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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกส์ และปัจจัย   
ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคทางการค้าของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่าน
ชายแดน ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้  ศึกษาการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์      
ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย คือ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการน าเข้าภายใต้กรอบความตกลง  
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อัตราภาษีน าเข้าร้อยละ 0 ช่วงเวลาน าเข้า คือ 1 กุมภาพันธ์–31 สิงหาคม 2558    
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์พ่อค้าผู้รวบรวมตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร์ รวมทั้ง
เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ผลการศึกษาสรุปได ้ดังนี้ 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ภายในประเทศประมาณร้อยละ 95 ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์   
โดยความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับทิศทางการผลิต     
ที่มีแนวโน้มลดลง ท าให้ต้องมีการน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ส าหรับ
การศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มตั้งแต่ผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝั่งเมียนมาร์ 
ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรถบรรทุก มายังริมฝั่งแม่น้ าเมยเป็นระยะทาง 8–15 กิโลเมตร เพ่ือลงเรือข้ามแม่น้ าเมย
จากฝั่งเมียนมาร์มายังฝั่งไทย แล้วน าขึ้นรถบรรทุกไปส่งให้พ่อค้าผู้รวบรวมและสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่
จังหวัดตาก ระยะทาง 4–20 กิโลเมตร หลังจากนั้นส่งต่อไปยังผู้รวบรวม โรงงานอาหารสัตว์ สหกรณ์
การเกษตร/ผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ระยะทาง 450–600 กิโลเมตร จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์   
มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2.21–2.89 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนในการขนส่งมากที่สุด 1.36–1.87 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 64.71 รองลงมาเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการ 0.65–0.72 บาทต่อกิโลกรัม คิดเฉลี่ยเป็น
ร้อยละ 24.71 และต้นทุนค่าบริหารคลังสินค้า 0.20–0.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 10.38 ของต้นทุน 
โลจิสติกส์ทั้งหมด ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าต้นทุนการขนส่งมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนอ่ืนๆ 
เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของระยะทางและพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่พร้อมในการมารอรับ
สินค้าจากจุดเปลี่ยนถ่ายเมื่อสินค้ามาถึง ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการแบกขนสินค้าเพ่ิม  
 ทั้งนีป้ัญหาอุปสรรคทางการค้าที่ผู้น าเข้าต้องการให้ภาครัฐแก้ไข คือ ผลักดันการด าเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาการน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรโดยผิดกฎหมายจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยให้การสนับสนุนการด าเนินการ          
ในรูปแบบของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ในพ้ืนที่ที่มีการน าเข้า รวมทั้ง
เพิ่มศักยภาพการน าเข้าของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่  โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการตลาด เช่น 
โกดังหรือสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่
ตลาดต้องการ 
 

ข 



ค ำน ำ 

 
 ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ท าการศึกษาการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผ่านด่านชายแดน เพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกส์ของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านด่านชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของไทย คือ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวชายแดน และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าผลการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ
สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อไป 

 ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณ สหกรณ์นิคมแม่สอด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด ด่านตรวจพืช 
แม่สอด ด่านกักสัตว์ตาก ด่านศุลกากรแม่สอด ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก กรมการค้าต่างประเทศเขต 8 (ตาก) 
หอการค้าตาก หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ และเกษตรกรตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
ในการประสานงานและให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 การค้าชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ     
คิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ด้วยประเทศไทยมีสภาพที่ตั้งและภูมิศาสตร์ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน          
หลายประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมาร์ ส าหรับการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 
โดยเฉพาะด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก เป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูง จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น    
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก น าร่องในปี 2558 ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย    
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นการเปิดประตูสู่การค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ เพ่ือสร้างการค้า   
การลงทุนระหว่างกัน เป็นการให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ อันจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของการค้า
ชายแดน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบ ปัญหาการลักลอบ
น าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นับตั้งแต่ปี 2535      
เป็นต้นมา ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในประเทศ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมาณร้อยละ 95 ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ จากสถานการณ์การผลิตในช่วง 5 ป ี  
ที่ผ่านมา คือปี 2553–2557 พบว่าแนวโน้มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีทิศทางลดลงร้อยละ 0.72 ต่อปี         
คือผลผลิตลดลงจาก 4.86 ล้านตัน ในปี 2553 เหลือ 4.73 ล้านตัน ในปี 2557 สวนทางกับทิศทางความต้องการใช้  
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคปศุสัตว์ จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้ ในปี 2553 มี 4.28       
ล้านตัน เพ่ิมขึ้นเป็น 5.04 ล้านตัน ในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.15 ต่อปี ดังนั้นจึงต้องมีการน าเข้า 
เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยประเทศไทย   
มีการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว และกัมพูชาเป็นหลัก ส าหรับการน าเข้าจากประเทศเมียนมาร์    
ในอดีตเคยมีการน าเข้าผ่านด่านศุลกากร แต่ในระยะหลังไม่มีการบันทึกสถิติการน าเข้าไว้ ส าหรับปี 2558     
เริ่มมีการน าเข้าและบันทึกเป็นสถิติไว้อีกครั้ง แม้ว่าการน าเข้าจะยังมีปริมาณไม่มากก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่า
การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตั้งแต่ก่อนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรวบรวมและการกระจาย
ผลผลิต การขาดแคลนแรงงาน ท าให้ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนของไทยและประเทศ
เมียนมาร์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงสถานการณ์และสภาพทั่วไปของการค้าบริเวณแนวชายแดน         
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ รูปแบบการกระจายสินค้า การขนส่งสินค้าและพฤติกรรมการค้าบริเวณ           
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แนวชายแดนที่เอ้ืออ านวยต่อการค้าสินค้าข้าวโพดลี้ยงสัตว์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคทางการค้าของสินค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณแนวชายแดน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง  
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งท าให้    
สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนที่ต่ าลง ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งและระยะเวลาในการขนส่ง ท าให้สินค้า
มีคุณภาพด ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย– 
เมียนมาร ์
 1.2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการค้าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ศึกษาโลจิสติกส์การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพ่อค้าผู้รวบรวมตามแนวชายแดนของประเทศ   
เมียนมาร์ ผ่านด่านชายแดนแม่สอดถึงผู้รวบรวมและผู้ใช้ภายในประเทศไทย ปี 2558 
 1.3.2 ศึกษาข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2553–2558 
 1.3.3 ศึกษาข้อมูลการน าเข้า–ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2553–2558 
 1.3.4 ระยะเวลาที่ท าการศึกษา คือ 1 ตุลาคม 2557–กันยายน 2558 
 

1.4 วิธีกำรวิจัย 
 1.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data ) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง     
(Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) ประกอบด้วยการสัมภาษณ์           
พ่อค้าผู้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ หน่วยงานภาครัฐ                   
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรตามแนวชายแดน (ตารางที่ 1.1) โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกทั่วไป
เกี่ยวกับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้านการผลิต การตลาด การน าเข้า–ส่งออก รวมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรค    
และข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังนี้  
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ตำรำงท่ี 1.1  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมประเภทกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ท ำกำร 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

จ ำนวนตัวอย่ำง (รำย) 

1. พ่อค้าผู้รวบรวมตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร์ 8 
2. หอการค้าจังหวัดตาก 2 
3. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการค้าชายแดน  
    ในจังหวัดตาก ได้แก่ 

 

- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก 1 
- ส านักงานการค้าต่างประเทศเขต 8 (ตาก) 1 
- ด่านศุลกากรแม่สอด 2 
- นิคมสหกรณ์แม่สอด รวมทั้งสหกรณ์ผู้น าเข้า 5 
- ด่านกักสัตว์ตาก 1 
- ด่านตรวจพืชแม่สอด 1 
- เกษตรกรตามแนวชายแดน 6 

รวม 27 

 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์  

และสถิติต่างๆ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้วิธีการ       

ทางสถิติ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการวิเคราะห์เชิงสถิติในรูปค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย     
ค่าร้อยละ อธิบายผลประกอบตาราง ให้ทราบถึงสถานการณ์และพฤติกรรมการค้าบริเวณแนวชายแดน      
ไทย–เมียนมาร์ ระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณแนวชายแดน 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ภาครัฐได้ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณ        

แนวชายแดนไทย–เมียนมาร์ และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน        
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.5.2 ภาครัฐสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการสินค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อไป 



 
 

บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 
 

2.1 การตรวจเอกสาร 
 

ณัชยา รยะสวัสดิ์ (2555) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรจัดกำรโลจิสติกส์กำรผลิตมันส ำปะหลัง          
ของจังหวัดนครรำชสีมำ ปีเพำะปลูก 2553/54 พบว่ำ ผลผลิตมันส ำปะหลังที่เกษตรกรปลูกจะขำยผ่ำน 3 
ช่องทำง คือ (1) ขำยให้กับลำนมันเส้นร้อยละ 11.71 โดยลำนมันเส้นจะน ำมันส ำปะหลังมำแปรรูปเป็นมันเส้น    
เพ่ือจ ำหน่ำยตลำดภำยในประเทศประมำณร้อยละ 2.93 และตลำดส่งออกประมำณร้อยละ 8.78 (2) ขำยให้กับ
โรงงำนมันอัดเม็ดร้อยละ 1.20 ซึ่งจะแปรรูปเป็นมันอัดเม็ดจ ำหน่ำยตลำดภำยในประเทศประมำณร้อยละ 0.19 
และส่งออกประมำณร้อยละ 1.01 (3) ขำยให้โรงงำนแป้งมันส ำปะหลังร้อยละ 87.09 ซึ่งแปรรูปเป็นแป้งมัน
ส ำปะหลังจ ำหน่ำยในประเทศร้อยละ 23.95 และตลำดส่งออกประมำณร้อยละ 63.14 ส ำหรับต้นทุนกำรขนส่ง
ค ำนวณได้จำกระยะทำงวิ่งไป–กลับเท่ำกัน ที่ระยะทำงไม่เกิน 34.11 กิโลเมตร พบว่ำ รถอีแต๋นมีต้นทุนกำรขนส่ง 
ที่ต่ ำที่สุด เฉลี่ยตันละ 162.81 บำท รองลงมำคือ รถบรรทุกหกล้อและรถบรรทุกสิบล้อ เฉลี่ยตันละ 177.51 บำท 
และ 193.27 บำท ตำมล ำดับ และที่ระยะทำงไกลที่ 75.50 กิโลเมตร พบว่ำ รถบรรทุกหกล้อมีต้นทุน         
กำรขนส่งต่ ำที่สุด เฉลี่ยตันละ 210.93 บำท รองลงมำคือ รถอีแต๋นและรถบรรทุกสิบล้อ เฉลี่ยตันละ 219.22 บำท 
และ 224.85 บำท ตำมล ำดับ ดังนั้นกำรขนส่งในระยะทำงไกลระหว่ำง 39.40–75.50 กิโลเมตร ผลผลิตไม่เกิน     
12 ตัน เกษตรกรรำยย่อยควรวำงแผนกำรเก็บเกี่ยวและขนส่งร่วมกันเพ่ือจ้ำงรถบรรทุกหกล้อ ส ำหรับกำรขนส่ง
ระยะทำงที่ไกลไม่เกิน 34.11 กิโลเมตร ผลผลิตไม่เกิน 6 ตัน ควรใช้รถอีแต๋น แต่ถ้ำมีผลผลิตจ ำนวนมำก      
กำรขนส่งด้วยรถอีแต๋นอำจไม่เหมำะสม เนื่องจำกอัตรำควำมเร็วของรถอีแต๋นอยู่ที่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง     
ท ำให้เสียเวลำในกำรขนส่งมำก และต้องขนส่งหลำยเที่ยว รวมไปถึงเมื่อขนส่งผลผลิตไปถึงโรงงำนแปรรูปแล้ว
อำจต้องไปรอคิว ท ำให้ไม่สำมำรถขำยผลผลิตได้ในวันนั้น ดังนั้นกำรใช้รถบรรทุกหกล้อที่สำมำรถบรรทุก
ผลผลิตได้จ ำนวนมำกถึง 12 ตัน อัตรำควำมเร็วของรถประมำณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงมีควำมเหมำะสม    
ทั้งด้ำนเวลำและตน้ทุนค่ำขนส่งมำกกว่ำ 

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2555) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ทำงบกด้ำนตะวันตก พบว่ำ กำรค้ำระหว่ำงประเทศทำงบกด้ำนตะวันตกของไทยกับเมียนมำร์มีลักษณะพิเศษ  
คือ เป็นกำรด ำเนินกำรค้ำกับชนกลุ่มน้อยหลำยกลุ่ม ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเอง สลับกับเขตปกครองของรัฐบำล
เมียนมำร์เป็นช่วงๆ ปัญหำและอุปสรรคทำงกำรค้ำที่พบจะมำจำก 2 ประกำรหลักๆ คือ ประการแรก         
จำกควำมร่วมมือของทั้งสองประเทศที่อยู่บริเวณชำยแดน ประกอบด้วย (1) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ    
(2) นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (3) กฎระเบียบทำงกำรค้ำ ประการที่สอง จำกบริเวณพ้ืนที่กำรค้ำชำยแดน 
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ประกอบด้วย (1) พ่อค้ำชำยแดนที่อยู่ในพ้ืนที่ (2) ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำในระดับท้องถิ่น (3) ลักษณะกำรซื้อขำย
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ส ำหรับโอกำสทำงกำรค้ำของไทยพบว่ำ เมียนมำร์มีศัก ยภำพ           
ทำงเศรษฐกิจที่ดีต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศทำงบกในอนำคต ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริม
กำรค้ำชำยแดน อำทิ กำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และโครงกำรท่ำเรือน้ ำลึกทวำย ที่จะส่งผลดีต่อกำร
ขยำยตัวทำงกำรค้ำของประเทศทั้งสอง ดังนั้นแนวโน้มควำมต้องกำรสินค้ำจึงมีมำกขึ้น โดยสินค้ำหลัก คือ 
สินค้ำอุปโภคบริโภค ทั้งนี้งำนวิจัยได้เสนอแนะแนวทำงและกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรค้ำระหว่ำงประเทศทำงบก
ด้ำนตะวันตกของไทย ให้กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนไว้ 6 แนวทำง คือ (1) กำรก ำหนดนโยบำยกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศของไทยที่เชื่อมโยงกับเมียนมำร์ เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดน (2) กำรกระชับ
ควำมสัมพันธ์ระดับพ้ืนที่เพ่ือสำนประโยชน์ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำบริเวณพ้ืนที่ชำยแดนไทย–
เมียนมำร์ (3) กำรปรับปรุงกฎระเบียบทำงกำรค้ำ (4) กำรสร้ำงควำมพร้อมและควำมเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบกำรกำรค้ำชำยแดน/กำรค้ำผ่ำนแดน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและควำมสำมำรถ     
ในกำรแข่งขัน (5) กำรเสริมสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำให้เอ้ือประโยชน์ต่อกำรค้ำ (6) สนับสนุน
กลไกกำรพัฒนำระดับพ้ืนที่โดยภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กำรคัดเลือกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กำรจัดกำรด้ำนระบบข้อมูลข่ำวสำร รวมถึงกำรแก้ปัญหำ     
ชนกลุ่มน้อยและกำรลักลอบน ำเข้ำสินค้ำอย่ำงจริงจัง 

 

