเชียงของ  

 

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 
29.68%

เคร่ืองอุปโภค –
บริโภค

16.59%

ผลไมสด
12.84%

ยางพารา, เศษ
ยางพารา 
12.04%

น้ํามันเบนซิน
7.91%

วัสดุท่ีใชในการ
กอสราง
6.24%

อัลมอนด, แมคคาเด
เมีย, ถั่ววอนัทแหง

5.68%

ปลากระตักตากแหง
4.25%

รถยนตนั่งสวนบุคคล 
3.77%

เหล็กเสน, เหล็กรูป
ตางๆ, เศษเหล็ก

1.01%

การสงออก 11,989 ลานบาท

พืชผัก
41.84%

ผลไมสด 
28.04%

เคร่ืองจักรกล - 
อุปกรณ 
13.89%

ดอกไม, ไมประดับ 
7.10%

แกสอารกอน
4.00%

บุหร่ี (EPZ)
1.33%

ใบยาสูบแหง
1.25%

น้ําผึ้ง 
1.08%

ไมแปรรูป
1.02%

รถบรรทุกหัวลาก
0.45%

การนําเขา 3,285 ลานบาท

http://www.chiangkhongcustoms.com/
http://www.chiangkhongcustoms.com/


33 
 

3.2 สถานการณการคาโคเน้ือรายดาน 

 ป 2553 - 2557 การนําเขาโคมีชีวิตเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 58.79 ตอป ในป 2557 จากสถิติของ   

กรมศุลกากรมีการนําเขาโคมีชีวิต 126,790 ตัว มูลคา 1,788.44 ลานบาท โดยสวนใหญนําเขาจากเมียนมาร

มากที่สุด ปริมาณ 125,822 ตัว มูลคา 1,709.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.24  และรอยละ 95.59 

ตามลําดับ (ตารางที่ 3.12) 

 ป 2553 - 2557 การสงออกโคมีชีวิตเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 5.61 ตอปในป 2557 มีการสงออก      

โคมีชีวิต 244,457 ตัว มูลคา  1,765.78  ลานบาท โดยสวนใหญสงออกไปยังสปป.ลาว มากที่สุด ปริมาณ 

217,760 ตัว มูลคา 1,523.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.08 และรอยละ 86.29 ตามลําดับ เน่ืองจากมีการ

สงออกตอไปยังจีน ซึ่งมีความตองการบริโภคเน้ือโคเปนจํานวนมากจากการที่จีนมีประชากรมากเปนอันดับ      

1 ของโลก รองลงมา คือ มาเลเซีย ปริมาณ 25,943 ตัว มูลคา 233.18  ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.61 และ

รอยละ 13.21 ตามลําดับ การสงออกไปมาเลเซียลดลงเน่ืองจาก มาเลเซียหันไปนําเขาโคมีชีวิตจากออสเตรเลีย

มากข้ึน (ตารางที่ 3.13) 

จากสถิติของกรมปศุสัตว การนําเขาโคเน้ือรายดานกักกันสัตวพบวาป 2553 - 2557 การนําเขา       

โคมีชีวิตเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 48.61 ตอป โดยในป 2557 มีการนําเขาโคเน้ือปริมาณ 124,749 ตัว มูลคา 

3,273.88  ลานบาท  โดยสวนใหญนําเขาจากจังหวัดตากมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.80 และรอยละ 86.93 

ตามลําดับ ซึ่งนําเขาทางดานอําเภอแมสอดมากที่สุดถึงรอยละ 83.47 รองลงคือ อําเภออุมผาง รอยละ 8.35 

อําเภอทาสองยาง รอยละ 8.18 สวนโคเน้ืออีกสวนหน่ึงที่มาจากมัณฑะเลยของเมียนมารจะนําเขาทางจังหวัด

แมฮองสอน ปริมาณ 23,261 ตัว มูลคา 255.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ18.65  และรอยละ 7.79 ตามลําดับ 

(ตารางที่ 3.14) 

การสงออกโคเน้ือรายดานกักกันสัตวพบวาป 2553 - 2557 การนําเขาโคมีชีวิตเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 

18.39 ตอป การสงออกโคเน้ือ ปริมาณ 243,847 ตัว มูลคา 9,091.32 ลานบาท โดยสวนใหญสงออกจาก

จังหวัดเชียงรายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.27 และรอยละ 76.70 ตามลําดับ ซึ่งจะสงออกทางอําเภอเชียง

แสนมากที่สุดกวารอยละ 80 รองลงมาคือสงออกทางจังหวัดนครพนม ปริมาณ 63,289 ตัว มูลคา 1,502.47 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.95 และ รอยละ 16.53 ตามลําดับ ซึ่งจะสงไปสปป.ลาว และสงตอไปยังเวียดนาม

อีกทอดหน่ึง (ตารางที่ 3.15) 
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3.3 กฎระเบียบการนําเขา-สงออก 

3.3.1) เมียนมาร 

จากขอมูลกระทรวงพาณิชยสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร พบวามีสินคาที่หามสงออกไป

ตางประเทศ โดยเปนสินคาที่หามสงออกในรูปการคาปกติทางทะเล  31 รายการ และเปนสินคาที่หามสงออก 

ในรูปการคาปกติผานทางชายแดน 32 รายการ ทั้งน้ีหามเอกชนที่   จดทะเบียนเปนผูนําเขา-สงออกและ กลุม

สหกรณสงออกสินคาดังกลาว ยกเวนรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเทาน้ันที่สามารถสงออกได สินคาที่หามสงออกใน

รูปการคาปกติผานทางชายแดน มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ขาว ปลายขาว รํา  17) ดีบุก  

2) นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายแดง นํ้าตาลดิบ                18) วุลแฟรม  

3) ถ่ัวลิสง นํ้ามันถ่ัวลิสง  19) สวนผสมดีบุกและซีไลท  
4) งา นํ้ามันงา  20) เงิน  

5) เมล็ด Niger และนํ้ามัน  21) ทองแดง  

6) เมล็ดมัสตาด และนํ้ามัน  22) สังกะสี  

7) เมล็ดทานตะวันและนํ้ามัน  23) ถานหิน  

8) กากพืชนํ้ามันทุกชนิด  24) โลหะอื่นๆ  

9) ฝายและผลิตภัณฑฝาย (ฝาย เสนใย)  25) งาชาง  

10) นํ้ามันปโตรเลียม  26) โค กระบือ ชาง มา สัตวหายาก  

11) อัญมณี  27) หนังสัตว  

12) ทองคํา  28) เปลือกกุงปน  

13) หยก  29) อาวุธและเครื่องกระสุน  
14) ไขมุก  30) วัตถุโบราณ  

15) เพชร  31) ยางพารา  

16) ตะกั่ว  32) ไมสัก  
 

สินคาโคเน้ือน้ันเปนสินคาที่หามสงออก และมีกฎหมายเกี่ยวกับโรงฆาสัตวป 2497 ที่หามนําโคมีชีวิตที่

อายุนอยกวา 16 ป เขาโรงฆาสัตว เน่ืองจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารนิยมเลี้ยงโคเน้ือไวใชงาน  และ

เปนพาหนะในการเดินทาง ดังน้ันจึงมีการลักลอบสงออกโคเน้ือผานทางชายแดนไปยังจีนและไทย โดยปรากฏ

ขอมูลทางสถิติจากกรมศุลกากรของไทยซึ่งไทยไดนําเขาโคมีชีวิตมาจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารมา

ที่สุด 
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3.3.2) จีน 

จีน หามนําเขาสินคาโคเน้ือและเน้ือโคจากไทย  เน่ืองจากไทยยังมีสถานะเกิดโรคปากเทาเปอย

ระบาด แตทางจีนก็ยังเกิดโรคปากเทาเปอยเชนเดียวกัน มีเพียงบางประเทศเทาน้ัน ไดแก บราซิล และ

ออสเตรเลีย เปนตน ที่จีนมีการเซ็นสัญญาใหนําเขาสินคาโคเน้ือเขามาได 

3.3.3) ไทย 

กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะผูกํากับดูแล 

(Competent Authority: CA) ตรวจสอบการนําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว ในแตละปมีการออกใบอนุญาตนํา

สัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (ใบ ร.9) เปนจํานวนมาก เพื่อเปนการกระตุนยอดการสงออกสินคา

ปศุสัตวของประเทศไทยใหสูงข้ึน จึงไดดําเนินการโครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลระบบ National Single 

Window (NSW) ซึ่งจะท าเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลใบอนุญาต/ใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 

