การวิเคราะหหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
การสงออกพืชอาหารของประเทศไทย
Analysis on Supply Chain and Logistics of Crops Exporting
พลาพรรณ คําพรรณ1
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมถึงขาว น้ําตาล (อ อ ย) และมันสําปะหลั ง มีวัตถุ ประสงคสําคัญ เพื่อ
ศึกษาสถานการณปจจุบันของหวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกพืชอาหารของประเทศ
ไทย การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ของการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิ
สติก ส รวมทั้งการเสนอแนวทางการจัดการหวงโซอุ ปทานและโลจิสติ กสก ารส งออกที่ มี
ประสิทธิภาพ กรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหหวงโซอุปทานของการสงออกพืชอาหารไทย
มุงไปที่ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสวนตางๆเริ่มตั้งแตผูผลิ ต(เกษตรกร)ไปจนถึ งปลายทาง
(ผูบริโภค) โดยมีระบบจิสติกสเปนกิจกรรมการเคลื่อนยายผลผลิตตั้งแตการรวบรวมผลผลิ ตไป
จนถึงมือผูบริโภค
จากการศึ กษาพบว าสถานการณ ของหวงโซอุ ปทานและโลจิสติ กสก ารส งออกขา ว
น้ําตาลและมันสําปะหลัง มีลักษณะคลายคลึงกันคือ 1) สิ่งอํ านวยความสะดวกดานการขนสง
ในระบบโลจิสติกสขาเขาไมเ ปนอุ ปสรรคตอ ระบบหวงโซอุ ปทาน ทาเรือ ที่มีอ ยูในขณะนี้ มี
ประสิ ทธิภาพแตผู สงออกมัก ประสบปญ หาตูข นสงสิ นคาไมเพี ยงพอกับความตอ งการ 2)
ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถวางแผนการผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพ การจัดการสินคา
คงคลังในระบบหวงโซอุปทานจึงขาดประสิทธิภาพ สวนการวางแผนการผลิต ใหสอดคล อ งกับ
แผนการขนสงและตารางการเดินเรือ สามารถจัดการไดดีพอสมควร 3) การจัดการการขนสง
วัตถุดิบทางการเกษตรขาเขา มีประสิทธิภาพในดานตนทุนการขนสงและคุณภาพสินคาในกลุ ม
เกษตรกรที่มีพันธสัญญาการขนสงขาว น้ําตาลและมันสําปะหลังไปยังตางประเทศใชการขนสง
ทางเรือซึ่งคาขนสงขึ้นอยูกับฤดูกาล 4) การจัดการขอ มูล การดําเนินงานทางศุล กากรและการ
จัดทําเอกสารมีระบบอิเล็กทรอนิกสอํานวยความสะดวกไดมาก แตมีเฉพาะผูประกอบการขนาด
ใหญที่ใชบริการเนื่อ งจากมีความพรอ มมากกวาบริษัทขนาดเล็ ก 5) การจัดการเครือ ขายการ
กระจายสินคา ผูสงออกมักติดตอประสานงานกับผูนําเขาสินคารายเดิมเพราะไมมั่นใจในผูนํา
เขารายใหมที่อาจขาดประสบการณเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและระเบียบการ
1

นักวิจัย ชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ,

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556

9

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

กักกันสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในสวนของการพัฒนาหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
ผูวิจัยไดนําเสนอยุทธศาสตรที่ไดจากจุดแข็งและโอกาส การแกไขจุดออนเพื่อรองรับโอกาส การ
ใชจุดแข็งเพื่อลดปญหาอุปสรรค และการแกไขจุดออนภายใตอุปสรรคที่มีอยูใหนอยลง
คําสําคัญ : หวงโซอุปทาน โลจิสติกส การสงออก พืชอาหาร