ศจีรัตน์ ตระกูลเรืองศรี (2554) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง วิเครำะห์ศักยภำพและปัญหำกำรค้ำชำยแดน     
ไทย–พม่ำ : กรณีศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ำ  สภำพกำรค้ำทั่วไปของชำยแดนไทย–พม่ำ ตั้งแต่              
ปี พ.ศ. 2549–2553 ประสบกับปัญหำดุลกำรค้ำขำดดุลมำโดยตลอด สำเหตุหนึ่งเป็นผลจำกกำรน ำเข้ำ         
ก๊ำซธรรมชำติของไทย ขณะที่สินค้ำส่งออกของไทยเป็นสินค้ำเกษตรกรรม ส่วนสภำพทั่วไปของกำรค้ำชำยแดน
ไทย–พม่ำ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีดุลกำรค้ำเกินดุลอยู่บ้ำง แต่ในปี  พ.ศ. 2551–2553 ดุลกำรค้ำ        
เริ่มลดลงมำเรื่อยๆ เนื่องจำกจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีประกำศ เรื่อง “ก ำหนดกำรจัดระเบียบกำรค้ำชำยแดน
ช่องทำงบ้ำนห้วยผึ้ง” ท ำให้ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดแม่ฮ่องสอนขำดดุลกำรค้ำ ถึง 57.45 ล้ำนบำท ผลจำกกำร
วิเครำะห์ RCA พบว่ำ ไทยมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    
แต่ไม่มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เนื่องจำกพม่ำ      
เพ่ิมกำรน ำเข้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง เหล็กและเหล็กกล้ำ และปูนซีเมนต์ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรและถนน  
ที่เมืองเนปิดอร์ ปัญหำและอุปสรรคกำรค้ำชำยแดนไทย–พม่ำ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ำ ระบบกำรเงินและ
ธนำคำรในพม่ำยังไม่เป็นมำตรฐำน และกำรด ำเนินนโยบำยต่ำงๆ มีลักษณะผูกขำดโดยรัฐบำล ท ำให้มีต้นทุน
ด ำเนินกำรค่อนข้ำงสูง ประกอบกับปัญหำกำรสู้รบระหว่ำงรัฐบำลพม่ำกับชนกลุ่มน้อย ซึ่งแนวทำงแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคดังกล่ำว สำมำรถท ำได้โดยอำศัยควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล ผ่ำนกำรเจรจำและกำรส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจในระดับทวิภำคีท่ีใกล้ชิดมำกขึ้น 
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ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2554) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : โอกำส
และศักยภำพในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชำยแดน พบว่ำ พ้ืนที่อ ำเภอแม่สอดมีศักยภำพหลำยด้ำน เช่น กำรมีพ้ืนที่
ชำยแดนที่เป็นฐำนกำรค้ำชำยแดน และกำรพัฒนำกำรประกอบกำรร่วมกัน (CO–Production Area) กับเมียนมำร์ 
กำรมีศักยภำพในกำรพัฒนำกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม ที่เน้นกำรใช้แรงงำนแบบเข้มข้น (Labor Intensive) 
และตั้งอยู่ในเขตกำรส่งเสริมกำรลงทุนเขต 3 ท ำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะแรงจูงใจทำงด้ำน
ภำษีอำกร กำรมีควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบ รวมทั้งมีฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมดั้งเดิมหลำยชนิดที่สำมำรถพัฒนำเป็น
ฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมของภำคเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอ่ืนและประเทศในลุ่มแม่น้ ำโขงได้ เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม 
พบว่ำ มีจุดอ่อนที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอนุรักษ์ เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ท ำให้ยำกต่อกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจด้ำนต่ำงๆ ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะสนับสนุนทำงด้ำน
กำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมยังไม่เพียงพอ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมของอ ำเภอแม่สอด มีข้อจ ำกัด
ทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ เนื่องจำกขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพแรงงำน
จำกภำคเกษตรไปสู่ภำคอุตสำหกรรม และสภำพเศรษฐกิจของอ ำเภอแม่สอดยังมีควำมเกี่ยวพันกับกำรเมือง
ระหว่ำงประเทศ ซึ่งมีควำมไม่แน่นอนสูง เป็นต้น อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ     
ในกำรแข่งขันสูงสุด 3 อันดับแรก ภำยในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ได้แก่ อุตสำหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้ำ
ส ำเร็จรูป อุตสำหกรรมผักและผลไม้กระป๋อง อุตสำหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต    
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ทั้ง 3 กลุ่ม ยังมีปัญหำและอุปสรรคที่ต้องแก้ไข 
และอำจต้องพ่ึงพำกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ อำทิ ประสบปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนแรงงำนไทย ท ำ ให้
ผู้ประกอบกำรนิยมเลือกใช้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ผิดกฎหมำยมำท ำงำนในพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ตำมมำ 
เช่น ปัญหำยำเสพติด ปัญหำผู้หลบหนีภัยจำกกำรสู้รบ ปัญหำกำรบุกรุกแผ้วถำงและตัดไม้ท ำลำยป่ำ เป็นต้น 
ปัญหำด้ำนกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยอุตสำหกรรม (Cluster) เพ่ือที่จะช่วยเหลือกันภำยในกลุ่มและพัฒนำกลุ่ม 
โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมยังมีน้อย ปัญหำควำมไม่สงบตำมแนวชำยแดน            
อันเนื่องมำจำกกำรสู้รบระหว่ำงรัฐบำลเมียนมำร์กับชนกลุ่มน้อยท ำให้ไม่มีควำมปลอดภัย นอกจำกนี้มีกำรปิด
ด่ำนศุลกำกรแม่สอดบ่อยครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนท ำให้สินค้ำไทยไม่สำมำรถ
ขนส่งเข้ำไปยังเมียนมำร์ได ้

 

สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) ได้ท ำกำรศึกษำเรื่อง แม่สอด...ประตูกำรค้ำชำยแดนไทย–พม่ำ       
จำกกำรศึกษำ รูปแบบกำรค้ำชำยแดนไทย–พม่ำ พบว่ำ ร้อยละ 85.19 เป็นกำรค้ำในระบบ ซึ่งเป็นกำรค้ำ     
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร โดยมีกำรเสียภำษีอย่ำงถูกต้อง  ร้อยละ 
3.70 เป็นกำรค้ำนอกระบบ มีกำรลักลอบท ำกำรค้ำตำมแนวชำยแดน จุดที่มีกำรลักลอบน ำเข้ำ ได้แก่ บริเวณ
แม่น้ ำแม่สำย แม่น้ ำเมย ส่วนอีกร้อยละ 11.11 เป็นกำรค้ำผ่ำนแดน ซึ่งเป็นกำรค้ำของไทยกับประเทศที่สำม
โดยอำศัยพม่ำเป็นทำงผ่ำนไปสู่จีน อินเดียและบังคลำเทศ เป็นต้น กำรศึกษำนี้ พบว่ำ ประเทศไทยนั้นมีควำม
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ได้เปรียบในกำรค้ำ เช่น ด้ำนคุณภำพสินค้ำของไทยมีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่ง เช่น จีน อีกทั้งไทยยังมีระบบและวิธีกำรค้ำที่อำศัยควำมสัมพันธ์แบบดั้งเดิมในกำรค้ำขำย ซึ่งท ำให้พม่ำ
พอใจ ผู้ประกอบกำรมีควำมยืดหยุ่นในเรื่องกำรเงิน และมีจุดกระจำยสินค้ำของไทยสู่เมืองต่ำงๆ ของพม่ำ
มำกมำย ท ำให้มีต้นทุนกำรขนส่งต่ ำ ควำมได้เปรียบเหล่ำนี้ท ำให้ไทยมีควำมสำมำรถในกำรค้ำชำยแดนสูงขึ้น 
และจัดว่ำเป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจส่งออก–น ำเข้ำ เพรำะระบบกำรขนส่งที่ดีจะมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในธุรกิจส่งออก–น ำเข้ำ เนื่องจำกจะช่วยให้ต้นทุนค่ำขนส่งถูกลง และลดควำมเสียหำยของสินค้ำ 
ส ำหรับอุตสำหกรรมของไทยที่ได้เปรียบและควรเข้ำไปลงทุนในประเทศพม่ำ  คือ 1) อุตสำหกรรมแปรรูป
กำรเกษตรที่ใช้วัตถุดิบในพม่ำ ทั้งพืชผลกำรเกษตร ประมง กำรแปรรูปไม้ และกิจกรรมต่อเนื่องด้ำนอัญมณี 
กำรเข้ำไปลงทุนปลูกพืชที่ใช้พลังงำนทดแทนอ่ืนๆ ได้แก่ อ้อย มันส ำปะหลัง ปำล์มน้ ำมัน เพ่ือแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนพลังงำนในประเทศ 2) อุตสำหกรรมไฟฟ้ำในพม่ำ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภำพที่ไทยจะเข้ำไปลงทุน 3) 
อุตสำหกรรมโรงแรมและกำรท่องเที่ยวในประเทศพม่ำ เป็นอุตสำหกรรมที่ไทยควรเข้ำไปลงทุนเป็นอย่ำงยิ่ง 
เพรำะพม่ำมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจหลำยแห่ง ทั้งทำงด้ำนศำสนำ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว
ทำงธรรมชำติต่ำงๆ ที่สวยงำม ท ำให้พม่ำมีอ ำนำจในกำรซื้อเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

 

2.2 แนวคิด และทฤษฎี 
2.2.1 การค้าชายแดน 

กำรค้ำชำยแดนมีวิวัฒนำกำรมำจำกกำรก ำหนดเส้นเขตแดนแบ่งพ้ืนที่กำรปกครองของประเทศ
ต่ำงๆ โดยประชำกรมีกำรไปมำหำสู่กัน เชื้อชำติ ชนเผ่ำ ภำษำ เกิดควำมสัมพันธ์และขนบธรรมเนียมประเพณี 
มีกำรน ำผลผลิตมำแลกเปลี่ยนกันเพ่ือกำรด ำรงชีพ จำกปริมำณเพียงเล็กน้อย ต่อมำมีผลผลิตมำกขึ้นเกินควำม
ต้องกำรในกำรด ำรงชีพจึงเริ่มมีกำรแลกเปลี่ยนผลผลิตเพ่ือหวังผลก ำไร แต่ครอบคลุมเฉพำะพ้ืนที่บริเวณ     
แนวชำยแดนของประเทศคู่ค้ำที่มีเขตแดนต่อกัน จึงเกิดเป็นกำรค้ำชำยแดน นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งสินค้ำ       
ผ่ำนประเทศที่มีชำยแดนติดต่อกันไปยังประเทศที่สำม เกิดเป็นสินค้ำข้ำมแดน รำยละเอียดดังนี้ (กรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ, ม.ป.ป.) 

“กำรค้ำชำยแดน” หมำยถึง กำรค้ำที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่ำงๆ ของประชำชนหรือผู้ประกอบกำร
ที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัด อ ำเภอ หมู่บ้ำน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ได้ท ำกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน
สินค้ำระหว่ำงประชำชนที่อำศัยอยู่ตำมบริเวณชำยแดนของทั้งสองฝ่ำย โดยมีมูลค่ำครั้งละไม่มำกนัก ส่วนใหญ่
เป็นสินค้ำที่มีควำมจ ำเป็นต่อชีวิตประจ ำวัน เช่น สินค้ำอุปโภคบริโภค สินค้ำเกษตรบำงชนิด และสินค้ำที่หำได้
จำกธรรมชำติได้แก่ ของป่ำ ซำกสัตว์ เป็นต้น เป็นกำรค้ำที่มีกรรมวิธีไม่ยุ่งยำก และมีควำมสะดวกรวดเร็ว 
กำรค้ำชำยแดนมีทั้งถูกต้องตำมกฎหมำย โดยผ่ำนด่ำนศุลกำกร และลักลอบค้ำหรือกำรค้ำที่ผิดกฎหมำย    
กำรค้ำชำยแดนจะช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอื่นๆ และยังสำมำรถท ำกำรค้ำผ่ำนแดนไปยังประเทศ
ใกล้เคียง เช่น เวียดนำม อินเดีย จีนตอนใต้ บังคลำเทศ และสิงคโปร์ เป็นต้น 
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“กำรค้ำผ่ำนแดน” หมำยถึง กำรค้ำที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่ำงๆ ที่ประชำชนหรือผู้ประกอบกำรค้ำ 
จำกประเทศหนึ่งส่งผ่ำนประเทศท่ีสองไปยังประเทศที่สำม หรือจำกประเทศที่สำมผ่ำนแดนประเทศที่สองมำยัง
ประเทศท่ีหนึ่ง ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะต้องยินยอมให้มีกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดนกันได้ 

ส าหรับรูปแบบการค้าชายแดน มีดังนี้ 
1) น ำติดตัวไปบริโภค (Consumer Trade) เป็นกำรซื้อ–ขำยกัน ระหว่ำงประชำชนในบริเวณ            

แนวชำยแดนของทั้งสองประเทศ ส่วนมำกจะเป็นสินค้ำประเภทอุปโภคบริโภค ซึ่งจะด ำเนินกำรซื้อ–ขำยกันทุกวัน
และไม่สำมำรถเก็บเป็นสถิติข้อมูลปริมำณกำรค้ำได้ 

2) กำรค้ำแบบเงินสด (Cash) เป็นกำรซื้อ–ขำยกันในบริเวณชำยแดนที่ใช้เงินสดและมีกำรส ำแดง
และเสียภำษี ณ ด่ำนศุลกำกรที่ควบคุมพ้ืนที่นั้นๆ ผู้ซื้อจะเป็นผู้ส ำแดงตำมระเบียบศุลกำกร และมีกำรเก็บสถิติ
ข้อมูลทำงกำรค้ำ 

3) กำรค้ำแบบขำยฝำก (Sale on consignment license) เป็นกำรค้ำแบบกำรให้สินเชื่อซึ่งกัน
และกัน กำรค้ำรูปแบบนี้ต้องอำศัยควำมเชื่อใจกัน ซึ่งพ่อค้ำชำยแดนมีควำมสำมำรถในกำรติดต่อกับพ่อค้ำ    
ในประเทศเพ่ือนบ้ำน ดังนั้นผู้ที่ต้องกำรจะไปลงทุนท ำกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำนจะต้องติดต่อกับพ่อค้ำ
ชำยแดนเพรำะจะรู้ข้อมูลต่ำงๆ เป็นอย่ำงดีในกำรค้ำ และสำมำรถให้สินเชื่อแก่กันได้ 

4) กำรค้ำแบบต่ำงตอบแทน (Balance Trade)  
4.1) Import License คือ กรณีที่พ่อค้ำในประเทศต้องกำรซื้อสินค้ำ และน ำสินค้ำของประเทศ

เพ่ือนบ้ำนเข้ำมำ จะต้องส่งสินค้ำของประเทศออกไปก่อน จำกนั้นเมื่อมีกำรน ำสินค้ำเข้ำและสินค้ำออกในมูลค่ำ  
ที่เท่ำกันแล้ว ก็จะได้ license เมื่อพ่อค้ำท่ีท ำกำรค้ำได้ license แล้ว ก็จะน ำ license ที่ได้ไปสั่งสินค้ำน ำเข้ำได้
ในมูลค่ำที่เท่ำกันกับที่ส่งสินค้ำออก ที่ทุกประเทศท ำกำรค้ำในรูปแบบนี้เพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรค้ำและ
รักษำเงินตรำ และเพ่ือปกป้องอุตสำหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศของตน ประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทยที่นิยมใช้วิธี
กำรค้ำรูปแบบนี้ คือ ประเทศเมียนมำร์ นิยมใช้มำกกว่ำ สปป.ลำว และกัมพูชำ 

4.2) Border trade agreement เป็นรูปแบบกำรค้ำที่ประเทศเพ่ือนบ้ำนเสนอโดยกระทรวงพำณิชย์ 
เข้ำร่วมประชุม JTC (Joint Trade Committee) และกระทรวงต่ำงประเทศ เข้ำร่วมประชุม JCC ทั้งสอง
หน่วยงำนของไทย จะประชุมร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนทุกปี เพ่ือเจรจำเรื่องกำรค้ำที่ค้ำขำยผ่ำนบริเวณ
ชำยแดนให้เป็นกำรค้ำที่ถูกต้อง และมีรูปแบบที่ตรงกัน แต่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกประเทศเมียนมำร์
ยังไม่ยอมแก้ไขกฎหมำยเพื่อรองรับกำรค้ำรูปแบบนี้ 

5) กำรค้ำแบบหักบัญชี (account trade หรือ counter trade) เป็นนโยบำยของรัฐบำล เพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน เนื่องจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนเรียกร้อง เพ่ือให้กำรค้ำชำยแดนเป็นกำรค้ำ     
ที่ถูกต้อง จึงคิดรูปแบบกำรค้ำ โดยกำรเปิดบัญชีขึ้นมำบัญชีหนึ่ง โดยรัฐบำลของแต่ละประเทศ หำกผู้ค้ำ คนใด
จะท ำกำรค้ำต้องมำลงทะเบียนเป็นผู้ค้ำ และด ำเนินกำรสั่งของเข้ำมำแล้วไปตัดหรือหักบัญชีภำยหลัง แต่ไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว 
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6) กำรค้ำแบบสำกล (normal trade) เป็นกำรค้ำแบบมำตรฐำนสำกล โดยใช้วิธีกำรเปิด L/C     
เป็นรูปแบบกำรค้ำที่นิยมใช้แพร่หลำย 

นอกจำกนี้ รูปแบบกำรค้ำชำยแดน ยังแบ่งเป็นกำรค้ำในระบบและกำรค้ำนอกระบบ ดังนี้ 
1) กำรค้ำชำยแดนในระบบ เป็นกำรค้ำที่ต้องผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทั้งน ำเข้ำและส่งออก       

โดยผู้ประกอบกำรต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรน ำเข้ำและส่งออก 
2) กำรค้ำชำยแดนนอกระบบ เป็นกำรค้ำที่ไม่ผ่ำนระบบพิธีกำรศุลกำกร เนื่องจำกเป็นกำรค้ำ

เล็กๆ น้อยๆ ของประชำชนในพื้นท่ีชำยแดน ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ทั้งนี้ เนื่องจำกไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำนมีชำยแดนที่ยำวติดต่อกัน ท ำให้มีช่องทำงผ่ำนแดน

ธรรมชำติจ ำนวนมำก เพ่ือให้ประชำชนอำศัยเดินทำงเข้ำ–ออก และมีกำรลักลอบน ำสินค้ำข้ำมแดน อย่ำงไร    
ก็ตำม ได้มีกำรก ำหนดจุดผ่ำนแดนบริเวณชำยแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ, 2558) 
ไว้ดังนี้ 

(1) จุดผ่ำนแดนถำวร 
เป็นจุดผ่ำนแดนที่เปิดขึ้นเพ่ือกำรค้ำ กำรสัญจรไปมำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐบำลชองทั้งสองประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนทั้งสองประเทศ 
นักท่องเที่ยว และยำนพำหนะ สำมำรถสัญจรไปมำเพ่ือกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว และอ่ืนๆ โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกรัฐบำลทั้งสองประเทศ ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นผู้ลงนำม          
ในประกำศกระทรวงมหำดไทย ตำมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ โดยปกติจุดผ่ำนแดนถำวรนี้จะถูกก ำหนดให้เป็นด่ำนศุลกำกรเสมอ ซึ่งด่ำนศุลกำกร มีควำมส ำคัญยิ่ง
ต่อระบบกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรค้ำชำยแดน สินค้ำที่ผ่ำนเข้ำออกเป็นสินค้ ำที่ถูกต้องตำมกฎหมำย    
ต้องด ำเนินกำรผ่ำนพิธีกำรด่ำนศุลกำกร 

(2) จุดผ่ำนแดนชั่วครำว 
เป็นจุดผ่ำนแดนที่มีผู้ร้องขอ กระทรวงมหำดไทยให้เปิดเป็นกำรชั่วครำว เพ่ือประโยชน์      