National Single Window (NSW) กับกรมศุลกากร เพื่อชวยอํานวยความสะดวกทางการคาและการ

เคลื่อนยายสินคาปศุสัตวทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ควบคุมการใหบริการตรวจปลอยสินคาปศุสัตวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยหวังจะกระตุนยอดการสงออก

สินคาปศุสัตวใหสูงข้ึน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวดังกลาว  นอกจากการพัฒนาระบบเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลระบบ National Single Window (NSW) แลว การเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ดานกักสัตว

ทั่วประเทศและเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวที่เปนผูกํากับดูแล (Competent Authority: CA) 

ตรวจสอบการนําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว ก็มีความสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพเพื่อรองรับการแขงขันทาง

การคาดานปศุสัตวของประเทศ ดังน้ัน กรมปศุสัตวจึงไดมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงใหแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใชสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการกําหนดนโยบายการเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลกับกรมศุลกากรผานระบบ National Single Window (NSW) ใหไดครบ 100% ทุกรหัส

พิกัดสินคา เพื่อเปนการรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ในป 2558 ในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Ease of Doing Business) 

ดาน Trading Across Borders 

ข้ันตอนการขออนุญาตนําสินคาปศุสัตวเขาราชอาณาจักร เริ่มจากการย่ืนคําขออนุญาตนําเขา

สินคาปศุสัตวที่ดานกักสัตว หลังจากน้ันทางดานกักสัตวก็จะตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ตรวจสอบสถานกักกัน

สัตว หรือสถานที่เก็บซากสัตว แลวออกเอกสารใบแจงอนุมัติการนําเขา (ร.6) พรอมทั้งออกใบอนุญาตนําเขา 

(IMPORT PERMIT) ตรวจสุขภาพสัตว ตรวจซากสัตว กักดูอากร และเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ ถาสินคา

ดังกลาวไดมาตรฐานและเปนไปตามเงื่อนไขของการนําเขาก็จะออกใบอนุญาตินําเขา (ร.7) และใหนําเขาสินคา

ปศุสัตวได แตถาไมไดมาตรฐานหรือไมเปนไปตามเงื่อนไขของการนําเขา ก็จะสงกลับ (กรณีไมไดมาตรฐาน) 

หรือทําลาย (กรณีพบโรคระบาด) (ภาพที่ 3.7) 
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ข้ันตอนการขออนุญาตนําสินคาปศุสัตวออกราชอาณาจักร เริ่มจากการย่ืนคําขออนุญาตนําเขา

สินคาปศุสัตวที่ดานกักสัตว โดยทางดานฯ จะตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ตรวจสอบสถานกักกันสัตว สถานที่

เก็บซากสัตว  ตรวจสุขภาพสัตว ตรวจสอบคุณภาพซากสัตว กักดูอาการ เก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ        

ถาสินคาดังกลาวไมไดมาตรฐานและไมเปนไปตามเงื่อนไขของประเทศนําเขาไมอนุญาต  ใหปรับปรุงแกไข         

(ในกรณีไมไดมาตรฐาน) หรือใหทําลาย (กรณีพบโรคระบาด) ถาสินคาคุณภาพไดมาตรฐาน และเปนไปตาม

เงื่อนไขของประเทศนําเขา  ก็จะออกใบอนุญาตนําเขา (ร.9) และออกใบรับรองสุขภาพสัตวและซากสัตว ให

สงออกสินคาออกไปยังประเทศผูนําเขาได (ภาพที่ 3.8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 สรุปขั้นตอนการขออนุญาตนําสินคาปศุสัตวเขาราชอาณาจักร 

ที่มา : กรมปศุสัตว 
 

 
 

 

ย่ืนคําขออนุญาตนําเขาสินคาปศุสัตว 1. ดานกักสัตว 

- ออกใบอนุญาตนําเขา (ร.7)  

ออกเอกสารใบแจงอนุมัตินําเขา (ร.6) 

- ไดมาตรฐาน  

- เปนไปตามเงือ่นไขของการนําเขา  

- นําเขาสินคาปศุสัตว  

ประเทศนําออก 

2. - ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร  
   - ตรวจสอบสถานกักกันสัตว, สถานที่เก็บ 
     ซากสัตว  
 
3.ออกใบอนุญาตนําเขา (IMPORT PERMIT)  

4. ตรวจสอบสุขภาพสัตว, ตรวจซากสัตว  
   - กักดูอาการ, เก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ  

- ไมไดมาตรฐาน  

- ไมเปนตามเงือ่นไขของการนําเขา  

- สงกลบั  (กรณีไมไดมาตรฐาน)  

- ทําลาย (กรณีพบโรคระบาด)  
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ภาพท่ี 3.8  สรุปขั้นตอนการขออนุญาตนําสินคาปศุสัตวออกราชอาณาจักร 

ที่มา : กรมปศุสัตว 
 

 
 

 
 

ย่ืนคําขออนุญาตนําเขาสินคาปศุสัตว 

ดานกักสัตว 

– ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 

- ตรวจสอบสถานกักกันสัตว, สถานที่เกบ็ซากสัตว 
- ตรวจสุขภาพสัตว, ตรวจสอบคุณภาพซากสัตว  
- กักดูอาการ, เก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ  

- คุณภาพไมไดมาตรฐาน 

- ไมเปนไปตามเงื่อนไขของประเทศนําเขาไมอนุญาต  

- ใหปรับปรงุแกไข (ในกรณีไมไดมาตรฐาน) 
- ทําลาย  (กรณีพบโรคระบาด)   

- คุณภาพไดมาตรฐาน 

- เปนไปตามเงือ่นไขของประเทศนําเขา  

- ออกใบอนุญาตนําเขา (ร.9) 
- ออกใบรับรองสุขภาพสัตวและซากสัตว  

นําออกสินคา 

ประเทศนําเขา 
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ตารางท่ี 3.12 ปริมาณและมลูคาการนําเขาโคมีชีวิต ป 2553-2557 

หนวย:  ปริมาณ : ตัว มูลคา : ลานบาท 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพ่ิม (%) 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

เมียนมาร  26,371  109.81 46,010 190.07 74,419 310.69 203,418 735.89 125,822 1,709.53 58.59 98.26 

ออสเตรเลีย  - -       95 14.96         8     5.79       204 33.57   528  58.43 131.27 79.39 

สหรัฐอเมรกิา  -  -         2   0.00         2  0.003       748 5.94   29  11.89 303.36 4,741.91 

อื่น ๆ   108   0.96   -         -     -     -   512 2.42 411  8.59 - - 

รวม 26,479 110.76 46,107 205.03  74,429 316.49 204,882 777.82 126,790 1,788.44 58.79 99.31 

ที่มา : กรมศุลกากร 

ตารางท่ี 3.13 ปริมาณและมลูคาการสงออกโคมีชีวิต ป 2553-2557 

หนวย:  ปริมาณ : ตัว มูลคา : ลานบาท 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 อัตราเพ่ิม (%) 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

เมียนมาร  75,229  269.14  9,813  55.70  41,147  222.27  173,542  1,051.62  217,760  1,523.72  64.85  89.75  
ออสเตรเลีย 131,277  1,149.96  107,276  914.57  95,289  895.47  41,483  453.86  25,943  233.18  -34.25  -32.24  
สหรัฐอเมรกิา 220  0.94  1,329  10.29  1,530  9.18  30  0.15  458  1.96  -20.74  -24.09  
เมียนมาร  713  24.40  281  13.67  322  15.16  3,998  6.63  217  4.68  2.80  -33.14  
ออสเตรเลีย 47,162  4.16  3,078  3.1  239,446  11.40  9,014  1.54  79  2.24  68.99  -19.30  
รวม 254,601  1,448.61  121,777  998.04  377,734  1,153.48  228,067  1,513.80  244,457  1,765.78  5.61  8.47  

ที่มา : กรมศุลกากร  
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ตารางท่ี 3.14 การนําเขาโคเน้ือรายดานกักกันสัตว ป 2553-2557 

หนวย:  ปริมาณ : ตัว มูลคา : ลานบาท 

ดานกักสัตว 2553 2554  2555  2556  2557 อัตราเพ่ิม (%) 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

ตาก 23,885 95.54 40,620 162.48 62,700 248.56 113,800 599.20 97,050 2,846.10 46.73 124.64 
แมฮองสอน 369 3.39 3,109 31.82 4,746 60.82 8,840 109.30 23,261 255.17 154.28 168.48 
กาญจนบุร ี 3,637 21.82 3,959 23.81 3,390 20.22 5,013 30.08 3,359 107.76 0.77 40.89 
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ - - 95 10.67 8 5.79 19 9.33 444 55.94 73.17 72.42 
สงขลา 108 0.86 - - - - 62 0.74 398 4.78 268.52 455.81 
ประจวบคีรีขันธ 106 0.45 71 0.32 149 0.67 644 2.85 235 4.12 46.19 93.78 
เชียงราย - - 277 4.16 639 9.56 - - - - - - 
หนองคาย - - - - - - - - 2 0.03 - - 
รวม 28,105 122.06 48,131 233.26 71,632 345.62 128,378 751.50 124,749 3,273.90 48.61 117.02 