Abstract
The objective of this study is to investigate the current situation on supply chain and
logistics of the major food crops exporting (rice,sugar,tapioca ). SWOT analysis is used
to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats involved in supply chain
management and logistics, as well as propose guidelines to manage supply chain and
logistics. The analytical framework concentrates on the relationship between the various
parts concern to suppliers (farmers) until to the destination (consumers). The result
shows that the circumstances of the supply chain and logistics among rice, sugar and
tapioca are similar as 1) transportation among inbound logistics system is useful to the
supply chain. The most likely problem is insufficient of container, 2) inventory
management in supply chain inefficiency due to inefficient production plan among small
entrepreneurs, 3) inbound raw materials transportation management is efficient in terms
of transportation costs especially contract farming system. Almost transportation is
shipping that the cost depends on season. 4) Information system has good facilities due
to the documentation of custom uses Electronic Data Interchange system. However, only
the large companies can afford for those system. 5) distribution network management,
Exporters are always rely on existing importers due to the quality inspection and
quarantine procedures are always changing. The final researcher has proposed strategies
to develop supply chain and logistics according to strengths and opportunities, remedy
weaknesses to get opportunities, using strengths to reduce the threats and to remedy
weaknesses among existing threats.
Keywords: supply chain, logistics, exporting, crops
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ความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีการใชพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศทําการเกษตรมาอยางยาวนานจึงสงผลให
เป น ผู ส ง ออกพื ช อาหารอั น ดั บ ต น ของโลก ผลผลิ ต พื ช อาหารที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย
เรียงลําดับตามปริมาณผลผลิต ไดแก น้ําตาล (ออย) ขาว มันสําปะหลัง ปาลม สับปะรด มะพราว
และผลไมตามฤดูกาล (ตาราง 1)
ตาราง 1 ปริมาณการผลิตพืชอาหารของประเทศไทย
ผลผลิตสินคาเกษตร
รายการสินค า
ออยโรงงาน
ขาว (รวมนาปและนาปรั ง)
มันสําปะหลัง
ปาลมน้ํามั น
สับปะรดโรงงาน
มะพราว
ลําไย
ทุเรียน
มังคุด
เงาะ

2549
47,658,000
29,642,000
22,584,000
6,715,000
2,705,000
1,815,000
472,000
622,934
147,709
436,474

2550
64,365,000
32,099,000
26,916,000
6,390,000
2,185,000
1,722,000
495,000
750,683
348,181
489,296

ปริมาณผลผลิต (เมตริกตัน)
2551
2552
73,502,000
66,816,000
31,651,000
32,116,000
25,156,000
30,088,000
9,271,000
8,163,000
2,278,000
1,895,000
1,484,000
1,381,000
477,000
623,000
637,790
661,665
175,274
270,554
404,053
370,600

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.สถิติการเกษตรของประเทศไทยป 2554

2553
68,808,000
35,584,000
22,006,000
8,223,000
1,966,000
1,247,000
525,000
568,067
405,622
347,470

2554
95,950,000
33,407,825 *
21,912,000
10,776,848 *
2,593,000
1,055,000
772,000
580,603
409,683
307,342

* ประมาณการ

พืชอาหารเหลานี้เปน สินคาสงออกที่สรางมู ลคาใหแก ประเทศมหาศาลโดยเฉพาะขา ว
น้ําตาล มันสําปะหลัง สับปะรด น้ํามันปาลม (ตาราง 2) หากมีการจัดการหวงโซอุปทานและ โลจิ
สติกสที่เหมาะสมจะสามารถทําใหตนทุนการสงออกสินคาเกษตรของไทยลดลงไดอีกมาก
ตาราง 2 มูลคาการสงออกพืชอาหารของประเทศไทย
ผลผลิตสินคาเกษตร
รายการสินคา
ขาวและผลิตภัณฑ
น้ําตาลและผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
สับปะรดและผลิตภัณฑ
ลําไย (สดและแปรรูป)
น้ํามันปาลมและเมล็ดปาลม
ทุเรียน
มังคุด
มะพราว (มะพราวออน)
ผัก (รวมทุกชนิด)
เครื่องเทศ (รวมทุกชนิด)

2549
104,593
33,376
32,313
20,244
4,128
5,145
3,151
277
379
5,257
1,035

2550
126,872
48,796.71
34,757
19,289
4,946
10,479
3,480
755
354
5,882
1,310

มูลคาการสงออก (ลานบาท)
2551
2552
213,419
183,422
54,749
68,746
32,639
38,528
25,990
23,146
5,051
6,824
16,883
4,984
3,824
4,952
744
1,879
402
364
19,271
19,483
422
384