ทำงเศรษฐกิจ เป็นกำรเปิดเพื่อผ่อนผันให้มีกำรผ่ำนแดนได้ เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะภำยในห้วงเวลำที่ก ำหนดไว้
แน่นอนเฉพำะกิจ ไม่มีผลกระทบด้ำนควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย เมื่อครบก ำหนดเวลำหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว จะปิดจุดผ่ำนแดนทันที โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นผู้ลงนำมในประกำศ
กระทรวงมหำดไทย ประกำศเปิดจุดผ่ำนแดนชั่วครำว ตำมควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำร พิจำรณำ   
เปิดจุดผ่ำนแดนของส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ปัจจุบันจะไม่มีด่ำนศุลกำกรใดตั้งอยู่ ณ จุดผ่ำนแดน
ชั่วครำวแต่อย่ำงใด 
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(3) จุดผ่อนปรน 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้ำนด้ำนมนุษยธรรม และส่งเสริมควำมสัมพันธ์

ของประชำชนในระดับท้องถิ่น เพ่ือกำรผ่อนปรนให้มีกำรค้ำขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค และยำรักษำโรคที่จ ำเป็น 
ซึ่งระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ำยได้เห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้กำรประกำศเปิดจุดผ่อนปรนเป็นอ ำนำจของ          
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงมหำดไทยก่อนด้วย ปัจจุบันจะไม่มีด่ำนศุลกำกรใด
ตั้งอยู่ ณ จุดผ่อนปรนแต่อย่ำงใด 

(4) จุดผ่ำนแดนส ำรอง 
 เป็นจุดที่ประชำชนทั้งสองประเทศใช้ผ่ำนเข้ำออกไม่เป็นทำงกำร เป็นไปตำมธรรมชำติ

และลักษณะภูมิประเทศ 

 2.2.2 การจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Management)  
กำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์  หมำยถึง ระบบกำรบริหำรกำรสั่งซื้อ กำรจัดล ำเลียงสินค้ำ         

กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ กำรจัดเตรียมวัตถุดิบ และกำรจัดเก็บวัตถุดิบระหว่ำงกำรผลิต หรือเป็นกระบวนกำร     
ในกำรวำงแผนกำรจัดล ำเลียงสินค้ำ เพ่ือให้องค์กรธุรกิจมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำสุด โดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่กำรจัดหำ
วัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค กิจกรรมส ำคัญในระบบโลจิสติกส์ประกอบด้วย กิจกรรมกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
สถำนที่ต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง เพ่ือให้เกิดกำรหมุนเวียนหรือกระจำยสินค้ำ    
ออกไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรในเรื่องวัตถุดิบ เพ่ือให้มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอ 
นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนตำมแนวทำงกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรธุรกิจ
ด ำเนินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังภำพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำร 

กำรวำงแผน     กำรท ำให้เป็นผล       กำรควบคุม 
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                 ภาพที่ 2.1 กระบวนกำรจัดกำรในระบบโลจิสติกส์ 

ที่มา: http://www.geocities.com/scsprogram/htm/logistics.html (2553) 

 

1) กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ 
James และ Lambert (2554) เมื่อพิจำรณำในอุตสำหกรรมจะมีกิจกรรมหลักๆ ที่ต้องใช้เพ่ือ

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกจุดก ำเนิดไปยังผู้บริโภค โดยกิจกรรมเหล่ำนี้จะครอบคลุมถึง
กระบวนกำรโลจิสติกส์ทั้งหมด 14 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1) กำรบริกำรลูกค้ำ (Customer Service)  
กำรด ำเนินกำรให้บริกำรและสินค้ำ โดยรวมตั้งแต่กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรไปยัง

สถำนที่ที่ก ำหนดภำยใต้เงื่อนไขและเวลำที่เหมำะสมโดยใช้ต้นทุนที่ต่ ำที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะสร้ำงควำม
พึงพอใจให้กับลูกค้ำได้ 

 

กำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำร 

กำรวำงแผน กำรท ำให้เป็นผล กำรควบคุม 

กำรไหลของวัตถุดิบ 

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

วัตถุดิบ สินค้ำข้ันกลำง สินค้ำส ำเร็จรูป 

ผู้จัดส่ง

วัตถุดิบ 

 

ลูกค้ำ 

กำรไหลของข้อมูลควำมต้องกำรลูกค้ำ 

 กำรบริกำรลูกค้ำ 

 กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร 

 กำรสื่อสำรในกำรกระจำยสินค้ำ 

 กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง 

 กำรยกขนวัสดุ 

 กระบวนกำรสั่งซื้อ 

 กำรสนับสนุนอะไหล่และบริกำร 

กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ 

 กำรเลือกที่ต้ังโรงงำนและคลังสินค้ำ 

 กำรจัดซื้อจัดหำ 

 กำรหีบห่อ 

 กำรจัดกำรสินค้ำส่งคืน 

 กำรท ำลำยและกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
 กำรจรำจรและกำรขนส่ง 

 คลังสินค้ำและกำรเก็บรักษำสินค้ำ 

ทรัพยำกรธรรมชำติ  
(ที่ดิน อุปกรณ์ เครื่องจักร) 

ทรัพยำกรบุคคล 

ทรัพยำกรกำรเงิน 

ข้อมูล 

นโยบำยด้ำนกำรตลำด 
(กำรได้เปรียบกำรแข่งขัน) 

อรรถประโยชน์ด้ำนเวลำ
และสถำนที่ 

กำรส่งมอบสินค้ำที่มี
ประสิทธิภำพให้แก่ลูกค้ำ 

สินทรัพย์ที่เป็นสมบัติของ
กิจกำร 

ปัจจัยน ำเข้ำ 

ของโลจิสติกส์ 

ผลได้ของ 

โลจิสติกส์ 
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1.2) กำรพยำกรณ์และกำรวำงแผน (Forecast and Planning)  
กำรพยำกรณ์และกำรวำงแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลำยๆ หน่วยงำน ซึ่งจะมีตัวแปร

และปัจจัยทำงด้ำนต่ำงๆ เพ่ือช่วยในกำรพยำกรณ์และก ำหนดกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรสั่งซื้อ กำรด ำเนินกำรผลิต 
กำรส่งเสริมกำรขำย รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ ซึ่งหมำยรวมถึงกำรเชื่อมต่อข้อมูลทั้งทำงด้ำนกำรตลำดและกำรผลิต
ขององค์กรได ้

1.3) กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง (Inventory Management) 
กำรจัดกำรบริหำรสินค้ำคงคลังนั้นแปรผันกับหลำยปัจจัยทั้งปริมำณของสินค้ำ ชนิดของ

สินค้ำ เช่น เมื่อมีปริมำณสินค้ำคงคลังที่สูงท ำให้เกิดต้นทุนในกำรจัดเก็บดูแลรักษำเพ่ิมขึ้นรวมถึงยังก่อให้เกิด
สินค้ำล้ำสมัยเนื่องจำกลักษณะของสินค้ำนั้นมีควำมเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรที่ค่อนข้ำงสูง 

1.4) กำรติดต่อสื่อสำรด้ำนโลจิสติกส์ (Logistic Communications)  
โลจิสติกส์เป็นงำนที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลำยๆ หน่วยงำน ท ำให้เกิดกำรสื่อสำรแบบต้องกำร

ควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และยังเพ่ิมควำมซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น กำรติดต่อสื่อสำรที่ดีย่อมท ำให้เกิด
ควำมได้เปรียบทำงด้ำนกำรแข่งขันด้วย เพรำะท ำให้เกิดกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่อง และอัตโนมัติ เกิดกำร
เชื่อมโยงและกำรไหลของข้อมูล เพ่ือท ำให้เกิดกำรไหลของกระบวนกำรที่ดีด้วย ซึ่งมีทั้งกำรติดต่อสื่อสำรภำยใน
องค์กรและภำยนอกองค์กร 

1.5) กำรจัดกำรวัตถุดิบ (Material Control Management) 
กำรจัดกำรทำงด้ำนวัตถุดิบภำยในคลังสินค้ำ หมำยรวมถึง กำรจัดกำรตั้งแต่กำรจัดหำ

วัตถุดิบกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกำรด ำเนินกำร กำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูป ซึ่งกำรจัดกำรกับสินค้ำเหล่ำนี้       
ทำงองค์กรจะพยำยำมด ำเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด จะช่วยในกำรประหยัดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยได้มำก 
เช่น กำรลดจ ำนวนงำน กำรลดระยะทำง กำรลดระดับของสินค้ำคงคลังที่มำกเกิน กำรลดกำรสูญหำย เป็นต้น  

1.6) กระบวนกำรสั่งซื้อ (Order Processing) 
กระบวนกำรนี้มักใช้เป็นระบบอัตโนมัติเพ่ิมมำกขึ้น เพรำะขอบเขตของกระบวนกำรสั่งซื้อ

นั้นครอบคลุมไปถึงกำรรับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ กำรตรวจสอบสถำนะของค ำสั่งซื้อ กำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ 
กำรตรวจสอบยอดสินค้ำคงคลัง ตรวจเครดิตลูกค้ำ ใบส่งสินค้ำ และยอดของลูกหนี้ และยังเป็นจุดที่ส ำคัญ  
ขององค์กรที่จะต้องมีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำ ดังนั้นจึงสำมำรถสร้ำงผลกระทบอย่ำงมำกทำงด้ำน
กำรบริกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

1.7) กำรหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ (Packing and Packaging) 
กระบวนกำรหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ในด้ำนของโลจิสติกส์ด ำเนินกำรเพ่ือบรรจุภัณฑ์ของ

สินค้ำสำมำรถถ่ำยทอดข้อมูลที่ส ำคัญไปยังผู้บริโภคและเป็นกำรปกป้องตัวสินค้ำ เพ่ือกำรจัดเก็บที่เหมำะสม 
รวมถึงกำรขนส่งด้วย เพรำะกำรออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรเคลื่อนย้ำยและ
กำรจัดเก็บสินค้ำ โดยกำรออกแบบนั้นคงต้องมีควำมเหมำะสมกับอุปกรณ์กำรขนย้ำยและคลังสินค้ำด้วย 
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1.8) อะไหล่และกำรให้บริกำร (Parts and Services Support) 
กระบวนกำรทำงโลจิสติกส์นั้น ยังรวมถึงกำรจัดเตรียมอะไหล่และกำรบริกำรเพ่ือเป็นส่วนช่วย

ในกำรรับคืนสินค้ำที่ช ำรุดหรือมีควำมผิดปกติจำกลูกค้ำ หมำยควำมว่ำจะต้องเกิดกำรบริกำรภำยหลังกำรขำย  
ที่องค์กรจัดให้มีแก่ลูกค้ำ โดยยังคงเน้นให้มีประสิทธิภำพเพ่ือเกิดกำรตอบสนองที่ดีอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผล
ให้แก่ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจต่อองค์กร 

1.9) กำรเลือกสถำนที่ตั้งโรงงำนและคลังสินค้ำ (Site and Warehouse Selection) 
กำรด ำเนินกำรตัดสินใจทำงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ นั่นคือ กำรเลือกสถำนที่ตั้งโรงงำนและ

คลังสินค้ำที่เหมำะสมกับองค์กร เพรำะกำรพิจำรณำกำรเลือกที่ตั้งคลังสินค้ำจะมีผลต่อต้นทุนโดยรวมของ
องค์กรเอง โดยรวมเอำปัจจัยหลำยอย่ำงทำงด้ำนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ เช่น กำรจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนที่ของผู้จัดส่งสินค้ำ หรือ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้ให้บริกำรขนส่ง จ ำนวนค่ำจ้ำง และแรงงำน ทั้งนี้ถ้ำมีกำร
ตัดสินใจเลือกสถำนที่ตั้งที่เหมำะสมท ำให้เกิดกำรบริหำรกิจกรรมเหล่ำนี้ ด้วยต้นทุนที่ต่ ำลงได้เพรำะเกิดควำม
สะดวกในเรื่องของกำรจัดส่ง กำรรับสินค้ำ และกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนบุคลำกร และกำรจัดเก็บสินค้ำที่มี
ประสิทธิภำพได้ 

1.10) กำรจัดหำสินค้ำและวัตถุดิบ (Purchasing) 
กระบวนกำรจัดหำจัดซื้อสินค้ำและวัตถุดิบ รวมไปถึงกำรบริหำรอุปทำนโดยรวมตั้งแต่

กำรคัดเลือกผู้จัดส่งสินค้ำและวัตถุดิบ กำรเจรจำต่อรองรำคำหรือเงื่อนไข ปริมำณในกำรสั่งซื้อ กำรประเมิน
คุณภำพของผู้จัดส่งสินค้ำและวัตถุดิบ เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรในส่วนกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ 
ตั้งแต่กำรผลิต กำรตลำด กำรขำย เป็นต้น ดังนั้นกระบวนกำรจัดหำสินค้ำและวัตถุดิบจึงมีควำมส ำคัญมำก    
ทั้งกับองค์กร และยังต้องมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดส่งสินค้ำหรือผู้ผลิตวัตถุดิบหลักอีกด้วย 

1.11) กำรจัดกำรสินค้ำรับคืน (Return Management) 
กระบวนกำรนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้ำเกิดควำมไม่พอใจในตัวสินค้ำหรือตัวสินค้ำนั้นเกิดควำม

ผิดปกติหรือช ำรุด/เสียหำย หรือสินค้ำหมดอำยุ ท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกลูกค้ำมำคืน  ผ่ำนมำยัง    
ตัวองค์กรในส่วนของคลังสินค้ำได้ ซึ่งถือเป็นกำรเคลื่อนย้ำยในส่วนปริมำณที่น้อย แต่สร้ำงให้เกิดกระบวนกำร     
ที่ซับซ้อนและผ่ำนหลำยกิจกรรมในกำรรับคืนสินค้ำ ผลท ำให้เกิดต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในกระบวนกำรน ำ
สินค้ำกลับมำในองค์กรนั้น มีกำรจัดกำรกระบวนกำรนี้ที่ไม่มีประสิทธิภำพ หรือมีระบบรองรับกระบวนกำร       
ที่ไม่เหมำะสม 

1.12) โลจิสติกส์แบบย้อยกลับ (Reverse Logistics) 
ภำยในกระบวนกำรด ำเนินงำนขององค์กรในส่วนต่ำงๆ เช่น กำรผลิต กำรขนย้ำย กำรบรรจุ

กำรจัดเก็บรักษำสินค้ำ ท ำให้เกิดสิ่งที่ไม่ต้องกำร เช่น ขยะ ของเสีย ท ำให้ทำงองค์กรพิจำรณำหำทำงเพ่ือน ำ   
สิ่งเหล่ำนั้นมำท ำให้เกิดประโยชน์โดยผ่ำนกระบวนกำร กำรน ำมำใช้ใหม่ (Recycle) แต่สินค้ำบำงอย่ำง       
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อำจต้องน ำไปทิ้งยังสถำนที่ท ำลำยสินค้ำโดยเฉพำะ ในปัจจุบันได้มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดส ำหรับเรื่องกำร
ท ำลำยสินค้ำให้เหมำะสมท ำให้องค์กรเกิดกำรพิจำรณำต้นทุนที่เก่ียวข้องในกระบวนกำรนี้ด้วย 

1.13) กำรขนส่ง (Transportation)  
กระบวนกำรขนส่ง หมำยถึง กำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบหรือสินค้ำตั้งแต่จุดเริ่มไปยังผู้บริโภค 

หรือกำรส่งสินค้ำผิดปกติผ่ำนคืนกลับมำยังคลังสินค้ำด้วย รวมถึงกำรขนย้ำยสินค้ำเพ่ือน ำไปยังจุดที่จะท ำลำย 
ท ำให้องค์กรต้องค ำนึงถึงรูปแบบลักษณะกำรเลือกวิธีกำรขนส่งประเภทต่ำงๆ ที่เหมำะสม เช่นทำงอำกำศ    
ทำงน้ ำ ทำงท่อ ทำงรถ เป็นต้น โดยต้องเหมำะสมกับกำรเลือกเส้นทำงที่จะขนส่งด้วย เพ่ือให้ถูกต้องตำม
กฎระเบียบของภูมิภำคนั้นๆ และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ โดยด ำเนินกำรจัดส่งให้ถูกสถำนที่ ถูกเวลำ       
ในสภำพที่สมบูรณ์ 

1.14) คลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำ (Warehousing and Storage) 
กระบวนกำรจัดกำรคลังสินค้ำเพ่ือเป็นกำรจัดเก็บสินค้ำ หมำยรวมถึง กระบวนกำรดังนี้ 