ที่มา : กรมปศุสัตว 
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ตารางท่ี 3.15 การสงออกโคเน้ือรายดานกักกันสัตว ป 2553-2557 

หนวย:  ปริมาณ : ตัว มูลคา : ลานบาท 

ดานกักสัตว  2553  2554  2555  2556  2557 อัตราเพ่ิม (%) 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ ปริมาณ มูลคา มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

เชียงราย 1,255 18.78 59 0.89 3,747 125.02 123,999 3,880.99 142,094 6,973.30 453.41 850.57 
นครพนม 75 0.53 - - - - 20,164 363.60 63,289 1,502.47 - - 
สงขลา 64,307 740.09 63,451 759.35 59,762 729.24 25,233 302.81 21,936 261.53 -23.46 -25.92 
มุกดาหาร 12,085 140.99 4,440 47.33 25,531 354.94 32,649 924.65 8,163 236.49 12.87 49.28 
นราธิวาส 66,975 708.43 42,890 441.63 35,127 352.22 15,762 203.54 3,178 47.67 -50.82 -46.06 
สระแกว 215 1.81 2,423 20.21 1,419 10.80 - - 1,033 6.20 - - 
อุบลราชธานี 229 3.18 - - - - 8 0.34 4,002 61.14 1,647.60 1,822.64 
ตาก - - - - - - 2 0.13 56 0.84 - - 
ตราด - - - - - - - - 27 0.62 - - 
อุตรดิตถ - - - - - - - - 24 0.32 - - 
หนองคาย 13 0.65 270 2.70 335 4.20 184 2.54 21 0.42 5.93 -8.92 
ยะลา - - - - 45 0.45 - - - - - - 
นาน - - - - - - 2 0.02 - - - - 
ศรีษะเกษ 100 0.40 - - 6 0.05 - - - - - - 
อุตรดิตถ 30 - - - - - 22 0.10 24 0.32 - - 
รวม 145,284 1,614.86 113,533 1,272.11 125,972 1,576.92 218,025 5,678.72 243,847 9,091.32 18.39 64.09 

ที่มา : กรมปศุสัตว  
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บทที่ 4 

 ผลการศึกษา 

 การศึกษาการคาสินคาโคเน้ือผานดานชายแดน ไดจําแนกการนําเสนอผลการศึกษาโลจิสติกสของสินคา  

โคเน้ือผานดานชายแดน และปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกส ดังน้ี 

4.1 โลจิสติกสของสินคาโคเน้ือผานดานชายแดน 

ผลผลิตโคเน้ือในประเทศไทยลดลงในชวง 4-5 ปที่ผานมา เน่ืองจากราคาโคเน้ือที่ตกตํ่า เกษตรกรหลาย

รายตัดสินใจเลิกเลี้ยงโคเน้ือแลวหันไปประกอบอาชีพอื่น เชน นําพื้นที่ไปปลูกขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง 

ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนที่ดีและมีรายไดสูงกวาการเลี้ยงโคเน้ือ พื้นที่เลี้ยงโคเน้ือ

จึงลดลง พืชอาหารสัตวและอาหารขนมีราคาสูงข้ึน ถึงแมราคาโคเน้ือจะปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งนาจะจูงใจใหเกษตรกร

กลับมาเลี้ยงโคเน้ือมากข้ึน แตเกษตรกรไมมีเงินทุนในการซื้อแมพันธุเน่ืองจากมีราคาสูงจึงไมสามารถกลับมาเลี้ยง

ใหมได การเพิ่มผลผลิตจึงทําไดยาก และไมเพียงพอกับความตองการทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงทําใหมี

การนําเขาโคเน้ือจากเมียนมาร (รอยละ 90) เพื่อนํามาเปนบริโภคในประเทศและโดยมีบางสวนนําเขามาและ

สงออกไปทันทีแตอีกสวนหน่ึงนําเขาฟารมเลี้ยงโคขุนระยะสั้น 2-3 เดือน กอนสงออกไปยัง สปป.ลาว (รอยละ 86) 

และสงตอไปยังจีน  

4.1.1 เสนทางโลจิสติกสโคเน้ือ 

เสนทางโลจิสติกสของโคเน้ือ (ภาพที ่4.1) เริ่มจากการนําเขาโคมีชีวิตจากเมียนมาร โดยมีผูรวบรวม         

โคมีชีวิตจากบริเวณเมืองยางกุง ขนสงโดยรถบรรทุกมาที่จุดรวบรวมที่เมืองเมาะละแหมง จากน้ันตอนวัวโดยการ

เดินเทามาที่เมืองเมียวดี เพื่อผานมาชายแดนไทย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวมระยะทาง 420 กิโลเมตร ใช

ระยะเวลา  ในการเดินทางประมาณ 5-7 วัน และสวนใหญเขาคอกพักของเอกชน มีบางสวนเขาตลาดโคกระบือแม

สอด อําเภอ      แมสอด จังหวัดตาก โดยโคเน้ือที่นําเขามากกวารอยละ 90 มีพอคาซื้อแลวนําไปเลี้ยงขุนบริเวณ

ภาคกลาง เชน จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เปนตน โดยมีระยะทาง 450-800 กิโลเมตร ขนสง

โดยรถบรรทุกสิบลอพวง   ใชระยะเวลา 8-12 ช่ัวโมง  นําไปเลี้ยงขุน 2-3 เดือนกอนที่จะสงออกโดยจะขนสงโดยใช

รถบรรทุกสิบลอพวงอีกครั้งหน่ึง การขนสงไปยังทาเรือเชียงแสน ระยะทาง 800-1,150 กิโลเมตร ระยะเวลาที่ใช 

15-17 ช่ัวโมง สวนการขนสงไปยังจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 900-1,100 

กิโลเมตร ระยะเวลาที่ใช 15-17 ช่ัวโมง โดยการสงออกโคมีชีวิตจะสงไป สปป.ลาว และสงตอไปยังจีน มีเสนทางการ

ขนสง 2 แบบ ไดแก 
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อ.แมสอด 

จ.ตาก 

300 กม. 

4 วัน 

450-800 กม. 

8-12 ชม. 

182 กม. 

12-24 ชม. 

800-1,150 กม. 

15-17 ชม. 

900-1,100 กม. 

15-17 ชม. 3-4 กม. 

30-40 นาที 

86.13% 

4-5 กม. 

2 ชม. 

50-60กม. 

5-6 ชม. 

เมียนมาร ไทย สปป.ลาว จีน 

จ.เมียวดี 

 

13.87% 

270 กม. 

12 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  เสนทางโลจิสติกสของโคมีชีวิตจากเมียนมารผานไทยไปสปป.ลาวและตอไปจีน 
ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ :  ปริมาณโคเน้ือที่สงออกทางนํ้า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  คิดเปนรอยละ 86.13 จากปริมาณการสงออกทั้งหมดจากดานเชียงราย 

ปริมาณโคเน้ือที่สงออกทางบก อ.เวียงแกน จ.เชียงราย  คิดเปนรอยละ 13.87 จากปริมาณการสงออกทั้งหมดจากดานเชียงราย 

เลี้ยงขุน 

ภาคกลาง 

สงออก 

ทางน้ํา 

อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย 

สงออก 

ทางบก 

อ.เวียงแกน 

จ.เชียงราย 

ทาเรือ 

สบหลวย 

(เมียนมาร) 
 

เมืองโรง 

(จีน) 

บานดาน 

แขวงบอแกว 

(สปป.ลาว) 

บอเต็น 

(สปป.ลาว) 

บอหาน 

(จีน) 

420 กม. 