เช่น กำรวำงโครงสร้ำง กำรออกแบบจัดวำง ระบบกำรเช่ำ/ซื้อ ระบบกำรบริหำรคลังสินค้ำ (Warehouse 
Management System) กำรฝึกอบรมพนักงำน เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรจัดเก็บสินค้ำที่มีประสิทธิภำพ    
รวมทั้งยังอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนเวลำและสถำนที่ และยังเป็นสถำนที่สร้ำงมูลค่ำ (Value Added) 
ให้กับสินค้ำได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ข้อมูลกิจกรรมโลจิสติกส์ดังกล่ำว ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น
จะมีค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมที่เกิด โดยในองค์กรจะใช้เป็นระบบที่เรียกว่ำ ต้นทุนรวมศูนย์ (Cost Center) เพ่ือให้เกิด
กำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่มีประสิทธิภำพ ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้นสูงมำกเมื่อเทียบกับประเทศ
ที่เจริญแล้วกว่ำเท่ำตัว จะเป็นเหตุผลที่ส ำคัญซึ่งท ำให้ไทยเกิดควำมเสียเปรียบในกำรแข่งขัน และจำกตัวเลข
ต้นทุนของโลจิสติกส์ที่เทียบกับ GDP จะพบว่ำเป็นมูลค่ำที่สูง โดยประเทศที่พัฒนำแล้วจะให้ควำมส ำคัญ      
กับโลจิสติกส์มำกกว่ำประเทศที่ก ำลังพัฒนำ จำกนิยำมและเป้ำหมำยของโลจิสติกส์นั้นจึงมีบทบำทครอบคลุม
ไปทั่วทุกส่วนขององค์กรและของภำคธุรกิจ ซึ่งบทบำทโลจิสติกส์ที่มีผลต่อภำคธุรกิจ ท ำให้ธุรกิจเป็นกำรผลิต
และส่งมอบสินค้ำแบบพอดีกับควำมต้องกำรลูกค้ำ (Economy of Scale Speed) ท ำให้มีต้นทุนของกำร
ด ำเนินกำรที่ต่ ำและเกิดประสิทธิภำพ (Cost Efficient) และมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันที่ดีกว่ำธุรกิจคู่แข่ง
ขององค์กร (Competitiveness) วัตถุประสงค์ที่ส ำคัญของกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ คือ กำรสร้ำงประโยชน์
จำกเวลำและสถำนที่ นั่นคือ กำรน ำสินค้ำและบริกำรจำกแหล่งที่ถูกต้องในเรื่องของเวลำ คุณภำพและปริมำณ  
ที่ถูกต้อง ด้วยกระบวนกำรโลจิสติกส์จะต้องมีกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรประสำนกำรด ำเนินงำน      
ในกิจกรรมต่ำงๆ ที่มุ่งเพ่ือบรรลุผลในด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยกำรน ำเสนอบริกำรและ
คุณภำพในระดับที่เหนือกว่ำ ด้วยต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำก     
โลจิสติกส์เป็นต้นทุนในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะก ำหนดควำมอยู่รอดส ำหรับหลำยๆ องค์กร 
ดังนั้นโลจิสติกส์จึงได้รับควำมสนใจมำกยิ่งขึ้นในอุตสำหกรรมโลกำภิวัฒน์ และยังส่งผลถึงอีกหลำยแนวทำง ดังนี้ 
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- องค์กรที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงคู่ค้ำ จะพบว่ำโซ่อุปทำนมีต้นทุนสูงและมีควำมซับซ้อน   
มำกขึ้น ดังนั้นกำรบริหำรโลจิสติกส์ที่ดีจึงมีควำมจ ำเป็นเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันอย่ำงเต็มที ่

- กำรแข่งขันในระดับโลกที่มำกขึ้น โลจิสติกส์จะเป็นตัวตัดสินเนื่องจำกองค์กร
ภำยในประเทศจะต้องเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ และมีกำรตอบสนองที่รวดเร็วต่อตลำดที่อยู่ใกล้เคียงเรำได้มำกกว่ำ
คู่แข่งท่ีอยู่ไกลเรำออกไป 

- โลจิสติกส์นับเป็นรำยจ่ำยที่ส ำคัญในธุรกิจต่ำงๆ และยังจะส่งผลกระทบและได้รับ
ผลกระทบต่อส่วนของกิจกรรมอ่ืนๆ ภำยในองค์กรด้วย ทั้งนี้เพ่ือตอบรับและสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ   
ได้อย่ำงรวดเร็วและด้วยลักษณะของสินค้ำโทรศัพท์มือถือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงสูง ท ำให้เกิดกำรด ำเนิน
กิจกรรมโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองตำมกิจกรรมขององค์กรที่หลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยให้
องค์กรเกิดผลก ำไรและเกิดกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพขององค์กร โดยเบื้องหลังแนวคิดนี้ก็อยู่ที่ผู้บริหำรจะต้อง
ตระหนักถึงควำมมีประสิทธิภำพทำงด้ำนต้นทุนสูงเป็นส ำคัญ กิจกำรควรมีต้นทุนต่ ำแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
จะต้องมีต้นทุนต่ ำสุด และเป็นกำรลดลงของคุณภำพของสินค้ำและบริกำรเสมอไป แต่อย่ำงน้อยที่สุดก็ควรจะมี
ต้นทุนที่ต่ ำกว่ำต้นทุนโดยเฉลี่ยของอุตสำหกรรม  

 
 
 



บทที่ 3 

ข้อมูลทั่วไป 
 

3.1 สถานการณ์การค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
 3.1.1 มูลค่ารวมการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ 

ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง จังหวัด 
ที่มีศักยภาพทางการค้าชายแดนระหว่างไทย–เมียนมาร์ มี 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากรบ้านห้วยผึ้ง) 
เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด) กาญจนบุรี   
(ด่านศุลกากรสังขละบุรี ) ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านศุลกากรบ้านสิงขร) และระนอง (ด่านศุลกากรระนอง)       
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีการค้าชายแดน ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร เนื่องจากพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศ    
เมียนมาร์ เป็นพื้นที่ป่า และไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ ส าหรับประเทศเมียนมาร์มี 4 ด่านส าคัญที่ท าการค้าชายแดน
กับประเทศไทย ได้แก่ ด่านท่าขี้เหล็ก ด่านเกาะสอง ด่านมะริดและด่านเมียวดี (ชัยวัฒน์ บุญปาล, 2556) 
         มูลค่าการค้าชายแดนรวมระหว่างประเทศไทย–เมียนมาร์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2553–2557  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 137,869.29 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 214,387.23 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11.22 ต่อปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.18 ต่อปี มูลค่า    
การน าเข้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.03 ต่อปี ในช่วง 5 ปี ประเทศไทยขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2557 ไทยขาดดุลการค้าลดลงร้อยละ 30.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 แสดงให้เห็นได้ว่าการค้า
ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์มีทิศทางที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลเมียนมาร์ที่เปิดเสรีการค้า
การลงทุนมากขึ้น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการขยายการค้าการลงทุนมากขึ้น โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันดีเซล 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ ามันเบนซิน เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์น้ า ไม้ซุงและผลิตภัณฑ์ไม้อ่ืนๆ (ตารางที่ 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1  มูลค่ารวมการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ ปี 2553–2557 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
อัตราเพิ่ม/ลด

(%) 

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

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร (2556 และ 2557) 
 

 3.1.2 มูลค่ารายด่านการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์  
1) มูลค่าการส่งออกผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์  

มูลค่าการส่งออกผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ ในช่วง 5 ปีที ่ผ ่านมา พบว ่า           
ด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์มากเป็นอันดับหนึ่ง ท าให้   
ด่านศุลกากรแม่สอดเป็นด่านที่มีศักยภาพและได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าร่อง โดยในปี 
2553–2557 ด่านศุลกากรแม่สอดมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 23,969.00 ล้านบาท ในปี 2553              
เป็น 59,839.24 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.07 ต่อปี รองลงมา คือ ด่านศุลกากรระนอง       
ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน ตามล าดับ (ตารางที่ 3.2) 

 

ตารางท่ี 3.2  มูลค่าการส่งออกผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์  ปี 2553–2557 
หน่วย: ล้านบาท 

ด่านศุลกากร 2553 2554 2555 2556          2557 อัตราเพิ่ม/ลด
(%) 

แม่สอด 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 
แม่สาย 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 
สังขละบุรี 2,114.24 3,671.33 1,619.03 1,658.01 1,431.44 -14.57 
อ่ืนๆ 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: กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร (2556 และ 2557) 
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2) มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์  
การน าเข้าผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ จากการศึกษา พบว่า  ด่านศุลกากร          

แม่สะเรียงมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ถึงแม้จะมีมูลค่าการน าเข้าไม่มากก็ตาม โดยในปี 2553–2557 มีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 123.88 ต่อปี รองลงมาคือด่านศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรแม่สาย และ     
ด่านศุลกากรสังขละบุรี ตามล าดับ (ตารางที่ 3.3) 

 

ตารางท่ี 3.3  มูลค่าการน าเข้าผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์  ปี 2553–2557 
หน่วย: ล้านบาท 

ด่านศุลกากร 2553 2554 2555 2556       2557 อัตราเพิ่ม/ลด 
(%) 

สังขละบุรี 83,275.41 100,694.40 107,092.00 112,989.28 115,122.33   7.93 
แม่สอด 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 
แม่สาย 191.89 114.75 115.81 205.22 531.92 29.96 
แม่สะเรียง 13.74 31.00 27.86 142.79 360.10 123.88 
อ่ืนๆ 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: กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร (2556 และ 2557) 
 

 3.1.3 มูลค่าการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด  
การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ ที่ท าการค้าผ่านด่านศุลกากร   

แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งนับเป็นจุดผ่านแดนที่ประเทศไทยได้ดุลการค้ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการค้า   
ผ่านด่านชายแดนแห่งอ่ืนๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบในหลักการแนวทางจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอดน าร่อง ในปี 2558 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

จังหวัดตากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ติดต่อกับเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาร์     
มีแม่น้ าเมยกั้นพรมแดน ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 390 กิโลเมตร หากรวมตลอดแนวชายแดนแล้วจะมี
ระยะทางยาว 580 กิโลเมตร โดยมีอ าเภอที่เป็นเขตชายแดน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง 
พบพระ และอ าเภออุ้มผาง (ภาพที่ 3.1) 
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ภาพที่ 3.1 แผนที่อ าเภอตามแนวชายแดนของจังหวัดตากที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ 
     ที่มา: www.nongnapattoures.com (2558) 
 

 ทั้งนี้จุดท าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ด้านจังหวัดตากมี 1 แห่ง คือจุดผ่านแดน
ถาวร หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด ตรงข้ามกับเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาร์ เชื่อมด้วยสะพาน
มิตรภาพไทย–เมียนมาร์ เป็นประตูการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ การค้าชายแดน     
ด้านอ าเภอแม่สอดมีการส่งออก–น าเข้าสินค้าที่หลากหลาย หากเป็นสินค้าที่ประเทศเมียนมาร์ไม่ห้ามน าเข้า
ประเทศ การค้าส่วนใหญ่จะด าเนินพิธีการทางศุลกากรผ่านจุดผ่านแดนถาวร และท าการขนย้ายข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย–เมียนมาร์ ไปยังจังหวัดเมียวดีจนถึงเมืองย่างกุ้ง ส าหรับสินค้าที่ประเทศเมียนมาร์ห้ามน าเข้า
ประเทศ แต่ไม่ได้ห้ามโดยกฎหมายไทย สินค้าดังกล่าวจะท าพิธีการทางศุลกากรและขนย้ายผ่านทางคลังสินค้า
ชั่วคราว ซึ่งในปัจจุบันมีคลังสินค้าจ านวน 22 คลัง ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจากด่านศุลกากร (ภาพที่ 3.2)         
ส่วนใหญ่เป็นการค้ากับชนกลุ่มน้อย (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2557) 
 

เมียนมาร์

ยม 
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ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ตั้งคลังสินค้าชั่วคราวจ านวน 22 คลัง 

            ที่มา: www.danmaesot.com/maps.htm (2558) 
  

เมียนมาร์ 
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1) มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดไปยังประเทศเมียนมาร์  
สินค้าส่งออกจากไทยผ่านด่านศุลกากรแม่สอด ไปยังประเทศเมียนมาร์  10 อันดับแรก        

ในปีงบประมาณ 2557 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค–บริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเพ่ือการด ารงชีวิต  
ได้แก่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล ผ้าผืน
และด้าย โทรทัศน์และอุปกรณ์ เป็นต้น (ตารางที่ 3.4) 

 

ตารางท่ี 3.4  มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดไปยังเมียนมาร์ ปีงบประมาณ ปี 2557 
หน่วย: ล้านบาท 

ล าดับที่ รายการสินค้าส่งออก มูลค่า ร้อยละ 

1 เบียร์ 3,631.06 6.49 
2 โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 3,120.61 5.58 
3 น้ ามันเบนซิน 2,741.99 4.90 
4 น้ ามันดีเซล 1,969.73 3.52 
5 ผ้าพิมพ์ฝ้าย 1,514.46 2.71 
6 โทรทัศน์ 1,168.79 2.09 
7 น้ ามันพืช 1,072.62 1.92 
8 รองเท้าแตะ 1,003.04 1.79 
9 กาแฟชนิดผงส าเร็จรูป 878.45 1.57 
10 อาหารปรุงแต่งกลิ่นรสอ่ืนๆ 852.91 1.52 

รวม 10 อันดับ 17,953.67 32.08 

อ่ืนๆ 38,003.69 67.92 

มูลค่ารวม 55,957.36 100.00 

ที่มา: ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก (2558) 
 

2) มูลค่าการน าเข้าสินค้าจากประเทศเมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด  
ส าหรับสินค้าที่ประเทศไทยน าเข้าจากประเทศเมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากร 10 อันดับแรก       

ในปีงบประมาณ 2557 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ สินค้าแปรรูปขั้นต้น และ        
สินค้าเกษตร ได้แก่ แร่ธรรมชาติ โค กระบือ ถั่วเขียว ถั่วลิสง สัตว์น้ า ไม้ซุงและผลิตภัณฑ์ไม้อ่ืนๆ เป็นต้น 
(ตารางที่ 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 มูลค่าการน าเข้าสินค้าจากเมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2557 
หน่วย: ล้านบาท 

ล าดับที่ รายการสินค้าน าเข้า 2557 ร้อยละ 

1 โค–กระบือมีชีวิต 1,394.25 39.62 
2 ถั่วลิสง 558.70 15.88 
3 แร่พลวง 350.26 9.95 
4 ถั่วเขียวผิวมัน 234.09 6.65 
5 เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ท าด้วยไม้ 229.34 6.52 
6 แร่พลวงออกไซด์ 115.40 3.28 
7 พริกแห้ง 109.45 3.11 
8 ปลาเบญจพรรณ 74.26 2.11 
9 หอมหัวใหญ่ 54.41 1.55 
10 เมล็ดงา 44.20 1.26 

รวม 10 อันดับ 3,164.35 89.92 

อ่ืนๆ 354.66 10.08 

มูลค่ารวม 3,519.02 100.00 

ที่มา: ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก (2558) 
 

3.2 สถานการณ์สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถน าไปใช้แปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น 

อาหารสัตว์ แป้งข้าวโพด น้ ามันข้าวโพด เอทานอล และ DDGS (Dry distillers grains with soluble) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากขบวนการผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส าหรับสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของไทยและเมียนมาร์ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และการค้าผ่านด่านชายแดนระหว่างไทย–เมียนมาร์ บริเวณ   
จังหวัดตาก–จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 ไทย 
 1) สถานการณ์การผลิต 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย มีแหล่งเพาะปลูกอยู่ใน 40 จังหวัด โดยมีแหล่งเพาะปลูก         
ในภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ก าแพงเพชร 
สุโขทัย แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 69.44    
ของเนื้อที่ปลูกทั้งประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 21.02 ของเนื้อที่ปลูก     
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ทั้งประเทศ ภาคกลาง 13 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 
จันทบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์  คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของเนื้อที่ปลูก             
ทั้งประเทศ 

เนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ช่วงปี 2553/54–2557/58 มีแนวโน้มลดลงจาก 
7.48 ล้านไร่ ในปี 2553/54 เป็น 7.23 ล้านไร่ ในปี 2557/58 หรือลดลงร้อยละ 0.64 ต่อปี เนื่องจากเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนเนื้อที่ไปปลูกพืชที่ทนแล้งและให้ผลตอบแทนดีกว่า โดยเฉพาะมันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน ซึ่งมี
แหล่งผลิตส าคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้เนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจาก 1.98 ล้านไร่ ในปี 2553/54 เหลือ 1.52 ล้านไร่ ในปี 2557/58 หรือลดลง
ร้อยละ 6.44 ต่อปี และภาคกลางลดลงจาก 0.91 ล้านไร่ ในปี 2553/54 เหลือ 0.69 ล้านไร่ ในปี 2557/58 
หรือลดลงร้อยละ 6.00 ต่อปี ส าหรับภาคเหนือมีการขยายเนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจาก 4.60 ล้านไร่ ในปี 2553/54 
เป็น 5.08 ล้านไร่ ในปี 2555/56 และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ในปี 2556/57 เป็นต้นมา เหลือ 5.02 ล้านไร่ ในปี 
2557/58 แต่ก็ยังส่งผลให้ภาพรวมเนื้อที่ปลูกภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.43 ต่อปี ส าหรับผลผลิตต่อไร่
ในช่วงปี 2553/54–2557/58 มีแนวโน้มลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.10 ต่อปี ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตรวมลดลงจาก 
4.86 ล้านตัน ในปี 2553/54 เหลือ 4.81 ล้านตัน ในปี 2557/58 หรือลดลงร้อยละ 0.72 ต่อปี (ตารางที่ 3.6) 
ส าหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน และจะออกมากในเดือน
สิงหาคม–ธันวาคม ประมาณร้อยละ 89.00 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด  

 

ตารางที่ 3.6  เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2553/54–2557/58 

รายการ 
 

2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/581/ 
อัตรา

เพิ่ม/ลด 
(%) 

ร้อยละ 
(%) 

เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่) 7.48 7.40 7.53 7.43 7.23 -0.64 100 
  -ภาคเหนือ  4.60 4.73 5.08 5.05 5.02 2.43 69.44 
  -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.98 1.88 1.74 1.64 1.52 -6.44 21.02 
  -ภาคกลาง 0.91 0.79 0.71 0.74 0.69 -6.00 9.54 

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 650 672 657 657 654 -0.10  

ผลผลิตรวม (ล้านตัน) 4.86 4.97 4.95 4.88 4.73 -0.72  

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลพยากรณ์  
 

ส าหรับจังหวัดตาก ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่สอด 
แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง และกิ่งอ าเภอวังเจ้า มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2557/58 
จ านวน 648,502 ไร่ ปริมาณผลผลิต 433,609 ตัน (ตารางที่ 3.7) แหล่งเพาะปลูกส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอแม่สอด   
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พบพระ อุ้มผาง และแม่ระมาด ร้อยละ 83 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมด การเพาะปลูกของจังหวัดจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น 
คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 (ฤดูฝน) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ช่วงต้นฝน 
จะเริ่มปลูกในราวต้นเดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกันยายน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ช่วงปลายฝน        
จะเริ่มปลูกในราวเดือนกรกฎาคม เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคม และในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด และอ าเภอแม่ระมาด         
จะมีการปลูกถั่วเขียวแซมในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงเดือนสิงหาคม เพ่ือให้ทันเก็บเกี่ยวพร้อมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในเดือนตุลาคม ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 จะเริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวในเดือน
กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จังหวัดตากนอกจากจะเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ       
อาหารสัตว์แล้ว ยังมีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับใช้ เป็นเมล็ดพันธุ์  โดยจะเพาะปลูกในช่วง
เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี และในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดิม          
ที่มีแหล่งน้ า และจ าหน่ายผลผลิตให้กับสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์นิคมแม่สอด สหกรณ์นิคม     
แม่ระมาด เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพ และขายให้กับสมาชิก เกษตรกรทั่วไป สหกรณ์เครือข่ายในพ้ืนที่     
จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งร้านค้าเอกชนซึ่งยังมีจ านวนไม่มากนัก 

 

ตารางที่ 3.7  เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดตากปี 2555/56–2557/58 
 

รายการ 
2555/56 2556/57 2557/581/ 

เนื้อที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

  -อ าเภอเมืองตาก  26,817 17,331 21,094 13,690 12,525 8,180 
  -อ าเภอบ้านตาก 22,470 14,327 18,208 12,047 17,073 11,061 
  -อ าเภอสามเงา 23,343 14,903 25,539 16,828 25,954 17,194 
  -อ าเภอแม่ระมาด 123,544 86,194 116,027 79,478 113,400 78,205 
  -อ าเภอท่าสองยาง 18,610 11,004 17,169 10,109 38,928 22,725 
  -อ าเภอแม่สอด 183,072 126,287 199,453 137,310 195,777 141,541 
  -อ าเภอพบพระ 148,285 97,872 140,753 94,627 122,188 79,785 
  -อ าเภออุ้มผาง 124,051 73,562 119,977 72,586 96,445 57,343 
  -อ าเภอวังเจ้า 30,418 20,289 31,307 20,976 26,212 17,575 

รวม 700,610 461,769 689,527 457,651 648,502 433,609 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลพยากรณเ์บื้องต้น   
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2) สถานการณ์การตลาด 
2.1) ความต้องการใช ้

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้จะถูกน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก    
ซึ่งความต้องการใช้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2553–2557 ความต้องการใช้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก 4.28 ล้านตัน ในปี 2553 เป็น 5.04 ล้านตัน ในปี 2557 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.15 ต่อปี (ตารางที่ 3.8)      
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และเพ่ือการส่งออกเนื้อสัตว์  
และผลิตภัณฑ์ ส าหรับปี 2558 มีความต้องการใช้ 5.72 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 13.49 

 

ตารางท่ี 3.8  ปริมาณการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2553–2557 
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
อัตราเพ่ิม/ลด 

(%) 
2558 

ปริมาณการใช้ 
ในประเทศ (ล้านตัน) 

4.28 4.36 4.67 4.72 5.04 4.15 5.72 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
 

2.2) การน าเข้า 
การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย จะน าเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยเฉพาะ สปป.ลาว และกัมพูชา เป็นหลัก ส าหรับการน าเข้าในช่วงปี 2553–2557 มีแนวโน้มลดลง โดยลดลง
จาก 0.367 ล้านตัน มูลค่า 1,341.08 ล้านบาท ในปี 2553 เหลือ 0.028 ล้านตัน มูลค่า 128.45 ล้านบาท ในปี 
2557 โดยปริมาณลดลงร้อยละ 40.64 ต่อปี และมูลค่าลดลงร้อยละ 37.35 ต่อปี (ตารางที่ 3.9) 

เนื่องจากปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย การคมนาคมไม่สะดวก 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ชะลอการผลิต ประกอบกับไทยมีการบริหารจัดการช่วงเวลาการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร อัตราภาษี  ร้อยละ 0 ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area : AFTA) และภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง 
(Ayeyawade–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ท าให้ความต้องการใช้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง  

ส าหรับการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2558 พบว่า มีการน าเข้าเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมขึ้น
จาก 0.028 ล้านตัน มูลค่า 128.45 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 0.167 ล้านตัน มูลค่า 783.99 ล้านบาท 
เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูก           
มันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าไทยมีการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากเมียนมาร์เพ่ิมขึ้นถึงแม้ว่าการน าเข้าจะยังมีปริมาณไม่มากก็ตาม โดยเป็นการน าเข้าภายใต้นโยบาย        
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ น าร่องในปี 2558 โดยน าเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด เพ่ือแก้ปัญหาการลักลอบ
น าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

ตารางท่ี 3.9  ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2553–2557  
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
อัตรา

เพ่ิม/ลด 
(%) 

2558 

สปป.ลาว        
  -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.182 0.167 0.152 0.117 0.001 -65.92 0.14 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   635.15 621.69 531.67 458.57 6.20 -61.57 669.04 
กัมพูชา        
  -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.185 0.028 0.045 0.065 0.027 -25.97 0.02 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   705.93 117.52 192.95 292.72 122.25 -22.85 85.21 
เมียนมาร์        
  -ปริมาณ (ล้านตัน) - - - - - - 0.002 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   - - - - - - 16.20 
อื่นๆ        
  -ปริมาณ (ล้านตัน) - NA - NA - - 0.003 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   - 0.28 - 0.13 - - 13.54 

รวม        
  -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.367 0.195 0.197 0.182 0.028 -40.64 0.167 
  -มูลค่า (ล้านบาท)   1,341.08 739.49 724.62 751.42 128.45 -37.35 783.99 

ที่มา: กรมศุลกากร (2558) 
 

2.3) การส่งออก 
การส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย จะส่งออกไปประเทศอาเซียนเป็นหลัก เช่น 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น ส าหรับการส่งออกช่วงปี 2553–2557 มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก 0.393 ล้านตัน มูลค่า 2,667.21 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 0.631 ล้านตัน มูลค่า 5,154.83 ล้านบาท
ในปี 2557 โดยปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.32 ต่อปี และมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.91 ต่อปี (ตารางที่ 3.10) 
เนื่องจากในปี 2556/57 ไทยมีมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยหนึ่งในมาตรการคือการผลักดัน
การส่งออก ซึ่งผู้ส่งออกต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้งจากผู้รวมรวบตามมาตรการในราคากิโลกรัมละ 
7.50 บาท เพ่ือน าไปส่งออกช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556 เป้าหมาย 0.50 ล้านตันเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แห้ง 
ประกอบกับช่วงต้นปี 2557 ฟิลิปปินส์ และจีน เกิดภัยธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหาย
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จ านวนมาก ท าให้ต้องมีการน าเข้าเพ่ิมข้ึน ส าหรับการส่งออกในปี 2558 พบว่าส่งออกลดลงจาก 0.631 ล้านตัน 
มูลค่า 0.081 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 5,154.83 ล้านตัน มูลค่า 528.76 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณผลผลิต       
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศลดลงจากผลกระทบของภัยแล้ง ขณะที่ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
มีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

ตารางท่ี 3.10  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี 2553–2557  
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
อัตรา

เพ่ิม/ลด 
(%) 

2558 

มาเลเซีย -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.100 0.120 - 0.066 0.001  - 
 -มูลค่า (ล้านบาท)   717.01 1,121.95 - 497.28 7.60  - 
อินโดนีเซีย -ปริมาณ (ล้านตัน) - 0.056 - 0.013 0.003  0.009 
 -มูลค่า (ล้านบาท)   - 515.81 - 106.88 19.93  78.49 
ฟิลิปปินส ์ -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.068 0.043 0.090 0.320 0.472 80.08 0.071 
 -มูลค่า (ล้านบาท)   546.80 388.89 864.99 2,401.07 3,834.48 77.11 631.95 
เวียดนาม -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.224 0.091 0.003 0.157 0.020 -34.86 - 
 -มูลค่า (ล้านบาท)   1,393.79 856.51 28.98 1,090.60 151.61 -34.26 - 
จีน -ปริมาณ (ล้านตัน) - - 0.018 0.003 0.135  NA 
 -มูลค่า (ล้านบาท)   - - 163.63 24.80 1,137.98  0.015 
อื่นๆ -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.001 0.009 0.011 0.002 NA  0.001 
 -มูลค่า (ล้านบาท)   9.61 92.70 124.12 18.28 3.23 -31.64 6.28 

รวม -ปริมาณ (ล้านตัน) 0.393 0.319 0.122 0.561 0.631 16.32 0.081 
 -มูลค่า (ล้านบาท)   2,667.21 2,975.86 1,181.72 4,138.91 5,154.83 17.91 716.74 

ที่มา: กรมศุลกากร (2558) 
 

3.2.2 เมียนมาร์ 
1) สถานการณ์การผลิต 

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศเมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก 
โดยประเทศส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์   มาเลเซีย และจีน แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ 
เขตมัณฑะเลย์ เขตอิรวดี รัฐฉิ่น รัฐฉาน และรัฐกะเหรี่ยง (ภาพที่ 3.3) โดยเฉพาะจังหวัดเมียวดีที่มีแนวชายแดน
ติดต่อกับประเทศไทย 
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ภาพที่ 3.3 แผนที่ประเทศเมียนมาร์ 
           ที่มา: วิกิพีเดีย (2558) 
 

เนื้อที่ปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์          
ปี 2553/54–2557/58 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 2.43 ล้านไร่ ในปี 2553/54 เป็น 2.84 ล้านไร่ ในปี 2557/58   
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.87 ต่อปี เนื่องจากพ่อค้าไทยเข้าไปส่งเสริมให้เพาะปลูก โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต     
และรับซื้อผลผลิตกลับคืน ส าหรับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้นจากไร่ละ 557 กิโลกรัม ในปี 2553/54 เป็นไร่ละ   
597 กิโลกรัม ในปี 2557/58 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.64 ต่อปี ส่งผลให้ผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้นจาก 1.35 ล้านตัน        
ในปี 2553/54 เป็น 1.70 ล้านตัน ในปี 2557/58 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.73 ต่อปี (ตารางที่ 3.11) ผลผลิต        
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์จะออกสู่ตลาดช่วงเดียวกันกับไทย เนื่องจากท าการเพาะปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ตารางที่ 3.11  เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์ ปี 2553/54–       
                 2557/58 
 

รายการ 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 
อัตราเพ่ิม/ลด 

(%) 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ลา้นไร่) 2.43 2.57 2.64 2.75 2.84 3.87 
ผลผลติต่อไร ่(กิโลกรัม) 557 578 582 592 597 1.64 
ผลผลติรวม (ล้านตัน) 1.35 1.48 1.53 1.63 1.70 5.73 

ที่มา: Office of Agricultural Economics (ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project) (2015)  
 

จังหวัดเมียวดี เป็นหนึ่งในแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญของเมียนมาร์ ซึ่งมีพ่อค้าไทย
ในจังหวัดตากไปส่งเสริม และรับซื้อผลผลิตกลับคืน โดยด าเนินการภายใต้โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา 
(Contract Farming) กับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–
เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy–ACMECS) 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ส าหรับเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2558/59 คาดว่ามีประมาณ 150,000 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 750 กิโลกรัม คิดเป็นผลผลิตรวม 112,500 ตัน 

 

2) สถานการณ์การตลาด 
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก 

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์บริเวณแนวชายแดนด้านอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่ จังหวัดเมียวดี             
รัฐกะเหรี่ยง ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายแบบวิถีชาวบ้าน ไม่ผ่านด่านศุลกากร มีการน าเข้าโดยขนลงเรือ          
ข้ามแม่น้ าเมยมายังฝั่งไทย แล้วส่งต่อไปยังพ่อค้าผู้รวบรวมเพ่ือน าสินค้าเข้าไปกระจายขายในประเทศ         
อีกทอดหนึ่ง ส าหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณพ้ืนที่ด้านในของประเทศ เช่น รัฐฉาน ผาอัน เขตอิรวดี 
และมัณฑะเลย์ จะส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากได้ราคาดี และไม่สะดวกในการขนส่งมายังประเทศไทย ซึ่ง
การคมนาคมไม่สะดวก ถนนช ารุด คดเค้ียวและลาดชัน ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

2.1) ความต้องการใช ้
  ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศเมียนมาร์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา           

มีแนวโน้มลดลง เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกมันส าปะหลัง และยางพารา เนื่องจากได้ราคาดี 
ประกอบกับอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในเมียนมาร์ยังมีไม่เพียงพอเพ่ือรองรับผลผลิต
ภายในประเทศ และผู้ประกอบการในประเทศยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว               
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ส่วนใหญต่้องพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก (ตารางที่ 3.12) 
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ตารางท่ี 3.12 ปริมาณการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์ ปี 2554–2558 
  

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราเพ่ิม/ลด 

(%) 

ปริมาณการใช้ในประเทศ  
(ล้านตัน) 

1.45 1.40 1.36 0.59 0.54 -24.72 

ที่มา: Office of Agricultural Economics (ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project) (2558) 
 

 2.2) การน าเข้า  
  เมียนมาร์ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากอุตสาหกรรม   
แปรรูปภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอส าหรับรองรับปริมาณการผลิต อย่างไรก็ตามเมียนมาร์ก็มีการน าเข้า       
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้านถึงแม้ปริมาณน าเข้าจะมีไม่มากก็ตาม แต่ก็มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยในปี 
2553–2557 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 152.91 ต่อปี โดยในภูมิภาคอาเซียน เมียนมาร์มีการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศไทยมากที่สุด (ตารางที่ 3.13) 
 

ตารางท่ี 3.13  ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์ ปี 2553–2557  
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
อัตราเพ่ิม/ลด 

(%) 

ไทย       
  -ปริมาณ (ตัน) 1 2 8 288 214 380.75 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   0.03 0.09 0.31 1.79 1.70 197.98 
สิงคโปร์       
  -ปริมาณ (ตัน) 3 2 - - - - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   0.06 0.06 - - - - 
มาเลเซีย       
  -ปริมาณ (ตัน) - 46 - - - - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   - 0.37 - - - - 
อื่นๆ       
  -ปริมาณ (ตัน) - 27 - - - - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   - 0.15 - - - - 

รวม       
  -ปริมาณ (ตัน) 4 77 8 288 214 152.91 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   0.10 0.67 0.31 1.79 1.70 95.99 

ที่มา: International Trade Centre (2558)  
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2.3) การส่งออก 

      ตลาดส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญของเมียนมาร์ คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และจีน 
ในภาพรวมพบว่าการส่งออกมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553–2557) ลดลงร้อยละ 9.05 ต่อปี 
เนื่องจากบางประเทศลดการน าเข้าจากเมียนมาร์ หันมาปลูกในประเทศเพ่ิมข้ึน และบางส่วนน าเข้าจากประเทศ
นอกอาเซียน เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา เป็นต้น (ตารางที่ 3.14) 
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ตารางท่ี 3.14  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์ ปี 2553–2557  
 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
อัตราเพ่ิม/ลด 

(%) 

อินโดนีเซีย       
  -ปริมาณ (ตัน) 970 62,957 - - - - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   8.57 615.30 - - - - 
มาเลเซีย       
  -ปริมาณ (ตัน) 6,604 16,832 243 360 3 -85.40 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   53.63 155.09 2.37 3.24 0.03 -71.63 
ฟิลิปปินส ์       
  -ปริมาณ (ตัน) - 17,619 7,833 600 2,998 - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   - 170.99 85.58 6.48 35.00 - 
สิงคโปร์       
  -ปริมาณ (ตัน) 624 2,246 1,034 667 759 -7.90 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   4.88 19.36 9.02 6.73 7.18 -2.80 
เวียดนาม       
  -ปริมาณ (ตัน) - 54,484 9,302 2,008 - - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   - 416.50 87.77 19.69 - - 
จีน       
  -ปริมาณ (ตัน) 19,394 28,403 18,488 26,105 41,017 15.18 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   83.24 175.86 147.06 225.65 366.72 37.92 
ฮ่องกง       
  -ปริมาณ (ตัน) 882 3,678 1,382 - - - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   7.52 34.84 12.99 - - - 
อื่นๆ       
  -ปริมาณ (ตัน) 143 2,040 1,279 48 - - 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   1.37 19.76 12.24 0.49 - - 

รวม       
  -มูลคา่ (ตัน)   28,617 188,259 39,561 29,788 44,777 -9.05 
  -มูลคา่ (ล้านบาท)   159.21 1,607.67 357.04 262.29 408.93 0.74 

ที่มา: International Trade Centre (2558) 
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3.3 นโยบายและมาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 3.3.1 มาตรการน าเข้า 
         ภาครัฐมีการจัดระบบและบริหารการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อระบบ
การค้าในประเทศ ซึ่งการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีคณะกรรมการนโยบายอาหาร 
ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล ส าหรับนโยบายและมาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบความตกลงต่างๆ
ในปี 2558–2560 (ภาคผนวกท่ี 1) ประกอบด้วย 

1) การน าเข้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: 

AFTA) และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง (Ayeyawade–Chao Phraya–Mekong 

Economic Cooperation Stratege: ACMECS) อัตราภาษีร้อยละ 0 ก าหนดมาตรการบริหารการน าเข้าโดย 