5-7 วัน 

420 

กม. 
เมียนมาร 
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1) เสนทางที่ 1 ทางนํ้า ปริมาณการสงออกโคเน้ือในเสนทางน้ีคิดเปน รอยละ 86.13 ของปริมาณ

การสงออกทั้งหมดจากดานกักสัตวเชียงราย เมื่อรถบรรทุกมาสงโคเน้ือที่จุดสงออกที่ดานกักสัตวเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย ลงเรือของสปป.ลาว โดยบรรทุกไดประมาณ 60 ตัวตอลํา เดินทางผานเมืองมอม เมืองเชียงกก เมือง

เชียงราก ของสปป.ลาว ข้ึนฝงที่ทาเรือสบหลวยของเมียนมาร ระยะทาง 182 กิโลเมตร ใชระยะเวลา 12-24 

ช่ัวโมง หากเรือออกจากทาเรือเชียงแสนต้ังแตเชาก็จะถึงทาเรือสบหลวยกอนคํ่า แตหากเลยชวงเวลา 18.00 – 

6.00 น. ตามมติความมั่นคงลํานํ้าโขง ไมอนุญาตใหเรือเดินทางได และจะเปนการว่ิงทวนนํ้าเรือเลยตองใช

เวลานานจึงตองพักคางคืน เมื่อมาถึงทาเรือสบหลวย ของเมียนมาร ซึ่งมีกลุมวาคุมอยูและติดชายแดนจีนน้ัน 

จะนําโคมีชีวิตข้ึนรถบรรทุกตอไปยัง    สวนยางพารา ณ เมืองโรง มณฑลยูนนานของจีน ระยะทาง 50-60  

กิโลเมตร ใชระยะเวลาในการเดินทาง 5-6 ชม. เน่ืองจากภูมิประเทศเปนเสนทางคดเค้ียวและข้ึนเขาจึงตองใช

เวลาในการเดินทางนาน รวมระยะทางต้ังแตเชียงแสน-เมืองโรง (จีน) 242 กิโลเมตร ใชระยะเวลาในการ

เดินทางทั้งหมด 17-30 ชม. (ภาพที่ 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 เสนทางโลจิสติกสโคเน้ือทางนํ้า  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

ที่มา : www.google.com 

 

 

 

http://www.google.com/
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ภาพท่ี 4.3 คอกพักสัตวท่ีดานกักกันสัตวเชียงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 รถบรรทุกขนโคมีชีวิตมาเตรียมลงเรือเพ่ือสงออกไปยังสปป.ลาวและสงตอไปจีน 
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ภาพท่ี 4.5 การตอนโคมีชีวิตลงเรือเพ่ือสงออกไปยังสปป.ลาวและสงตอไปจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 เรือขนสงโคมีชีวิตท่ีพรอมจะเดินทางไปยังทาเรือสบหลวย 
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ภาพท่ี 4.7 จุดท่ีขึ้นฝงของโคเน้ือ บริเวณทาเรือสบหลวย เมียนมาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 คอกพักสัตวท่ีเมืองโรง จีน 
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2) เสนทางที่ 2 ทางบก ปริมาณการสงออกโคเน้ือในเสนทางน้ีคิดเปน รอยละ 13.87 ของปริมาณ

การสงออกทั้งหมดจากดานกักสัตวเชียงราย เมื่อนําโคเน้ือมาที่จุดลงเรือขามฟากที่จุดผอนปรนบานแจมปอง 

อําเภอ   เวียงแกน จังหวัดเชียงราย (อยูในการกํากับดูแลของดานกักสัตวเชียงของ จังหวัดเชียงราย) ระยะทาง 

3-4 กิโลเมตร ใชเวลา 30-40 นาที ไปยังบานดาน แขวงบอแกว สปป.ลาว โดยจะมีคอกพักสัตวรวบรวมโคมี

ชีวิตไวกอน มีฟางและนํ้าใหโคกอนที่ชวงเวลาเย็นประมาณ 18.00 น.จะมีรถบรรทุก 12 ลอ ของสปป.ลาวมา

รับโคเน้ือและขนสงไปตามเสนทาง R3A ไปยังดานบอเต็น สปป.ลาว ชายแดนที่อยูติดกับจีน ระยะทาง 270 

กิโลเมตร ใชระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ใชเวลานานเน่ืองจากเสนทางคดเค้ียวและเปนภูเขาสูงชัน เกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้งจึงตองใชความระมัดระวังเปนอยางสูง เมื่อถึงชายแดน จะมีจุดที่นําสงโคเน้ือใหกับพอคาจีน โดยจะมี

แรงงานของสปป.ลาว จูงโคเน้ือเพื่อนําไปสงไวที่คอกพักสัตวของพอคาที่มารอรับที่ดานบอหาร ของจีน ระยะ

ทางเดินเทา 4-5 กิโลเมตร ใชระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ใชเวลาเดินเทานานเน่ืองจากเปนภูเขาสูงชันเชนเดียวกัน 

รวมระยะทางอําเภอเวียงแกน      จ.เชียงราย –บอหาร (จีน) 279 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 14-15 ชม. 

(ภาพที่ 4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 เสนทางโลจิสติกสโคเน้ือทางบก บานแจมปอง อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 

ที่มา : www.google.com 

 

 

http://www.google.com/
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ภาพท่ี  4.10 คอกพักสัตวท่ีบานแจมปอง อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4.11 การไลตอนโคเน้ือไปลงเรือท่ีจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 
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ภาพท่ี 4.12  การตอนโคเน้ือไปลงเรือท่ีจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13  คอกพักสัตว บานดาน แขวงบอแกว สปป.ลาว 
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4.1.2  กิจกรรมดานโลจิสติกสโคเน้ือ 

1) การบริการลูกคา (Customer Service) 

การบริการลูกคาในสวนของการนําเขาโคเน้ือน้ัน ผูประกอบการโคมีชีวิตของไทยไดติดตอ

ประสานถึงพอคาโคมีชีวิตในเมียนมาร ถึงปริมาณของโคเน้ือที่ตองการและวันเวลาที่ตองการ โดยมีการติดตอ

ประสานงานกันฉันญาติมิตร ที่มีการประสานงานกันมานานรวมสิบป โดยเปนคําสั่งซื้อที่ปราศจากสัญญาใด ๆ 

มีเพียงสัญญาใจตอกัน ซึ่งตองมีความซื่อสัตยซึ่งกันและกันจึงไดมีการคาขายกันมานาน และลูกคาที่รับซื้อก็มี

ความไวเน้ือเช่ือใจ  ดานพอคาไทยที่ซื้อโคมีชีวิตไปเลี้ยงขุนกอนการสงออก ก็มีการติดตอและประสานงานกับ

พอคาที่นําเขาโคมีชีวิตกันทางโทรศัพทเปนสวนใหญ เมื่อโคเน้ือมาถึงฝงไทย พอคาไทยที่ซื้อโคมีชีวิตไปเลี้ยงขุน

ก็จะเดินทางไปเลือกโคมีชีวิตดวยตนเอง เน่ืองจากเปนความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคลในการกะประมาณดวย

สายตาวาโคมีชีวิตตัวใดที่นําไปเลี้ยงแลวสามารถเพิ่มนํ้าหนักตัวไดดี ซึ่งพอคาที่นําเขาโคมีชีวิตก็มีการบริการ

ลูกคาที่ดี เชน ขณะที่โคมีชีวิตพักในคอกจะดูแลบริการดานอาหารสัตว เชน ฟาง หญา เปนตน ที่มีจําหนาย

ใหแกพอคาเมียนมารที่นําโคมาขายใหสัตวแพทยเดินทางมาตรวจโรคใหถึงคอกพักสัตว ไมตองเสียเวลาเดินทาง

ไปมา โดยลดคาใชจายในการเดินทางในสวนน้ี และมีบริการหารถบรรทุกในกรณีที่ไมมีรถมาเอง สวนในกรณีที่

สงออกโคมีชีวิตน้ัน พอคาสงออกของไทยก็มีการติดตอประสานงานกันทางโทรศัพทกับพอคาจีน โดยเปนความ

ไวใจซึ่งกันและกันเชนกัน พอคาสงออกโคมีชีวิตของไทยเปรียบเสมือนนายหนาที่รับซื้อโคมีชีวิตจากผูเลี้ยงโคขุน

เพื่อสงออก และบริการทั้งรถบรรทุกขนสง เรือขนสง หรือเรือขามฟาก โดยพอคาจีนจะรอรับสินคาที่ปลายทาง

ตามวันเวลาที่นัดหมายไดเลย  

2) การพยากรณและการวางแผน (Forecast and Planning) 

การพยากรณการดําเนินการในการสั่งซื้อ ทางลูกคาจะตองมีการประมาณปริมาณโคเน้ือที่

ตองการโดยสํารวจจากความตองการตลาดหรือคําสั่งซื้อของลูกคา แลวแจงปริมาณสั่งซื้อแกผูขาย และสํารวจ

ราคาจากสภาวะตลาดเพื่อใหสอดคลองกับราคาขายโคเน้ือ ซึ่งจะตองวางแผนในชวงเวลาใหสอดคลองกันดวย 