(1) ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) น าเข้าได้ตลอดทั้งปีโดยจัดท าแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์      

ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคา และความต้องการใช้ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อผลผลิตในประเทศ (2) ผู้น าเข้า

ทั่วไป น าเข้าได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม ของแต่ละปี และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุม    

การน าเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  

2) การน าเข้าภายใต้กรอบ WTO อัตราภาษีร้อยละ 20 ปริมาณโควตา 54,700 ตัน ให้องค์การ

คลังสินค้าเป็นผู้น าเข้าไม่จ ากัดช่วงเวลาน าเข้า ภาษีน าเข้านอกโควตาร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 

180 บาท 

3) การน าเข้าภายใต้กรอบการค้าอ่ืนๆ เป็นไปตามข้อผูกพัน มาตรการบริหารการน าเข้าตาม 
WTO ส าหรับการน าเข้าทั่วไป เป็นไปตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร มาตรา 12 
 3.3.2 มาตรการส่งออก 
        ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐานและมีหนังสือรับรองมาตรฐาน ประกอบพิธี

การตรวจปล่อยหากส่งออกทางด่านท่าเรือกรุงเทพ แหลมฉบัง และมาบตาพุด 

3.4 ขั้นตอนการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์  การผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ       
ส่วนใหญ่จะใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตอาหารสัตว์มากกว่าส่งออกไปต่างประเทศ         
ซึ่งแนวโน้มของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยยังคงมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
จ านวนประชากรสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนม มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของปริมาณประชากรสัตว์
มีอัตราการขยายตัวมากกว่าอัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ในปัจจุบัน
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ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการน าเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เป็นหลัก โดยการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
น าเข้าดังนี้ (ด่านศุลกากรอรัญประเทศ, 2558) (ภาคผนวกท่ี 2) 

 3.4.1 ก่อนการน าเข้า 
         1) ผู้มีสิทธิน าเข้าจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์           
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิน าเข้า
กรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งหรือแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ 
         2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดท าใบขนสินค้า หรือการส่งข้อมูลใบขนสินค้า             
ทางอิเล็คทรอนิคส์ เช่น บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
หนังสือรับรองการได้รับสิทธิต่างๆ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช เป็นต้น 
         3) สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการสามารถน าเข้าโดยผ่านช่องทางการน าเข้าและส่งออก 
ณ จุดผ่านด่านถาวรตามปกติ ส าหรับกรณีที่ประสงค์จะขอน าเข้าทางช่องทางจุดผ่อนปรนการค้า ผู้น าเข้า       
สามารถยื่นค าร้องต่อด่านศุลกากรเพื่อขออนุมัติปฏิบัติการน าเข้านอกทางอนุมัติเป็นการชั่วคราวได้ 

 3.4.2 ขณะหรือระหว่างการน าเข้า 
         1) ผู้น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะต้องยื่นบัญชีสินค้า ( แบบ ศ.บ.1) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ า
ด่านพรมแดน หรือจุดที่น าเข้า เพ่ือตรวจสอบและรับรองตลอดทั้งใช้เป็นเอกสารหลักฐานคุมส่งสินค้าดังกล่าว 
มายังด่านศุลกากรที่น าเข้า เว้นแต่กรณีที่มีการส่งข้อมูลรายงานการน าเข้าทางอิเล็คทรอนิคส์เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ให้ใส่เลขที่รับรายงานยานพาหนะที่ระบบคอมพิวเตอร์ที่กรมศุลกากรออกให้    
คุมส่งสินค้า แทน ศ.บ.1 
         2) ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าหรือจัดส่งข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์     
ของกรมศุลกากร 
         3) ช าระค่าภาษีอากรหรือออกเลขที่ยกเว้นอากรตามระเบียบของกรมศุลกากรต่อไป ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย ของใบขนสินค้าและข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ ก่อนการช าระค่าภาษีอากรหรือออกเลขยกเว้นอากร 
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 3.4.3 การตรวจปล่อยสินค้า 
         1) กรณีที่ประสงค์จะท าการตรวจปล่อยสินค้านอกสถานที่ ผู้น าเข้าต้องยื่นค าร้องขออนุญาต      
ต่อนายด่านศุลกากร และน าค าสั่งอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจปล่อยสินค้า 
ตลอดทั้งแจ้งเจ้าที่ด่านตรวจพืชเข้าร่วมการตรวจสอบ 
         2) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการตรวจปล่อย จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบรูณ์ของใบขนสินค้า เอกสารประกอบการช าระค่าภาษีอากร/ยกเว้นอากร ตลอดทั้งปฏิบัติตามค าสั่ง      
การตรวจอย่างเคร่งครัดและต้องตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช  ทั้งนี้ กรณีน าเข้ามาเป็นกระสอบ        
การตรวจสอบจะใช้วิธีสุ่มตรวจ เปิดตรวจ และกรณีน าเข้ามาเป็นกอง การตรวจสอบใช้วิธีใช้เหล็กแหลมทิ่มแทง 
ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม หรือซุกซ่อนปะปนมากับสินค้าทีน่ าเข้า (ภาพที่ 3.4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ขั้นตอนการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 การน าเขา้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ที่มา: www.arancustoms.org (2558) 

ทางอนุมัติเฉพาะคราว 

3. อนุญาตให้น าเข้าตาม
ทางอนุมัติเฉพาะคราว 

แจ้งหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้

รับทราบ 

5. ตรวจสอบพิธีการ 

6. รับช าระภาษีอากร 

7. ตรวจปล่อยสินค้าร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8. งานคดีด่านฯ พิจารณา
ความผิด 

9. ส่งมอบสินค้าไปจาก
อารักขาของกรมศุลกากร 

กรมวิชาการเกษตร 

ทางอนุมัติ 

ถกูต้อง ไมถ่กูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 

1. การเตรยีมพร้อมก่อนน าเข้า 

2. น าเข้าตามช่องทางอนุมัติ     

(หรือขออนุมัติน าเข้านอกทางอนุมตัิ

เฉพาะคราว) 

4. ยื่นเอกสารผ่านพิธีการ 



 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกส์      
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคทางการค้าของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผ่านด่านชายแดน ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ จะท าการศึกษาการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่าน
ชายแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทย คือด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก โดยจะเริ่มศึกษาตั้งแต่           
ผู้รวบรวม หรือพ่อค้าผู้รวบรวมตามแนวชายแดนฝั่งเมียนมาร์ที่รวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร
ฝั่งเมียนมาร์ ผ่านด่านชายแดนเข้ามายังพ่อค้าผู้รวบรวมฝั่งไทยแล้วกระจายไปสู่ผู้ใช้หรือผู้ประกอบการ          
ในประเทศ รายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 โลจิสติกส์ของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดน 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศ และมีบทบาทอย่างยิ่ง
ต่อภาคปศุสัตว์ ผลผลิตที่ได้เกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 95 ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ 
โดยความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการผลิตที่มีแนวโน้ม 
ปรับตัวลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกมันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน  ที่ทนแล้งและ         
ให้ผลตอบแทนดีกว่า ท าให้ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงต้องมีการน าเข้า โดยไทยมีการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ลาว และกัมพูชา เป็นหลัก ส าหรับในปี 2558 เริ่มมีการน าเข้า
จากประเทศเมียนมาร์ แต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก 
 รูปแบบการท าการค้า พบว่า เป็นการท าการค้าโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่มีมารุ่นต่อรุ่น นักลงทุนฝั่งไทย
จะเข้าไปลงทุนเช่าพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเมียนมาร์ เนื่องจากดินยังอุดมสมบรูณ์และค่าจ้างแรงงานถูก      
มีการน าปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชไปส่งเสริมแล้วรับซื้อผลผลิต
กลับคืน การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรฝั่งเมียนมาร์จะรวบรวมโดยผ่านพ่อค้าคนกลางอีกทอดหนึ่ง         
เพ่ือบริหารจัดการการน าเข้าให้ได้รับความสะดวก ลดระยะเวลาและขั้นตอน เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
น าเข้า เช่น ค่าภาษี (ค่าก็อก) และค่าแรงงานในการแบกขน ค่ารถบรรทุกในการข้ามชายแดนมายังฝั่งไทย   
ผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยผู้รวบรวมฝั่งไทย แล้วกระจายไปยังสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ หรือผู้ประกอบการ
ภายในประเทศต่อไป รายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 4.1) 
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ภาพที่ 4.1 รูปแบบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
 

 4.1.1 เส้นทางโลจิสติกส์สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เส้นทางโลจิสติกส์สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย–เมียนมาร์ (ภาพที่ 4.2) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

ช่วงแรก คือ ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากไร่ของเกษตรกรมายังริมฝั่งแม่น้ าเมย ส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุก เช่น รถอีแต๋น 
รถหกล้อ เริ่มจากพ่อค้าผู้รวบรวมฝั่งเมียนมาร์ รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรโดยใช้รถบรรทุกในการ
ขนส่งมายังริมฝั่งแม่น้ าเมย ระยะทางประมาณ 8–15 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 ขนลงเรือ ส่วนใหญ่เป็นเรือหางยาว        
ข้ามแม่น้ าเมย ซึ่งมีความกว้างประมาณ 100 เมตรมายังฝั่งไทย (ภาพที่ 4.3) ช่วงที่ 3 เมื่อมาถึงฝั่งไทย ขนส่ง
โดยใช้รถบรรทุก เช่น รถสิบล้อ หรือรถพ่วง ซึ่งการขนส่งจะต้องขนส่งผ่านคลังสินค้าชั่วคราว 22 ท่า ที่ได้รับ
อนุมัติตามกฎหมายของกรมศุลกากรให้เป็นคลังสินค้าชั่วคราวได้ เพ่ือส่งให้กับพ่อค้าผู้รวบรวม ผู้ประกอบการ      
และสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 4–20 กิโลเมตร แล้วส่งต่อไปยังผู้รวบรวมในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ ชลบุรี และสมุทรปราการ สหกรณ์เครือข่าย /สหกรณ์ผู้ เลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา    
นครปฐม และราชบุรี และโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศ ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี รวมระยะทาง       
ในการขนส่งประมาณ 450–600 กิโลเมตร  

 

รูปแบบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ 

ฝ่ังเมียนมาร์ ฝ่ังไทย 

เกษตรกร
เมียนมาร์ 

การบริหารจัดการ
ฝ่ังเมียนมาร์ 

ด่าน
ชายแดน 

ผู้ประกอบการ
ฝ่ังไทย 

การบริหารจัดการ
ฝ่ังไทย 
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ภาพที่ 4.2 เส้นทางโลจิสติกส์การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
        ที่มา: จากการส ารวจ 
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                        ภาพที่ 4.3 การขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้ามแม่น้ าเมยมายังฝั่งไทย 
 

 4.1.2 การจัดการระบบโลจิสติกส์สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1) การบริการลูกค้า (Customer Service) 

การบริการลูกค้า การน าเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร์            
เริ่มจากการรวบรวมผลผลิตโดยนักลงทุนชาวไทยที่ไปส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณแนวชายแดน      
เมียนมาร์แล้วรับซื้อผลผลิตกลับคืน ซึ่งนักลงทุนแต่ละคนจะมีลูกไร่ของตนเอง โดยการแบ่งโซนรับซื้อผลผลิต 
ส่วนราคาในการรับซื้อ ใช้ราคาในประเทศไทยเป็นเกณฑ์ มีการตกลงราคาในกลุ่มผู้รับซื้อด้วยกันเพ่ือให้ได้    
ราคาที่เป็นราคากลาง การติดต่อค้าขายของประชาชนทั้งสองฝั่งใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ไม่มีการท าสัญญา
ซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากติดต่อค้าขายกันมายาวนาน  

ส าหรับในปี 2558 การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างไทย–เมียนมาร์ เป็นการค้าภายใต้กรอบ
การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละ 0 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้
สหกรณ์ที่มีความพร้อม และมีศักยภาพเป็นผู้ด าเนินการน าเข้า ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่สอด สหกรณ์นิคม       
แม่ระมาด สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด โดยรับซื้อผ่านพ่อค้าผู้รวบรวมฝั่งไทย เริ่มจากผู้รวบรวมฝั่งไทยติดต่อ
ประสานความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังผู้รวบรวมฝั่งเมียนมาร์ถึงปริมาณ และวันเวลาในการน าเข้า 
หลังจากตกลงซื้อขายกันแล้ว พ่อค้าฝั่งเมียนมาร์จะรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขนส่งด้วยรถบรรทุกมายัง
ริมฝั่งแม่น้ าเมย จากนั้นขนลงเรือบรรทุกข้ามแม่น้ าเมยมายังฝั่งไทย  เพื่อน าขึ้นรถบรรทุกไปส่งให้ผู้
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รวบรวมและสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดตาก แล้วส่งต่อไปยังผู้รวบรวม โรงงานอาหารสัตว์ สหกรณ์การเกษตร/         
ผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ต่อไป 

2) การพยากรณ์และการวางแผน (Forecast and Planning) 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณแนวชายแดนฝั่งเมียนมาร์ จะเก็บเกี่ยวผลผลิต

ในช่วงเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายนเช่นเดียวกับฝั่งไทย พ่อค้าฝั่งไทยจะแจ้งปริมาณความต้องการรับซื้อ       
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับพ่อค้าผู้รวบรวมฝั่งเมียนมาร์ และดูความพร้อมของรถและเรือในการขนส่ง รวมทั้งปริมาณน้ า
ในแม่น้ าเมย เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการขนส่ง ดังนั้นการวางแผนตามค าสั่งซื้อต้องสอดคล้องกับสถานการณ์
ดังกล่าว จึงจะไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายกับธุริกจ เมื่อมีความพร้อมในเรื่องดังกล่าวแล้ว แรงงาน   
ชาวเมียนมาร์จะขนย้ายกระสอบข้าวโพดลงเรือหางยาวข้ามแม่น้ าเมยมายังฝั่งไทย เพ่ือน าขึ้นรถและส่งไปยัง
ผู้รับซื้อในพ้ืนที่ต่างๆ 

3) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
   การเก็บรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรอการจ าหน่ายไปยังตลาดปลายทาง จะมีต้นทุน       

การจัดเก็บดูแลรักษาและลดความชื้น เพ่ือรักษาคุณภาพจากการท าลายของเชื้อราและการปนเปื้อนของสาร      
อะฟลาทอกซิน โดยจะเก็บไว้ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อรวบรวมได้ปริมาณมากพอสมควรแล้ว จะส่งต่อไปจ าหน่าย
ยังผู้ประกอบการรายใหญ่ต่อไป การน าเข้าจากเมียนมาร์เป็นการน าเข้าสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล     
เพ่ือแก้ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร์ และเป็นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น าเข้าโดยสหกรณ์นิคมแม่สอด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด สหกรณ์การเกษตร   
แม่ระมาด การน าเข้าในปี 2558 มีปริมาณการน าเข้า 1,650 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16.20 ล้านบาท          
(กรมศุลกากร, 2558) เมื่อสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขนส่งมาถึงฝั่งไทย ส่วนหนึ่งจะถูกจ าหน่ายให้กับพ่อค้า     
หรือผู้ประกอบการ อีกส่วนหนึ่งจะถูกน าไปเก็บไว้ที่โกดัง หรือคลังสินค้าที่เก็บรักษาชั่วคราว เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพก่อนจ าหน่าย เป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการรมยาฆ่าแมลง ค่าอบลดความชื้น 
ค่าพลิกกองกลับกอง รวมทั้งค่าจ้างแรงงาน อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 0.20–0.30 บาท 

4) การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistic Communications)  
การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการส าคัญ ในการลดความเสี่ยงระหว่างผู้ซื้อ

กับผู้ขายให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการ และรวดเร็วทันก าหนดเวลา กิจกรรมนี้เริ่มจากเกษตรกรทางฝั่ง    
เมียนมาร์ที่เป็นลูกไร่ของพ่อค้าทางฝั่งไทยจะขายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่ให้สินเชื่อทางฝั่งไทย พ่อค้าจะก าหนด
ราคารับซื้อ โดยใช้ราคาการรับซื้อของไทยเป็นเกณฑ์ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรเมียนมาร์ที่ เป็นลูกไร่          
ของพ่อค้าฝั่งไทย จะน าผลผลิตมาจ าหน่ายให้กับพ่อค้าที่ให้สินเชื่อโดยตรง ซึ่งพ่อค้าจะหักในส่วนที่เป็นสินเชื่อ   
พร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือเป็นของเกษตรกรเมียนมาร์ การติดต่อซื้อขายระหว่างพ่อค้าทั้งสองฝั่งส่วนใหญ่     
จะใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว  
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5) การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Site and Warehouse Selection) 
  เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง เมื่อขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้ามแม่น้ าเมยมาถึงฝั่งไทย ทางผู้รับซื้อ

ฝั่งไทยจะน าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปยังโกดังของผู้รับซื้อ เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งไปยังตลาดปลายทาง 
โดยระยะทางในการขนส่งไปยังโกดังไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

6) การขนส่ง (Transportation) 
   จากการศึกษาพบว่า การขนส่งมี 2 รูปแบบ ดังนี้  
   รูปแบบที่ 1 พ่อค้าผู้รวบรวม รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรฝั่งเมียนมาร์ จากนั้น  

น าขึ้นบรรทุก แล้วขนลงมาเทกองบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเมย เพ่ือรอขนลงเรือข้ามไปยังฝั่งไทย เมือถึงฝั่งไทยจะขนขึ้น  
จากเรือมาเทกองบริเวณริมฝั่งแม่น้ าฝั่งไทย เพ่ือรอน าข้ึนรถบรรทุกกระจายไปยังผู้รวบรวมต่างๆ ในฝั่งไทย 

 รูปแบบที่ 2 พ่อค้าผู้รวบรวม รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรฝั่งเมียนมาร์ จากนั้น  
น าขึ้นรถบรรทุกมายังริมฝั่งแมน่้ าเมย แล้วขนถ่ายข้าวโพดลงเรือ ข้ามไปฝั่งไทย เมื่อถึงฝั่งไทย ขนถ่ายขึ้นรถบรรทุก 
แล้วกระจายไปยังผู้รวบรวมต่างๆ ในฝั่งไทย 

 จากการขนส่งทั้ง 2 รูปแบบจะเห็นได้ว่า รูปแบบที่  1 จะมีค่าใช้จ่ายในการแบกขน      
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงมาเทกอง ณ จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าบริเวณแนวชายแดนของทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งไทยและ      
เมียนมาร์ เนื่องจากไม่มีพาหนะมารอรับ จึงท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแบกขนสินค้าเพ่ิม อีกทั้งเป็นการ
เสียเวลา และอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการเก็บและดูแลรักษา ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับรูปแบบที่ 2  

7) คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า (Warehousing and Storage) 
    การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเมียนมาร์จะเก็บเกี่ยวช่วงเดียวกันกับไทย คือช่วงเดือน

สิงหาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก ท าให้ข้าวโพดมีความชื้นสูง และเกิดอะฟลาท็อกซินได้ง่าย ดังนั้น 
เมื่อข้าวโพดมาถึงมือผู้ประกอบการ จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งไปจ าหน่าย จะต้องมีการจัดระบบ
ระบายอากาศภายในโกดังหรือคลังสินค้า โดยการกลับกองพลิกกองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้อากาศถ่ายเท 
หรืออบลดความชื้น รวมทั้งมีการรมเมทธิลโบรไมด์ หรือสารฟอสฟีน เพ่ือก าจัดแมลงศัตรูพืชที่อาจท าให้     
เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหาย ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้รอจ าหน่ายในช่วงเวลาสั้นๆ
ไม่เกิน 1 เดือน  

 

4.1.3 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1) ต้นทุนการบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้า เพ่ือให้การติดต่อ

ซื้อขายเสร็จสิ้น และเป็นที่พึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจมีการตกลงกันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้แก่ ค่าหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด (Form D) ที่ออกโดยประเทศผู้ส่งออก ค่าใบอนุญาตน าเข้า
สิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า (Phytosanitary Certificate) ค่าภาษี (ค่าก็อก) ที่ฝั่งเมียนมาร์เรียกเก็บ ค่าจ้างแรงงาน   
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แบกขนสินค้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าชิปปิ้ง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าบริการอ่ืนๆ   
เป็นต้น 

2) ต้นทุนสินค้าคงคลังและการจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายใน
คลังสินค้า เพ่ือรักษาคุณภาพก่อนส่งไปจ าหน่ายยังตลาดปลายทาง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา       
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่ารมยาก าจัดแมลงศัตรูพืช ค่าอบลดความชื้น ค่าพลิกกองกลับกองเพ่ือลด
ความชื้น ค่าแรงงาน ค่าน้ า คา่ไฟฟ้า และค่าซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

3) ต้นทุนการขนส่ง เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้จะ
ผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง น้ าหนัก และระยะทาง ได้แก่ ค่ารถบรรทุก ค่าเรือบรรทุก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าจ้างแรงงานคนขับรถ ค่าจ้างแรงงานในการแบกขนสินค้า ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกสินค้า          
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แบ่งได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ค่าขนส่งบริเวณฝั่งเมียนมาร์ ค่าขนส่ง
บริเวณแนวชายแดน และค่าขนส่งในบริเวณพ้ืนทีฝ่ั่งไทย 

 

 4.1.4 ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ตลอดเส้นทางการค้า จ าแนกเป็น ต้นทุนโลจิสติกส์              

ฝั่งเมียนมาร์ บริเวณชายแดน และฝั่งไทย รายละเอียด ดังนี้  
1) ต้นทุนโลจิสติกส์ฝั่งเมียนมาร์ พบว่า มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 0.76–1.17 บาทต่อกิโลกรัม 

เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการมากที่สุด 0.43–0.50 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 42.74 ของต้นทุน       
โลจิสติกส์ทั้งหมด รองลงมาเป็นต้นทุนในการขนส่ง 0.33–0.67 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 57.26         
ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ตามล าดับ (ตารางที่ 4.1) 

 

ตารางท่ี 4.1  ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝั่งเมียนมาร์ 
 

ค่าใช้จ่าย หน่วย  
(บาท/ก.ก.) 

ร้อยละ  

1. ค่าบริหารจัดการ 
    - ค่าหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า และค่าใบอนุญาตน าเข้า 
      สิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า 
    - ค่านายหน้ารวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร และอ่ืนๆ 

0.43 – 0.50 
0.30 – 0.30 

 
0.13 – 0.20 

36.75 – 42.74 
25.64 – 25.65 

 
11.11 – 17.09 

2. ค่าบริหารคลังสินค้า – – 
3. ค่าขนส่ง (มาที่จุดรวบรวมผลผลิต) 0.33 – 0.67 28.21 – 57.26 

รวมค่าใช้จ่าย 0.76 – 1.17 64.96 – 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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2) ต้นทุนโลจิสติกส์บริเวณแนวชายแดน พบว่า มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 0.41 บาทต่อกิโลกรัม 
เป็นต้นทุนในการขนส่งมากที่สุด 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 51.22 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด 
รองลงมาเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4.2) 

 

ตารางท่ี 4.2  ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณแนวชายแดน 
 

ค่าใช้จ่าย หน่วย  
(บาท/ก.ก.) 

ร้อยละ  

1. ค่าบริหารจัดการ 
    - ค่าภาษี (ค่าก็อก) 

 
0.20 

 
48.78 

2. ค่าบริหารคลังสินค้า – – 

3. ค่าขนส่ง (มาที่จุดรวบรวม) 
    - ค่าเรือบรรทุก 
    - ค่าแรงงานแบกขนลงเรือ 
    - ค่าแรงงานแบกขนข้ึนฝั่ง 

0.21 
0.07 
0.07 
0.07 

51.22 
17.07 
17.07 
17.08 

รวมค่าใช้จ่าย 0.41 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

3) ต้นทุนโลจิสติกส์ฝั่งไทย พบว่า มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 
1.04–1.31 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนในการขนส่งมากที่สุด 0.82–0.99 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
75.57 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด รองลงมาเป็นต้นทุนค่าบริหารคลังสินค้า 0.20–0.30 บาทต่อกิโลกรัม    
คิดเป็นร้อยละ 22.90 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด และต้นทุนค่าบริหารจัดการ 0.02 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 1.53 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ตามล าดับ (ตารางที่ 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3  ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝั่งไทย 
 

ค่าใช้จ่าย 
หน่วย  

(บาท/ก.ก.) 
ร้อยละ 

1. ค่าบริหารจัดการ 
   1.1 กรมการค้าต่างประเทศ 
        - ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้าและจัดสรรโควตา (1,480 บาท) 
   1.2 ด่านศุลกากร 
       - ค่าธรรมเนียมใบขนสินค้า (200 บาท) 
   1.3 กรมวิชาการเกษตร 
       - ค่าใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้า (200 บาท) 
       - ค่าด าเนินการอื่นๆ (ค่าป่วยการ ค่ายานพาหนะ) (420 บาท) 
   1.4 กรมปศุสัตว์ 
       - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (10,000 บาท) 
   1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมการตรวจเรือ ค่าชิปปิ้ง เป็นต้น) (2,900 บาท) 

0.02 – 0.02 
 

0.0021 – 0.0021 
 

0.0003 – 0.0003 
 

0.0003 – 0.0003 
0.0006 – 0.0006 

 
0.0143 – 0.0143 
0.0041 – 0.0041 

1.53 – 1.53 

2. ค่าบริหารคลังสินค้า (ค่าเก็บรักษาสินค้าในโกดัง) 0.20 – 0.30 15.27 – 22.90 

3. ค่าขนส่ง (มาที่จุดรวบรวม) 
    - ค่าขนส่งไปยังพ่อค้าผู้รวบรวมในจังหวัดตาก (ระยะทาง 4–20 ก.ม.) 
    - ค่าขนส่งไปยังพ่อค้า ผู้ประกอบในประเทศ (ระยะทาง 450–600 ก.ม.) 

 
0.27 – 0.34 
0.82 – 0.99 

 
20.61 – 25.95 
62.59 – 75.57 

           รวมค่าใช้จ่าย                                                จ.ตาก 
                                                                            จ.อื่นๆ 

0.49 – 0.66 
1.04 – 1.31 

37.41 – 50.38 
79.39 – 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

4) ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวม พบว่า เส้นทางการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ผู้รวบรวมของ
เมียนมาร์ ขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรถบรรทุกมายังริมฝั่งแม่น้ าเมยเป็นระยะทาง 8–15 กิโลเมตร เพ่ือลงเรือ    
ข้ามแม่น้ าเมยจากฝั่งเมียนมาร์มายังฝั่งไทย แล้วส่งจ าหน่ายให้ผู้รวบรวมและสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดตาก        
เป็นระยะทาง 4–20 กิโลเมตร หลังจากนั้นส่งจ าหน่ายต่อไปยังผู้รวบรวม โรงงานอาหารสัตว์ สหกรณ์/           
ผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ระยะทาง 450–600 กิโลเมตร จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์มีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้น 2.21–2.89 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนค่าขนส่ง 1.36–1.87 บาทต่อกิโลกรัม คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 64.71     
ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด รองลงมาเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการ 0.65–0.72 บาทต่อกิโลกรัม คิดเฉลี่ย       
เป็นร้อยละ 24.91 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด และต้นทุนค่าบริหารคลังสินค้า 0.20–0.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเฉลี่ย    
เป็นร้อยละ 10.38 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าขนส่ง มีค่าใช้จ่ายสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนอ่ืนๆ เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของระยะทางและพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่มีความพร้อม   
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ในการมารอรับสินค้า ณ จุดเปลี่ยนถ่ายเมื่อสินค้ามาถึง ท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการแบกขนสินค้าเพ่ิมขึ้น     
(ตารางที่ 4.4) 

 

ตารางท่ี 4.4  ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย–เมียนมาร์ ปี 2558 
หน่วย : บาท/กก. 

ต้นทุนโลจิสติกส ์ เมียนมาร์ ชายแดน ไทย รวม ร้อยละ 

ค่าบริหารจัดการ 0.43 – 0.50 0.20 – 0.20 0.02 – 0.02 0.65 – 0.72 22.49 – 24.91 
ค่าบริหารคลังสนิค้า – – 0.20 – 0.30 0.20 – 0.30 6.92 – 10.38 
ค่าขนส่ง 0.33 – 0.67 0.21 – 0.21 จ.ตาก     0.27 – 0.34 

จ.อื่นๆ    0.82 – 0.99 
0.81 – 1.22 
1.36 – 1.87 

28.03 – 42.21 
47.06 – 64.71 

รวมค่าใช้ 0.76 – 1.17 0.41 – 0.41 จ.ตาก    0.49 – 0.66 
จ.อื่นๆ   1.04 – 1.31 

1.66 – 2.24 
2.21 – 2.89 

57.44 – 77.50 
76.47 – 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

5) ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ต่อรายได้ทั้งหมด 
             จากการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ผ่านด่านชายแดนของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้าพิจารณา    
ต้นทุนทั้งหมด คือ 2.21–2.89 บาทต่อกิโลกรัม น าไปเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย พบว่า ราคา       
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผู้ประกอบการขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 8.79–9.59 บาท คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อราคาขาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 25.14–30.14 ในจ านวนนี้ เป็นต้นทุนค่าขนส่งร้อยละ 15.47–19.50 ของราคา    
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขายได้ รองลงมาเป็นต้นทุนค่าบริหารจัดการร้อยละ 7.39–7.51 ของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     
ที่ขายได้ และต้นทุนค่าบริหารคลังสินค้าร้อยละ 2.28–3.13 ของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขายได้ ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4.5) 
 

ตารางท่ี 4.5  ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ต่อรายได้ทั้งหมด 
 

รายการ ต้นทุนโลจิสติกส์ 
(บาท/ก.ก.) 

ร้อยละของรายได้ 

ค่าบริหารจัดการ 0.65 – 0.72 7.39 – 7.51 
ค่าบริหารคลังสินค้า 0.20 – 0.30 2.28 – 3.13 
ค่าขนส่ง 1.36 – 1.87 15.47 – 19.50 

รวม 2.21 – 2.89 25.14 – 30.14 

ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ราคาขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่กิโลกรัมละ 8.79–9.59 บาท 
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4.2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดน 
 4.2.1 ต้นทุนการขนส่ง เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์มากที่สุด เนื่องจาก        
มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องระยะทางและพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งมีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังไม่มีความพร้อมในการมารอรับสินค้า ณ จุดเปลี่ยนถ่ายเมื่อสินค้ามาถึง ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายในการแบกขนสินค้าลงมาเทกอง อีกทั้งยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขนส่งข้ามพรมแดน 
อย่างไม่เป็นทางการ ท าให้มีต้นทุนในการขนส่งเพ่ิมข้ึนไปอีก 
 4.2.2 การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ ACMECS พบว่า กฎ ระเบียบ และพิธีการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในทางศุลกากร ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาหรือผู้ค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีได้ง่าย      
การด าเนินการทางด้านเอกสาร การขออนุญาต มีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่เบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ไม่มีความช านาญด้านพิธีการต่างๆ ไม่สามารถน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตามเป้าหมาย  
 4.2.3 ไม่มีสถานที่ในการตรวจปล่อยสินค้า ต้องท าการตรวจปล่อยสินค้านอกสถานที่ และจุดตรวจ         
อยู่ห่างไกลกับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบการน าเข้าของด่านศุลกากร ท าให้การตรวจปล่อยสินค้าเกิดความล่าช้า  
 4.2.4 เส้นทางการคมนาคมทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งไทยกับเมียนมาร์ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการน าเข้า 
สภาพถนนช ารุดทรุดโทรม และแคบ เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า 
 4.2.5 การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ เนื่องจาก
ยังขาดสถานทีท่ี่ใช้ในการเก็บรักษา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  
 

4.3 ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดน 
 4.3.1 การด าเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 4.3.2 สภาพพ้ืนที่บริเวณเขตชายแดนไทย–เมียนมาร์ เอ้ือต่อการลักลอบน าเข้า เนื่องจากมีพ้ืนที่
ติดต่อกันเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 
 4.3.3 ขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และการออกเอกสารต่างๆ        
ไม่เบ็ดเสร็จภายในพ้ืนที่ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายจ านวนมาก 



 
 

บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 การศึกษาการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกส์ และ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคทางการค้าของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผ่านด่านชายแดน โดยขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเมียนมาร์ 
ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ทางทิศตะวันตกของฝั่งไทย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยการ
สัมภาษณ์พ่อค้าผู้รวบรวมตามแนวชายแดนไทย–เมียนมาร์ รวมทั้งเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จ านวน 27 ราย ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
 

5.1.1 การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น ตามการขยายตัว     

ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตของไทยกับมีทิศทาง
ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกมันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน ที่ทนแล้งและให้ผลตอบแทน
ดีกว่า ส่งผลให้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ท าให้ต้องมีการน าเข้า     
จากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ลาว และกัมพูชา เป็นหลัก ส าหรับในปี 2558 เริ่มมีการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     
จากประเทศเมียนมาร์ ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด ปริมาณการน าเข้า 1,650 ตัน มูลค่ารวม 16.20 ล้านบาท  
เป็นการน าเข้าตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ น าร่องในปี 2558 เพ่ือแก้ปัญหาการลักลอบน าเข้า
สินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน ให้เป็นการน าเข้าภายกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS อัตราภาษีน าเข้าร้อยละ 0 ช่วงเวลา
น าเข้า คือ 1 กุมภาพันธ์–31 สิงหาคม 2558 

5.1.2 เส้นทางโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านด่านชายแดนไทย–เมียนมาร์ 
ส าหรับเส้นทางโลจิสติกส์การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ฝั่งเมียนมาร์ 

เริ่มจากผู้รวบรวมของเมียนมาร์ รวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร แล้วขนส่งโดยรถบรรทุก   
มายังริมฝั่งแม่น้ าเมย ระยะทางในการขนส่ง 8–15 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 บริเวณแนวชายแดน น าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลงเรือข้ามแม่เมยมายังฝั่งไทย ซึ่งมีความกว้างประมาณ 100 เมตร ช่วงที่ 3 ฝั่งไทย ขนส่งโดยรถบรรทุกไปยัง   
พ่อค้าผู้รวบรวมและสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดตาก เป็นระยะทาง 4–20 กิโลเมตร เพ่ือส่งต่อไปยัง
ผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ สหกรณ์การเกษตร/ผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ระยะทาง 450–600 กิโลเมตร  
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 5.1.3 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
โครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1) ต้นทุนการบริหารจัดการ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้

การซื้อขายส าเร็จไปได้ด้วยดี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้แก่ ค่าเอกสารต่างๆ เช่น ค่าหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(Form D) ค่าใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า (Phytosanitary Certificate) ค่าภาษีที่ฝั่งเมียนมาร์  
เรียกเก็บบริเวณแนวชายแดน (ค่าก็อก) ค่าจ้างแรงงานแบกขนสินค้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์ส านักงาน          
ค่าชิปปิ้ง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าบริการอื่นๆ 