เชน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ของทุกป แมนํ้าโขงมีปริมาณนํ้าลดลงหรือแหงขอด เรือไมสามารถขนสงได เปน

อุปสรรคในการเดินเรือ ชวงเวลาดังกลาวคําสั่งซื้ออาจลดลงจากปจจัยภายนอกดังกลาว ดังน้ันการวางแผน

คําสั่งซื้อจึงตองสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ดวย จึงจะไมสงผลกระทบหรือเกิดความเสียหายกับธุรกิจได 

3) การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 

เน่ืองจากโคเน้ือเปนสัตวมีชีวิต ดังน้ันการบริหารสินคาคงคลังจึงทําไดคอนขางยาก โดยสวนใหญ

เมื่อพอคารวบรวมโคมีชีวิตจะนํามารวบรวมไวที่คอกพักสัตวเอกชนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร ซึ่งจะตอง

จายคาคอกพักสัตวตัวละ 250 บาท โดยจะพักอยูกี่วันน้ันก็ข้ึนอยูกับลูกคาจะเขามาเลือกซื้อโคเน้ือ โดยเฉลี่ย

ประมาณ 7-10 วัน เน่ืองจากกฎหมายกอนการนําเขาตองมีการกักโรคกอน 21 วัน โดยในปจจุบันไดกําหนดใหกัก

โรคที่ฝงเมียนมาร 10 วัน และฝงไทย 10 วัน กอนการเคลื่อนยายโคเน้ือ และเมื่อนําไปขุนเสร็จแลวขนสงไปยัง
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จุดที่ทําการสงออก ก็จะมีคอกพักสัตวที่ทางกรมปศุสัตวจัดหาไวใหสวนหน่ึง และคอกพักสัตวของเอกชนที่ไวพัก

โคมีชีวิตกอนขนสงลงเรือหรือรถอีกทอดหน่ึงซึ่งโดยเฉลี่ยจะใชเวลาพักที่คอกไมนาน 4-6 ช่ัวโมงและขนสงตอไป 

โดยในขณะที่โคพักที่คอกพักสัตวก็จะมีฟางและนํ้าใหโคกินเพื่อเปนการพักผอนและผอนคลายไมใหโคเครียด 

แตหากย่ิงใชเวลาที่คอกพักนานเทาไร คาใชจายในดานอาหารสัตวก็จะสูงข้ึน ดังน้ันผูประกอบการสวนใหญจึง

ใชระยะเวลาที่โคเน้ือมาพักที่คอกไมนานมากนักเพื่อประหยัดคาใชจายและเพื่อจะไดถึงจุดหมายปลายทางได

ทันเวลา 

4) การติดตอสื่อสารดานโลจิสติกส (Logistic Communications) 

การติดตอสื่อสารดานโลจิสติกสระหวางกันเปนสิ่งที่สําคัญในธุรกิจโคเน้ือ เน่ืองจากลดความ

เสี่ยงในการผิดพลาดของการจัดการโลจิสติกส การรับสงของ การขนสง เพราะจะตองมีการขนถายสินคาลง

คอกพักสัตวและรอเรือหรือรถขนสงตออีกทอดหน่ึง สงผลใหหากติดตอประสานงานไมดีก็จะสงผลกับอีก

หลายๆอยางที่สงผล ตอตนทุนและการรับของของลูกคาปลายทาง  

5)  การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานและคลังสินคา (Site and Warehouse Selection) 

การเลือกคอกพักสัตวก็อยูใกลจุดบริเวณสงออก รัศมีไมเกิน 10 กิโลเมตร เน่ืองจากประหยัด

ตนทุนดานการขนสง และสะดวกรวดเร็วในการขนสงโคเน้ือใหทันเวลา ทั้งน้ีคอกในประเทศไทยยังตองพิจารณา

ถึงการถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานของกรมปศุสัตวอีกดวย แตหากจุดที่อยูในบริเวณประเทศเพื่อนบานอาจจะ

เปนคอกในปางาย ๆ ทําจากไมไผ เพื่อเปนที่พักของโคเน้ือ รอรถบรรทุกมารับสินคาเพื่อนําสงตอไป 

6) การขนสง (Transportation) 

การขนสงโคเน้ือน้ันมีทั้งการขนสงทางบกและการขนสงทางนํ้า โดยทั่วไปถาเปนในเมียนมารจะ

เปนการขนสงทางบกเปนการขนสงโดยใชรถบรรทุกโคมีชีวิตมาทอดหน่ึงแลวใชแรงงานคนจูงมาตอเน่ืองจาก

เปนสินคาที่มีขอหามในการสงออกในเมียนมารการขนสงจึงตองใชเสนทางที่เปนภูเขาและคดเค้ียว จึงตองใชคน

จูงมาที่ชายแดนไทย เมื่อมาถึงฝงไทย การขนสงตอไปยังภายในประเทศก็จะใชรถบรรทุกสิบลอ ขนสงมายังภาค

กลางเพื่อเลี้ยงขุนตอ และเมื่อขุนเสร็จแลวก็ขนสงโดยใชรถบรรทุกสิบลอเชนเดียวกันเพื่อขนสงไปยังจดุทีท่าํการ

สงออกที่อําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งหลังจากน้ันเสนทางนํ้าก็จะตองขนสงโดยเรือ

ของสปป.ลาว สงตอไปยังชายแดนจีน สวนเสนทางบกใชเสนทาง R3A ก็ขนสงไปที่ชายแดนสปป.ลาว-จีน 

เชนเดียวกัน แลวแตวาลูกคาจะอยูที่จุดใดการขนสงก็จะตองจับคูกับเสนทางวาจะใชเสนทางใด ซึ่งสินคาเน้ือ 

จีนยังไมไดใหนําเขาอยางถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนการลักลอบเขาจีน ซึ่งตองอาศัยความชํานาญเสนทางใน

การนําเขาจีนของผูประกอบในแตละรายอีกดวย 

 

7) คลังสินคาและการจัดเก็บสินคา (Warehousing and Storage) 

คลังสินคาของโคเน้ือ คือคอกพักสัตวกอนที่จะเคลื่อนยายไปแตละจุด โดยคอกพักสัตวก็จะอยู

ใกลจุดที่นําเขาหรือสงออกโคเน้ือ ซึ่งเพื่อความสะดวกในการขนสงและประหยัดคาใชจาย และระยะเวลาที่พักก็
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ไมนานมากนัก ผูประกอบการจะวางแผนเพื่อใหไมเสียเวลาที่คอกพักสัตวนานเกินไปยกเวนเกิดกรณีฉุกเฉินเชน 

นํ้าแหง เรือลองผานแมนํ้าโขงไปไมได เปนตน และปริมาณโคเน้ือที่พักที่คอกพักสัตวก็มีจํานวนไมมากนัก ดังน้ัน

การจัดการในแตละวันก็จะตองทันเวลา ใหการขนสงทันกัน เพื่อลดตนทุนในการจัดหาคอกพักสัตวที่อื่น ใน

กรณีมีพื้นที่ไมเพียงพอ 

4.1.3  โครงสรางตนทุนโลจิสติกสโคเน้ือ ประกอบดวย คาใชจายตาง ๆ ในแตละกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1) ตนทุนบริหารจัดการ ไดแก คาโทรศัพท คาอุปกรณสํานักงาน คาชิปปง คาสวยของทางเมียน

มาร (คาใชจายในสวนน้ียังมีที่ไมปรากฎอีกเปนจํานวนหน่ึง ซึ่งผูใหขอมูลไมสามารถบอกรายละเอียดได)  

2) ตนทุนคลังสินคาและการจัดการสินคาคงคลัง ไดแก คาคอกพักสัตว คาอาหารสัตว (คาอาหาร      

คาฟาง ระหวางรอพักในคอกพักสัตว)  

3) ตนทุนการขนสง ไดแก คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาแรงงานคนขับรถ คาแรงงานลูกนองรถ คาสวย 

(คาใชจายที่ไมปรากฎใบเสร็จรับเงิน) คาเสื่อมราคารถบรรทุก คาซอมแซมและบํารุงรักษารถ  

ในการศึกษาครั้งน้ี ตนทุนโลจิสติกสโคเน้ือ ประกอบดวย 

ตารางท่ี 4.1 รายการตนทุนโลจิสติกสโคเน้ือจําแนกตามเสนทาง 

รายการ ตนทุนบริหาร
จัดการ 

ตนทุนคลังสินคา 
และการจัดการ 
สินคาคงคลัง 

ตนทุนการขนสง 

เมียนมาร-แมสอด     

แมสอด-เลี้ยงขุน(ภาคกลาง)     

เสนทางท่ี 1 ทางนํ้า     

เลี้ยงขุน (ภาคกลาง) -เชียงแสน   -  

เชียงแสน-สบหลวย     

สบหลวย-เมืองโรง (จีน)    

เสนทางท่ี 2 ทางบก     

เลี้ยงขุน (ภาคกลาง) -เวียงแกน   -  

เวียงแกน-บานดาน (บอแกว)     

บานดาน (บอแกว)-บอเต็น   -  

บอเต็น-บอหาน     

4.1.4  ตนทุนโลจิสติกสโคเน้ือ 

ตนทุนโลจิสติกสโคเน้ือจะแบงออกเปน 2 แบบ คือ ตนทุนโลจิสติกสทางนํ้า และตนทุนโลจิสติกส

ทางบก ดังน้ี 
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1) ตนทุนโลจิสติกสทางนํ้า 

ตนทุนโลจิสติกสทางนํ้าของโคเน้ือทั้งหมดเฉลี่ย 7,200.98 บาทตอตัว โดยแบงออกเปน 

ตนทุนการขนสงมากที่สุดเฉลี่ย  4,694 บาทตอตัว คิดเปน รอยละ 65.19 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด 

รองลงมาคือ ตนทุนบริหารจัดการเฉลี่ย 1,533.39 บาทตอตัว  คิดเปนรอยละ 21.29 ของตนทุนโลจิสติกส

ทั้งหมด และตนทุนคลังสินคาและการจัดการสินคาคงคลังเฉลี่ย 973.59 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 13.52 ของ

ตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด (ตารางที่ 4.2) 

เมื่อพิจารณาตามเสนทางทางนํ้าพบวา ตนทุนโลจิสตทางนํ้าเฉลี่ย 7,200.98 บาทตอตัว น้ัน

แบงออกเปน เสนทางเมียนมาร-แมสอด โดยเสนทางจะมีทั้งขนสงโคเน้ือกับรถบรรทุก และเดินทางตอมายัง

ชายแดนไทย-เมียมาร และขามแมนํ้าเมยมายังอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 3,360 

บาทตอตัว    คิดเปนรอยละ 46.66 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด  ตอจากน้ันพอคารวบรวมโคเน้ือก็จะซื้อและ

ขนสงกลับมาขุนตอแถบภาคกลางของไทย ซึ่งเสนทางแมสอด-แหลงเลี้ยงโคขุนที่ภาคกลางของไทย มีตนทุน   

โลจิสติกสเฉลี่ย 1,020 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 14.16 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด  และเมื่อเลี้ยงขุนเสร็จ

แลวประมาณ 3-4 เดือน ก็จะสงกลับไปยังอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อทําการสงออกไปยัง สปป.ลาว 

ซึ่งเสนทางจากแหลงเลี้ยงโคขุนที่ภาคกลางของไทย - อําเภอเชียงแสน จ.เชียงราย จะขนสงโดยใชรถบรรทุก 

สิบลอพวง โดยบรรทุกมาไดครั้งละ 40-50 ตัว ซึ่งมีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 1,340 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 

18.61 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด  และเสนทางอําเภอเชียงแสน จ.เชียงราย – สบหลวย เมียนมาร จะขนสง

โดยใชเรือบรรทุกไปตามลํานํ้าโขง ลําละ 50-60 ตัว มีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 891.98 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 

12.39 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และเสนทางชวงสุดทายคือ สบหลวย เมียนมาร- เมืองโรง จีน จะขนสงโดย

ใชรถบบรทุกจากทาเรือเขาไปยังเมืองโรง กอนที่พอคาทางจีนจะมาเลือกซื้อเพื่อนําไปขายใหแกเกษตรกรนําไป

เลี้ยงตอหรือเขาโรงฆาสัตวตอไป โดยมีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 589 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 8.18 ของ

ตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด    

เมื่อพิจารณาเฉลี่ยเปนตอกิโลกรัม พบวา ตนทุนโลจิสติกสทางนํ้าของโคเน้ือทั้งหมดเฉลี่ย 

18.10 บาทตอกิโลกรัม โดยแบงออกเปน ตนทุนการขนสงมากที่สุดเฉลี่ย  11.46 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน รอย

ละ 63.31 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด รองลงมาคือ ตนทุนบริหารจัดการเฉลี่ย 4.07 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน 

รอยละ 22.49 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และตนทุนคลังสินคาและการจัดการสินคาคงคลังเฉลี่ย 2.57 บาท

ตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 14.20 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด (ตารางที่ 4.3)  ซึ่งตนทุนดังกลาวยังมีตนทุนที่

ไมสามารถประเมินไดจากการสอบถามผูประกอบการ เน่ืองจากการคาโคเน้ือเปนการคาที่คอนขางปกปดเปน

ความลับ มีคาใชจายที่ไมมีใบเสร็จ คาสวย   คาผานทาง เปนจํานวนมาก ที่ทางผูประกอบการเองไมสามารถ

เปดเผยได ทั้งทางฝงเมียนมาร และฝงจีน ดังน้ันตนทุนที่แทจริงจึงคาดวาสูงกวาที่คิดไว แตเปนจํากัดจาก

การศึกษาซึ่งขอมูลดังกลาวเปนความลับและไมสามารถเปดเผยได  
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2) ตนทุนโลจิสติกสทางบก 

ตนทุนโลจิสติกสทางบกของโคเน้ือทั้งหมด 9,042 บาทตอตัว โดยแบงออกเปน ตนทุนการ

ขนสงมากที่สุด  6,525 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 72.16 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด รองลงมาคือ ตนทุน

บริหารจัดการ 1,557 บาทตอตัว  คิดเปนรอยละ 17.21 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และตนทุนคลังสินคาและ

การจัดการสินคาคงคลัง 960 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 10.63 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด (ตารางที่ 4.4) 

เมื่อพิจารณาตามเสนทางทางบกพบวา ตนทุนโลจิสตทางบกเฉลี่ย 9,042 บาทตอตัว น้ันแบง

ออกเปนเสนทางเมียนมาร-แมสอด มีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 3,360 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 37.16 ของ

ตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด  เสนทางแมสอดถึงแหลงเลี้ยงโคขุนที่ภาคกลางของไทย มีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 

1,020 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 11.28 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด ซึ่งลักษณะการขนสงจะเชนเดียวกัน

กับโลจิสติกสทางนํ้าที่กลาวมาขางตน แตจะมาแตกตางกันตรงปลายทางที่สงออกจากชายแดนไทย โดยเสนทาง

ทางบกน้ันจะขนสงโดยใช เสนทางจากแหลงเลี้ยงโคขุนที่ภาคกลางของไทยมายังอําเภอ เวียงแกน จังหวัด

เชียงราย มีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 1,435 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 15.87 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด 

หลังจากน้ันจะขนสงโคเน้ือลงเรือขามฟากจากอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ไปยัง ถึงบานดาน แขวงบอ

แกว สปป.ลาว มีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 317 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 3.51 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และ

และขนสงโคเน้ือโดยใชรถบรรทุกวิบลอพวงเดินทางตอไปตามเสนทาง R3A เสนทางบานดาน แขวงบอแกว 

สปป.ลาว ถึงดานบอเตน สปป.ลาว มีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 2,710 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 29.97 ของ

ตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และขนสงตอไปตามเสนทางดานบอเตน สปป.ลาว โดยใชรถบรรทุกสิบลอพวงเชนเดิม 

ถึงดานบอหาน จีน มีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย 200 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 2.21 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด 

และเมื่อถึงชายแดนจีน ก็จะมีพอคานําโคเน้ือเดินตอไปยังคอกพักสัตวหรือฟารมที่เลี้ยงตอไป กอนจะมีพอคามา

รับซื้อเขาโรงฆาสัตวตอไป 

เมื่อพิจารณาเฉลี่ยเปนตอกิโลกรัม พบวา ตนทุนโลจิสติกสทางบกของโคเน้ือทั้งหมด 22.19 

บาทตอกิโลกรัม โดยแบงออกเปน ตนทุนการขนสงมากที่สุด  15.53 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน รอยละ 69.98 

ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด รองลงมาคือ ตนทุนบริหารจัดการ 4.12 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน รอยละ 18.57 

ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และตนทุนคลังสินคาและการจัดการสินคาคงคลัง 2.54 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน

รอยละ 11.45 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด  (ตารางที่ 4.5) 
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ตารางท่ี 4.2 ตนทุนโลจิสติกสทางนํ้าเฉลี่ยบาทตอตัว 
หนวย : บาทตอตัว 

รายการ ตนทุน 
บริหารจัดการ 

ตนทุน 
คลังสินคา 

และการจัดการ 
สินคาคงคลัง 

ตนทุน 
การขนสง 

รวม 
 

รอยละ 

เมียนมาร-แมสอด  1,260 600 1,500 3,360 46.66 
แมสอด-เลี้ยงขุน (ภาคกลาง)  120 250 650 1,020 14.16 
เสนทางท่ี 1 ทางนํ้า       
เลี้ยงขุน (ภาคกลาง) -เชียงแสน  10 50 1,280 1,340 18.61 
เชียงแสน-สบหลวย  143.39 73.59 675 891.98 12.39 
สบหลวย-เมืองโรง (จีน) Na - 589 589 8.18 
รวม 1,533.39 973.59 4,694 7,200.98 100.00 
รอยละ 21.29 13.52 65.19 100.00  
ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: นํ้าหนักโคมีชีวิตกอนขุนจากเมียนมารเฉลี่ยตัวละ 370 กก. และ นํ้าหนักเฉลี่ยหลังขุนตัวละ 450 กก. 
 