2) ต้นทุนสินค้าคงคลังและการจัดการสินค้าคงคลัง  เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายใน
คลังสินค้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่ารมยาเพ่ือก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ค่าพลิกกองกลับกองเพ่ือลดความชื้น ค่าแรงงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบ ารุง เพ่ือรักษาคุณภาพก่อนส่งไป
จ าหน่ายยังตลาดปลายทาง เป็นต้น 

3) ต้นทุนการขนส่ง เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้จะผันแปร
ไปตามปริมาณการขนส่ง น้ าหนัก และระยะทาง ได้แก่ ค่ารถบรรทุก ค่าเรือบรรทุก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้าง
แรงงานคนขับรถ ค่าจ้างแรงงานในการแบกขนสินค้า ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถที่ใช้บรรทุกสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ค่าขนส่งบริเวณฝั่งเมียนมาร์ ค่าขนส่งบริเวณแนวชายแดน     
และค่าขนส่งฝั่งไทย  

 

 5.1.4 ต้นทุนโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2.21–2.89 บาทต่อกิโลกรัม    

เป็นต้นทุนในการขนส่งมากที่สุด 1.36–1.87 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 64.71 รองลงมาเป็นต้นทุนในการ
บริหารจัดการ 0.65–0.72 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 24.91 และต้นทุนค่าบริหารคลังสินค้า 0.20–0.30 
บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าต้นทุนการขนส่ง          
มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนอ่ืนๆ เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของระยะทางและพาหนะที่ใช้      
ในการขนส่งมีไม่เพียงพอ อีกทั้งไม่พร้อมในการมารอรับสินค้าจากจุดเปลี่ยนถ่ายเมื่อสินค้ามาถึง ท าให้ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการแบกขนสินค้าเพ่ิม นอกจากนี้ยังพบปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ขั้นตอนการน าเข้า พบว่า ยังมีปัญหา
เรื่องการให้บริการ การขออนุญาต และการออกเอกสาร ไม่เบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ท าให้มีความล่าช้าและมีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการสูง รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ยังขาดศักยภาพในการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพให้ได้มาตรฐานตามท่ีตลาดต้องการ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ   
 5.2.1 ผลักดันการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ปัญหาการน าเข้าผลผลิต
ทางการเกษตรโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 5.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีได้โดยง่าย ภาครัฐควรอ าอวยความสะดวก
ในการน าเข้าสินค้า โดยเฉพาะขั้นตอนในการออกเอกสาร การขออนุญาตต่างๆ ในรูปแบบของศูนย์บริการ  
แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ในพ้ืนที่ที่มีการน าเข้า  
 5.2.3 ในช่วงเวลาที่มีการน าเข้า ควรจัดหาพาหนะในการขนส่งให้พร้อมและเพียงพอ เพ่ือให้สามารถ
มารับสินค้าในจุดขนถ่ายได้ทันเวลาเมื่อสินค้ามาถึง 
 5.2.4 เพ่ิมศักยภาพการน าเข้าของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์          
ทางการตลาด เช่น โกดังเก็บสินค้า เพ่ือให้สามารถน าเข้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น เครื่องอบลดความชื้น      
เครื่องคัดแยกเมล็ด เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานก่อนน าไปจ าหน่าย เป็นการเพ่ิมมูลค่า      
ของสินค้าในอีกทางหนึ่งด้วย 
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ภาคผนวกที่ 1 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร 
ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
การน าเข้าเมล็ดข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การน าเข้าเมลด็ข้าวโพดส าหรับเลีย้งสัตว์ 
1. เตรียมความพร้อมก่อนการน าเข้า 

Work Instruction Knowledge Risk 
 
1.1 ข้ึนทะเบียนเป็นผู ้

น ำเขำ้ขำ้วโพดส ำหรับ
เล้ียงสัตว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ตอ้งมีหนงัสือรับรอง    
ปลอดศตัรูพืช 

 
- ข้ึนทะเบียนเป็นผูน้ ำเขำ้ขำ้วโพดส ำหรับเล้ียงสัตว ์ตำมประกำศกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรข้ึนทะเบียนเป็นผูน้ ำเขำ้ขำ้วโพดส ำหรับเล้ียงสัตวจ์ำกสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว รำชอำณำจกัรกมัพูชำ และเมียนมำร์เขำ้มำในรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2549 

- สำมำรถขออนุญำตน ำเขำ้ไดท่ี้ส ำนกับริกำรกำรคำ้ต่ำงประเทศ กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย ์Tel. 0-2547-4791-2 Website: http://WWW.dft.moe.go.th  หรือส ำนกังำนกำรคำ้
ต่ำงประเทศ และกระทรวงพำณิชย ์ทัว่รำชอำณำจกัร 

- ตอ้งมีหนงัสือรับรองแสดงกำรไดรั้บสิทธิช ำระภำษีตำมพนัธกรณีตำมควำมตกลงกำรเกษตร
ภำยใต ้WTO ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย ์(ฉบบัท่ี 111) พ.ศ. 2539 ลงวนัท่ี 26 มกรำคม 2539 
(ฉบบัท่ี 115) พ.ศ. 2539 ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2539 (ฉบบัท่ี 117) พ.ศ. 2539 ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 
2539 และ (ฉบบัท่ี 143) พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 23 เมษำยน 2546 โดยยืน่ค  ำร้องขอหนงัสือดงักล่ำว
ไดท่ี้กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ หรือ ส ำนกังำนกำรคำ้ต่ำงประเทศเขต กระทรวงพำณิชย ์

        ทัว่รำชอำณำจกัร 

- ตอ้งขอหนงัสือรับรองปลอดศตัรูพืช (Phytosanitary Certificate) ซ่ึงออกและรับรองโดยประเทศ
ก ำเนิดหรือส่งออกพร้อมใบแจง้กำรน ำเขำ้ (แบบ พ.ก.7) ตำมมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.บ.กกัพืช พ.ศ. 
2507 

 
- ไม่สำมำรถน ำเขำ้ได ้หำกไม่ไดรั้บ

อนุญำต/ข้ึนทะเบียน 
- ไม่ไดรั้บสิทธิทำงภำษีอำกร หำก

ไม่มีหนงัสือแสดงกำรไดรั้บสิทธิฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อำจมีศตัรูพืชเขำ้มำพร้อมกบัสินคำ้ 
       เป็นส่ิงก ำกดัตำม พ.ร.บ.กกัพืช  
       พ.ศ. 2507 
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2. น าเข้าตามช่องทางถาวรหรือทางอนุมตัิเฉพาะคราว 

Work Instruction Knowledge Risk 
ผู้ประกอบการ 

2.1  ช่องทำงน ำเขำ้ถำวร 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ช่องทำงอนุมติัเฉพำะ
ครำว 

 

  
- ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศมีช่องทำงน ำเขำ้ถำวรเพียง 1 จุด คือ ด่ำนพรมแดนคลองลึก บำ้นคลองลึก 

ต ำบลอรัญประเทศ อ ำเภออรัญประเทศจงัหวดัสระแกว้ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวนัท่ี 21 
กนัยำยน 2540 และลงวนัท่ี 29 ตุลำคม 2546 รวมทั้งตำมกฎกระทรวงกำรคลงั ฉบบัท่ี 96 (พ.ศ. 2513) 
ลงวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2513 และฉบบัท่ี 94 (พ.ศ. 2533) ลงวนัท่ี 16 เมษำยน 2535 ระหวำ่งเวลำ 07.00-
20.00 น. เพ่ือกำรน ำของเขำ้-ส่งของออกทุกประเภท และส่งออกซ่ึงของท่ีขอคืนอำกรขำเขำ้หรือของท่ีมี
ทณัฑบ์นทุกประเภท ตำมนยั มำตรำ 4 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ. 2469 และประมวลระเบียบปฏิบติั
ศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 1 03 03 09 

 

- ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศลงควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนฝ่ำยปกครองและควำมมัน่คงในพ้ืนท่ี 
เห็นชอบให้มีกำรน ำเขำ้-ส่งออก ซ่ึงสินคำ้ตำมทำงอ่ืนนอกจำกช่องทำงถำวรเพียง 4 จุด คือ 
o ช่องทำงอนุมติัเฉพำะครำวบำ้นตำพระยำ 
o ช่องทำงอนุมติัเฉพำะครำวบำ้นหนองปรือ 
o ช่องทำงอนุมติัเฉพำะครำวบำ้นเขำดิน 
o ช่องทำงอนุมติัเฉพำะครำวบำ้นโคกสะแบง 

       ซ่ึงถือวำ่เป็นทำงอนุมติัเฉพำะครำวตำมมำตรำ 5 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกำกร (ฉบบัท่ี 7)  
       พ.ศ. 2480 โดยผูป้ระกอบกำรจะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศก่อน 
       จึงจะสำมำรถน ำเขำ้สินคำ้ตำมช่องทำงน้ีได ้

 
- น ำเขำ้-ส่งออกนอกเวลำท่ีก ำหนด 
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3. อนุญาตให้น าเข้าตามทางอนุมตัิเฉพาะคราว 

Work Instruction Knowledge Risk 
เจ้าหน้าทีศุ่ลกากร 

3.1 รับค ำร้องขอ
อนุญำตน ำเขำ้พร้อม
เอกสำรประกอบ 

 
 
 
 
 

3.2 อนุญำตใหน้ ำเขำ้
ตำมทำงอนุมติั
เฉพำะครำว 

 
 
 
 
 
 

 
- ลงทะเบียนรับค ำร้องขออนุญำตน ำเขำ้นอกทำงอนุมติัเฉพำะครำว พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น 

สัญญำซ้ือ-ขำย , Invoice เป็นตน้ ตำมขอ้ 35 แห่งระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยงำน         
สำรบรรณ พ.ศ. 2526 
 
 
 
 
 

- อนุญำตใหน้ ำเขำ้ตำมมำตรำ 5 ทว ิแห่ง พ.ร.บ. ศุลกำกร (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2480 และ ประมวล
ระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 04 03 02 และ แจง้ประสำนไปยงัหน่วยงำนปกครอง/
ควำมมัน่คงในพื้นท่ีไดรั้บทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบุช่องทำงน ำเขำ้ชดัเจน 
- น ำเขำ้ตำมก ำหนดเวลำ 
- ชนิด จ ำนวน ปริมำณสินคำ้น ำเขำ้ 
- แจง้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. ย่ืนเอกสารผ่านพธิีการ 

Work Instruction Knowledge Risk 
ผู้ประกอบการ 

4.1 จดัท ำหรือเตรียม
เอกสำรและยื่นผำ่น
พิธีกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่วำ่จะน ำเขำ้ตำมช่องทำงถำวรหรือตำมทำงอนุมติัเฉพำะครำว ผูน้ ำเขำ้หรือผูค้วบคุมพำหนะ            

ซ่ึงบรรทุกขนน ำเขำ้ตอ้งยื่นบญัชีสินคำ้ (แบบ ศ.บ.1) หรือขอใบผำ่นด่ำน (ศ.บ.2) กบัเจำ้หนำ้ท่ีศุลกำกร
ท่ีพรมแดนเพ่ือตรวจสอบและก ำกบัของเขำ้มำยงัด่ำนศุลกำกรตำมมำตรำ 7 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกำกร (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ. 2480 และประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 04 01 02 และขอ้ 2 04 01 03 

- ผูน้ ำเขำ้ยื่นใบขนสินคำ้พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น Invoice , Packing List , Phytosanitary Certificate , 
ศ.บ.1 หรือ ศ.บ.2 หนงัสือรับรองกำรใชสิ้ทธิทำงภำษีอำกร , ใบอนุญำตน ำเขำ้หรือเอกสำรอ่ืนๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ต่อด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ทั้งน้ี ตำม 
o มำตรำ 40 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกำกร พ.ศ. 2469 
o มำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกำกร (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2482 
o มำตรำ 9 แห่ง พ.ร.บ.กกัพืช พ.ศ. 2507 
o ประกำศกระทรวงพำณิชย ์(ฉบบัท่ี 68) พ.ศ. 2532 
o ประกำศกระทรวงพำณิชย ์(ฉบบัท่ี 111) พ.ศ. 2539 
o ประกำศกระทรวงพำณิชย ์(ฉบบัท่ี 115) พ.ศ. 2539 
o ประกำศกระทรวงพำณิชย ์(ฉบบัท่ี 117) พ.ศ. 2539 
o ประกำศกระทรวงพำณิชย ์(ฉบบัท่ี 143) พ.ศ. 2546 
o ประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 01 03 , 2 04 05 
 
 

 
- ลงรำยกำรในเอกสำรไม่ครบสมบูรณ์

ตรงตำมควำมเป็นจริง 
 
 

- เอกสำรไม่ครบ 62 



 

5. ตรวจสอบพธิีการ 

Work Instruction Knowledge Risk 
เจ้าหน้าทีศุ่ลกากร 

5.1 ตรวจสอบพิธีกำร
และสั่งกำรตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตรวจสอบควำมครบถว้น ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ของเอกสำรท่ีผูป้ระกอบกำรยืน่ผำ่นพิธีกำร ตำม

มำตรำ 13 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกำกร พ.ศ. 2469 และตำมประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 
ขอ้ 2 01 03 09 , 2 01 03 10 และ ขอ้ 2 04 04 , 2 04 05 และหำกไม่ถูกตอ้งใหส่้งคืน
ผูป้ระกอบกำรเพื่อด ำเนินกำรใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
- สั่งกำรตรวจปล่อยสินคำ้ ตำมมำตรำ 13 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกำกร พ.ศ. 2469 มำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ.

กกัพืช พ.ศ. 2507 และประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 01 08 

 
- เอกสำรเป็นเทจ็ 
- ลงรำยกำรไม่ครบถว้น สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 

- ตรวจร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

63 



 

6. รับช าระค่าภาษอีากร 

Work Instruction Knowledge Risk 
 

6.1 รับช ำระค่ำภำษี
อำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ออกและรับรอง
เลขท่ียกเวน้อำกร 

 
 
 
 

 
- รับช ำระค่ำภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมใบขนสินคำ้หรือตำมใบสั่งเก็บเงิน                

ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคญัรับเงิน ลงบญัชีและน ำส่งเขำ้ตำมระเบียบปฏิบติัศุลกำกร       
พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 01 12 

 
 
 
 
 
 
 

- ออกและรับรองเลขท่ี ยกเวน้อำกร กรณี ไดรั้บสิทธิทำงภำษีอำกรไม่ตอ้งช ำระอำกรหรือยกเวน้
อำกรตำมประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 01 03 03(2) 

 
- ธนบตัรปลอม 
- เช็คไม่สมบูรณ์ 
- จ ำนวนเงินคลำดเคล่ือน 
- เก็บและน ำส่งเงินสด 

 
 
 
 
 
 

- Running เป็นรำยเดือน 
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7. ตรวจปล่อยสินค้าร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

Work Instruction Knowledge Risk 
 

7.1 ตรวจปล่อยสินคำ้
ร่วมกบัหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- ตรวจปล่อยสินคำ้ตำมค ำสั่งกำรตรวจและเน่ืองจำกขำ้วโพดส ำหรับเล้ียงสัตวเ์ป็นส่ิงก ำกบัตำม

กฎหมำยกกัพืช จึงจ ำเป็นตอ้งตรวจปล่อยร่วมกบัเจำ้หนำ้ท่ีจำกกรมวชิำกำรเกษตร ตำมมำตรำ 
13,14 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกำกร พ.ศ. 2469 มำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ.กกัพืช พ.ศ. 2507 และประมวล
ระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 01 13 

- บนัทึกผลกำรตรวจปล่อยตำมประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร ขอ้ 2 01 13 41, 44 
- ส่งเร่ืองใหง้ำนคดีด่ำนฯ พิจำรณำควำมผดิ กรณีสินคำ้ไม่ตรงตำมส ำแดงหรือควำมผดิกรณีอ่ืนๆ 

ตำมประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 01 13 42(2) 

 
- กำรตรวจร่วม 
- ช ำระอำกรไม่ครบถว้น 
- ส ำแดงรำยกำรเป็นเทจ็ 
- มีของอ่ืนปะปน/ซุกซ่อน 
- เอกสำรรับรองสิทธิต่ำงๆ ทำงภำษี

อำกร 
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8. งานคดีด่านฯ พจิารณาความผดิ 

Work Instruction Knowledge Risk 
 

8.1 งำนคดีด่ำนฯ 
พิจำรณำควำมผดิ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- งำนคดีด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศเร่งรัดพิจำรณำควำมผดิตำมขอ้เทจ็จริงและลกัษณะแห่งควำมผดิ

ใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว และแจง้ผลท่ีชุดของกำรพิจำรณำควำมผดิใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูท้  ำกำรตรวจปล่อย
สินคำ้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ตำมประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 1 06 03,1 06 
06, 1 06 08 

 
- อำยคุวำม 
- เกณฑก์ำรพิจำรณำคดี 
- อ ำนำจกำรพิจำรณำคดี 
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9. ส่งมอบสินค้าไปจากอารักขาของศุลกากร 

Work Instruction Knowledge Risk 
 

9.1 ส่งมอบสินคำ้ไป
จำกอำรักขำของ
ศุลกำกร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- เม่ือท ำกำรตรวจสินคำ้ถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้หรือกรณีท่ีงำนคดีแจง้ผลท่ีสุดของคดีและชัง่ปล่อย

สินคำ้ได ้ใหส่้งมอบสินคำ้ทั้งหมดแก่ผูน้ ำเขำ้/เจำ้ของ พร้อมทั้งรำยกำรปล่อย/ส่งมอบในใบขน
สินคำ้ ตำมประมวลระเบียบปฏิบติัศุลกำกร พ.ศ. 2544 ขอ้ 2 01 13 41(4) 

 
- ลงนำมรับสินคำ้ 

ทีม่า: ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ, 2558 
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