ตารางท่ี 4.3 ตนทุนโลจิสติกสทางนํ้าเฉลี่ยบาทตอกิโลกรัม 

หนวย : บาทตอกิโลกรัม 
รายการ ตนทุน 

บริหารจัดการ 
ตนทุน 

คลังสินคา 
และการจัดการ 
สินคาคงคลัง 

ตนทุน 
การขนสง 

รวม รอยละ 

เมียนมาร-แมสอด  3.41 1.62 4.05 9.08 50.17 
แมสอด-เลี้ยงขุน (ภาคกลาง)  0.32 0.68 1.76 2.76 15.25 
เสนทางท่ี 1 ทางนํ้า       
เลี้ยงขุน (ภาคกลาง) -เชียงแสน  0.02 0.11 2.84 2.97 16.40 
เชียงแสน-สบหลวย  0.32 0.16 1.50 1.98 10.94 
สบหลวย-เมืองโรง (จีน) Na - 1.31 1.31 7.24 
รวม  4.07 2.57 11.46 18.10 100.00 
รอยละ  22.49 14.20 63.31 100.00  
ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: นํ้าหนักโคมีชีวิตกอนขุนจากเมียนมารเฉลี่ยตัวละ 370 กก. และ นํ้าหนักเฉลี่ยหลังขุนตัวละ 450 กก. 
 

 



56 
 

ตารางท่ี 4.4 ตนทุนโลจิสติกสทางบกเฉลี่ยบาทตอตัว 
หนวย : บาทตอตัว 

รายการ  ตนทุน 
บริหารจัดการ 

ตนทุนคลังสินคา 
และการจัดการ 
สินคาคงคลัง 

ตนทุนการ
ขนสง 

รวม รอยละ 

เมียนมาร-แมสอด  1,260 600 1,500 3,360 37.16 
แมสอด-เลี้ยงขุน(ภาคกลาง)  120 250 650 1,020 11.28 
เสนทางท่ี 2 ทางบก       
เลี้ยงขุน (ภาคกลาง) -เวียงแกน  10 50 1,375 1,435 15.87 
เวียงแกน-บานดาน (บอแกว)  167 50 100 317 3.51 
บานดาน (บอแกว)-บอเตน  Na 10 2700 2,710 29.97 
บอเตน-บอหาน  Na - 200 200 2.21 
รวม  1,557 960 6,525 9,042 100.00 
รอยละ 17.21 10.63 72.16 100.00  
ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ: นํ้าหนักโคมีชีวิตกอนขุนจากเมียนมารเฉลี่ยตัวละ 370 กก. และ นํ้าหนักเฉลี่ยหลังขุนตัวละ 450 กก. 
 
ตารางท่ี 4.5 ตนทุนโลจิสติกสทางบกเฉลี่ยบาทตอกิโลกรัม 

หนวย : บาทตอกิโลกรัม 

รายการ  ตนทุน 
บริหารจัดการ 

ตนทุนคลังสินคา 
และการจัดการ 
สินคาคงคลัง 

ตนทุนการ 
ขนสง 

รวม รอยละ 

เมียนมาร-แมสอด  3.41 1.62 4.05 9.08 40.92 
แมสอด-เลี้ยงขุน(ภาคกลาง)  0.32 0.68 1.76 2.76 12.44 
เสนทางท่ี 2 ทางบก       
เลี้ยงขุน (ภาคกลาง) -เวียงแกน  0.02 0.11 3.06 3.19 14.38 
เวียงแกน-บานดาน (บอแกว)  0.37 0.11 0.22 0.70 3.15 
บานดาน (บอแกว)-บอเตน  Na 0.02 6.00 6.02 27.13 
บอเตน-บอหาน  Na - 0.44 0.44 1.98 
รวม  4.12 2.54 15.53 22.19 100.00 
รอยละ 18.57 11.45 69.98 100.00  
ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: นํ้าหนักโคมีชีวิตกอนขุนจากเมียนมารเฉลี่ยตัวละ 370 กก. และ นํ้าหนักเฉลี่ยหลังขุนตัวละ 450 กก. 
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4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนโลจิสติกสโคเน้ือของไทย 
 

4.2.1 ตนทุนการขนสง มีผลตอตนทุนโลจิสติกสมากที่สุด รอยละ 63-70 เน่ืองจากคาขนสงเปน

คาใชจายหลักในการขนสงโคเน้ือซึ่งจุดที่นําเขามีระยะทางไกลจากเมียนมาร และขนสงไปยังแหลงเลี้ยงที่สําคัญ

ในเขตภาคกลาง เชน สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เปนตน  และขนสงไปยังจุดที่ทําการสงออกอยู

ทางภาคเหนือ ดานศุลกากรเชียงแสนและเชียงของ ผานสปป.ลาว ไปยังจีน ซึ่งคาสวยไดรวมอยูในตนทุนการ

ขนสงดวย ถึงแมวารถบรรทุกจะมีการระมัดระวังและปองกันไมใหมีสิ่งปฏิกูลตกลงบนถนนขณะขนสง แตก็ยัง

โดนตํารวจเรียกคาสวย ซึ่งจากการสอบถามผูประกอบการ มักจะตองจายคาสวยเกือบทุกครั้งที่มีการขนสง 

และผูประกอบการก็ยอมที่จะจายคาใชจายทุกครั้งที่มีการขนสงเน่ืองจากผูประกอบการตองการความรวดเร็ว 

(คาสวย) เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงานและลดข้ันตอนตาง ๆ ใหทันเวลาที่จะสงสินคาตอไป ซึ่งเปน

อุปสรรคในดานการขนสงอีกอยางหน่ึง 

4.2.2 กฎระเบียบในการนําเขาของไทย ดานศุลกากรแมสอดมีปญหาเรื่องการกักโรค 21 วันกอนการ

นําเขาโคเน้ือ มีการตรวจสอบพบวากักโรคไมครบตามกําหนดที่กฎหมายระบุไว จึงไดมีการสั่งหามนําเขาโคเนื้อ

ในชวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ที่ผานมา โคเน้ือจากเมียนมารจึงไมสามารถเขามาในไทยได จึงเกิด

ปญหาสินคาชะงักไมสามารถหาโคเน้ือเขาเลี้ยงขุนได หลังจากมีการประชุมและแกไขปญหาเรียบรอยแลว โดย

ใหกักโรคทางฝงเมียนมาร 10 วัน และขามมากักโรคฝงไทยอีก 10 วัน ซึ่งกวาจะจัดการเรื่องเอกสารการตรวจ

โรคและเคลื่อนยายสัตวก็จะครบตามเวลาที่กฎหมายระบุไว ซึ่งกฎระเบียบดังกลาวมีผลตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง

หากเกิดปญหาดังกลาวข้ึนอีก ผูประกอบการก็ไมสามารถหาโคเน้ือเขาขุนได ทําใหตองตระเวนหาซื้อโคเน้ือจาก

ภาคตาง ๆ เชน ภาคเหนือ ภาคใต เปนตน สงผลตอตนทุนโลจิสติกสที่ตองปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากดวย

ระยะทางที่ไกลจึงทําใหคาขนสงสูง  

4.2.3 เสนทางลํานํ้าโขงบางฤดูนํ้าแหงขอด ในชวงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ ของทุกป สงผลใหไม

สามารถขนสงสินคาไปสปป.ลาวและจีนตอนใตได  สงผลใหเรือขนสงโคเน้ือไมสามารถขนสงสินคาได ติดอยู 

30-40 ลํา ซึ่งตองเสียเวลารอใหนํ้าข้ึน จึงขนสงไดตามปกติ ซึ่งเปนอุปสรรคสงผลกระทบตอสินคาที่ไมสามารถ

ไปสงได และเพิ่มตนทุนคลังสินคาเน่ืองจากตองใหโคพักในคอกพักหลายวัน ตองหาอาหารมาใหโคกิน ซึ่งสิ่ง

เหลาน้ีกระทบตอตนทุนโลจิสติกสทั้งสิ้น 

4.2.4 การสูรบและความไมสงบในพื้นที่ประเทศเมียนมาร พื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงในฝงเมียนมารมีการ  

สูรบอยูบอยครั้ง จึงเปนอุปสรรคตอการเดินทางของแรงงานชาวเมียนมารที่จูงโคเน้ือขามมาชายแดน และฝงที่

ใกลกับชายแดนจีน เมียนมารสูรบกับกลุมวา กระสุนปนไปตกในชายแดนจีน เจาหนาที่เลยมาตรวจเขมงวดมาก

ข้ึน การสงสินคาที่ทาเรือสบหลวยเพื่อสงตอไปยังจีน จึงมีเจาหนาที่มาตรวจเขมงวดกวาปกติ  

4.2.5 ตลาดจีนเปนตลาดที่ใหญและมีความตองการบริโภคมาก โดยประเทศเพื่อนบาน เชน เวียดนาม 

กัมพูชา เปนตน ตางก็มุงที่จะสงออกไปยังจีน โดยในปจจุบันมีนักลงทุนมาลงทุนเปดฟารมเลี้ยงโคขุนขนาดใหญ

ในกัมพูชา เวียดนามเพื่อมุงสงออกสูตลาดจีน ดังน้ันในอนาคตอาจสงผลใหสวนแบงตลาดโคเน้ือของไทยในจีน
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ลดลง จะสงผลตอธุรกิจสงออกโคเน้ือของไทย ดังน้ันจึงตองมีการปรับตัวใหมากข้ึนเพื่อรองรับสถานการณใน

อนาคตที่กําลังจะเกิดข้ึน เชน ควรทําสัญญาตอกันระหวางคูคา วางแผนระยะสั้น ในอนาคต 1-3 ป เพิ่มความ

มั่นใจแกทั้งสองฝาย เปนตน 

 



บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

การศึกษาการคาสินคาโคเน้ือผานดานชายแดน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบโลจิสติกสของสินคา

เกษตรโคเน้ือผานดานชายแดน  และปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสในสินคาโคเน้ือของไทย โดยศึกษาสินคา

เกษตรที่ผานดานชายแดน ทางดานทิศเหนือไดแก ดานเชียงของและดานเชียงแสน จังหวัดเชียงรายของไทย

ผานดานชายแดนของ สปป.ลาว ไปยังของจีน และศึกษาสินคาเกษตรที่ผานดานชายแดนทางดานทิศตะวันตก 

คือ ดานแมสอด จังหวัดตาก ของไทยผานดานชายแดนเมียนมาร ผลการศึกษาพบวา จากการที่ปริมาณการผลิต

โคเน้ือของไทยมีการลดลงอยางตอเน่ือง สงผลใหมีการนําเขาโคเน้ือจากเมียนมาร คิดเปนรอยละ 99 ของปริมาณ

นําเขาโคเน้ือทั้งหมด เสนทางโลจิสติกสการนําเขาโคเน้ือมีจากเมียนมาร โดยมีผูรวบรวมโคมีชีวิตจากเมืองยางกุง 

ขนสงโดยรถบรรทุกมาที่จุดรวบรวมที่เมืองเมาะละแหมง จากน้ันตอนโคเน้ือโดยการเดินเทามาที่เมืองเมียวดี 

เพื่อผานมาชายแดนไทย อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก รวมระยะทาง 420 กิโลเมตร ใชระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5-7 วัน และสวนใหญเขาคอกพักของเอกชน มีบางสวนเขาตลาดโคกระบือแมสอด จังหวัดตาก โดย

โคเน้ือที่นําเขามากกวารอยละ 90 มีพอคาในภาคกลางซื้อแลวนําไปเลี้ยงขุนกอนที่จะสงออกไป สปป.ลาว และ

สงตอไปยังจีน มี 2 เสนทาง  

เสนทางทางนํ้า นําโคเน้ือลงเรือที่ดานกักสัตวเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผาน สปป.ลาว ข้ึนทาเรือ       

สบหลวยของเมียนมาร และนําโคเน้ือข้ึนรถบรรทุกตอไปยังเมืองโรง มณฑลยูนนานของจีน รวมระยะทาง 242 

กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 17-30 ชม. มีตนทุนโลจิสติกสรวม 18.10 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนการ

ขนสงมากที่สุด 11.46 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ  63.31 ของตนทุน โลจิสติกสทั้งหมด รองลงมาเปน

ตนทุนคลังสินคาและการจัดการคลังสินคา 2.57 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ  14.20 ของตนทุนโลจิสติกส

ทั้งหมด และตนทุนบริหารการจัดการ 4.07 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 22.49 ของตนทุนโลจิสติกส

ทั้งหมด และเสนทางบก นําโคเน้ือลงเรือขามฟากที่ อําเภอเวียงแกน จงัหวัดเชียงราย ไปยังบานดาน แขวงบอ

แกว สปป.ลาว และขนสงโคเน้ือโดยใชรถบรรทุกไปตามเสนทาง R3A ไปยังดานบอเต็น เพื่อสงโคเน้ือใหกับ

พอคาจีนที่มารอรับเพื่อจูงตอที่ดานบอหาร เพื่อนําสงพอคาตอไป รวมระยะทาง 279 กิโลเมตร ใชเวลาในการ

เดินทาง 14-15 ชม. มีตนทุนโลจิสติกสรวม 22.19 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนการขนสงมากที่สุด 15.53 บาท

ตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 69.99 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด รองลงมาเปนตนทุนคลังสินคาและการจัดการ

คลังสินคา 2.54 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 11.45 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด และตนทุนบริหารจัดการ 

4.12 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 18.57 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมด ซึ่งปจจัยที่ทําใหตนทุนการขนสงมีผล

ตอตนทุนโลจิสติกสมากที่สุด เน่ืองจากระยะทางขนสงโคเน้ือจากจุดที่นําเขามีระยะทางไกล และขนสงไปยัง

แหลงเลี้ยงที่สําคัญในเขตภาคกลาง และสงออกทางดานเชียงแสนและเชียงของ จงัหวัดเชียงราย ผานสปป.ลาว
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ไปยังจีน ปญหาและอุปสรรค ไดแก กฎระเบียบในการนําเขาของไทย เสนทางลํานํ้าโขงบางฤดูนํ้าลด สงผลให

ไมสามารถขนสงสินคาไปสปป.ลาวและจีนตอนใตได การสูรบและความไมสงบในพื้นที่ประเทศเมียนมาร   

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ภาครัฐควรเขมงวดในเรื่องการปราบปรามการเก็บคาใชจายทุกครั้งที่มีการขนสงเน่ืองจาก

ผูประกอบการตองการความรวดเร็ว (คาสวย) เน่ืองจากตนทุนคาขนสงจะรวมคาสวยรายทางที่ตองจาย 

ถึงแมวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด แตก็จะตองถูกเรียกเก็บจากการที่บรรทุกโคเน้ือแลวอาจจะทิ้ง

สิ่งปฏิกูลลงบนทองถนน ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการขนสงลดลงและสงผลตอเน่ืองไปยังตนทุนโลจิสติกสรวมลดลง

ตามไปดวย 

5.2.2 ภาครัฐควรมีการเจรจารวมกันทั้ง 3 ฝาย ระหวาง จีน สปป.ลาว และไทย เชน ดานกฎระเบียบ

การผานแดนใหสะดวกแกผูขนสง การที่ไมตองเปลี่ยนรถบรรทุกในสปป.ลาว ใหว่ิงตรงจากไทยไปจีนไดเลย เพื่อ

ลดตนทุนการขนสง ดานการนําเขาสงออกสินคาโคเน้ือที่มีการควบคุม โดยการเจรจาโดยตรงระหวางมณฑลยูน

นานของจีนกับไทย เพื่อใหมีการสงออกโคเน้ือไปถูกตองตามกฎหมายและไมมีขอกีดกันทางการคาระหวางไทย

และจีน เปนตน 

5.2.3 เรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการคาไปสูผูประกอบการ

นําเขา-สงออก ใหทั่วถึงมากย่ิงข้ึน 

5.2.4 สงเสริมการเจรจาสรางความรวมมือทางการคาระหวางไทย - เมียนมาร - สปป.ลาว - จีน เพื่อ

ลดปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
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