2553
170,727
76,327
52,716
23,176
6,149
6,855
4,628
1,956
413
19,238
393

2554
210,527
116,949
60,428
28,996
15,024
16,455
5,589
2,071
521
21,425
353

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.สถิติการคาสินคาเกษตรกรไทยกับตางประเทศ ป 2554
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วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาสถานการณปจจุบันของการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส การสงออก
พืชอาหารของประเทศไทย
2. วิเคราะหโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ อ น ของการจัดการหวงโซอุ ปทานและ
โลจิสติกสพืชอาหารไทยไปยังตลาดตางประเทศ
3. เสนอแนวทางการจั ดการหว งโซอุ ป ทานและโลจิส ติก สก ารส งออกไปยัง ตลาด
ตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑพื ช อาหารไทยที่ส ง ออกไปยั ง ต างประเทศ มี รูป แบบการจั ด การห ว งโซ
อุปทาน และ โลจิสติกสตามลักษณะของการจัดการสินคาคงคลังตามประเภทของผลิตภัณฑ ใน
ระบบหวงโซอุปทานของพืชอาหาร การจัดเก็บสินคาคงคลั งเปนการจัดเก็บในชวงเวลาที่สั้น
เพราะผลิตภัณฑพืชอาหารเปนวัตถุดิบที่เนาเสียได จึงมีตนทุนในการจัดเก็บสูง และการจัดเก็บ
ไวนาน ทําใหคุณภาพลดลง การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของการจัดการหวงโซอุ ปทาน
และโลจิสติกสของการสงออกพืชอาหารไทย สําหรับการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุ มขาว น้ําตาล
(ออย) และมันสําปะหลัง

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ขอมูลสถิติ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในระบบ
หวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกพืชอาหารของประเทศไทย
2. การเก็บรวบรวมขอ มูล กรณีศึกษา โดยการสัมภาษณเยี่ยมชมองคกรและหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวขอ งในระบบหวงโซอุ ปทานและโลจิสติกสการสงออกผลิ ตภัณฑเกษตร ไดแก
บริษัทสงออกสินคาเกษตร บริษัทแปรรูปอาหาร บริษัทโลจิสติกส และกิจการอื่ นๆ ที่เกี่ยวขอ ง
เชน กรมศุล กากร กรมวิชาการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.) รวมทั้งการสอบถามสัมภาษณผูนําเขาพืชอาหารไทย ผูจําหนาย ผูคาปลี ก พืชอาหาร
ไทยในตางประเทศ
3. การวิ เคราะห จุด อ อ น จุด แข็ ง วิก ฤต และโอกาสของระบบหว งโซอุ ปทานและ
โลจิสติกสการสงออกพืชอาหารไทยในตลาดโลก จากขอ มูล ที่รวบรวมไดเพื่อ จัดทําเปนแนว
ยุทธศาสตรสําหรับการเพื่อประสิทธิภาพในหวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกพืชอาหารไทย
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สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ
หวงโซอุปทานของการสงออกพืชอาหารไทยเปนความสัมพันธเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางสวนตางๆ
ที่เ กี่ ยวข อ ง เริ่ม ตั้ งแต ผูผ ลิ ต (เกษตรกร) ไปจนถึ ง ปลายทาง คื อ ผู บ ริโ ภค ทั้ ง นี้ ผู มีส ว นที่
เกี่ยวของในกระบวนการ ไดแก ผูผลิต (เกษตรกร) ผูแปรรูป (หรือ โรงงาน) ศูนยกระจายสินคา
รานคายอย (หรือผูบริโภค) (ภาพ1)ในหวงโซอุ ปทานมีระบบโลจิสติกส ทําหนาที่เคลื่ อ นยาย
ผลผลิ ตทางการเกษตรตั้งแตการรวบรวมผลผลิ ต การแปรรูป การจัดเก็บ การควบคุมสินค า
การขนสง การกระจายสินคาไปจนถึงมือผูบริโภค
ระบบหวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกพืชอาหารไทยเกี่ยวขอ งกับการจัดการ
ในดา นตางๆ คือ 1) การจั ดการสิ่งอํา นวยความสะดวก (facility management) เชน ระบบ
สาธารณูปโภค (infrastructure) คลั งสินคา (warehouse) ศูนยการกระจายสินคา (distribution
center) เครื่องจักรและอุ ปกรณ (machine and equipment) และอุ ปกรณในการขนถ าย (material
handling)
การขนสง

การเขาสูตลาด
ผูซื้อ
(ประเทศไทย)

บริษัทจัดสงและ
ขนสงสินคา

ซัพพลายเออร

ผูจัดจําหน าย
(ตลาด
ตางประเทศ)

สถาบันการเงิน
ผูบริโภค

เกษตรกร

ผูจัดจําหนาย
(ประเทศไทย)

พอคาคนกลาง

ผูสงออก
ฟารม
ขนาดใหญ

บริษัทแปรรูป
สินคา

รานคา

ผูนําเขา
ผูผลิต/ผูแปรรูป
(ตลาด
ตางประเทศ)

ภาพ 1 หวงโซอุปทานของการสงออกอาหารไทย
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2) การจั ด การสิ น ค า คงคลั ง (inventory management) รวมไปถึ ง การวางแผนการ
เพาะปลูก แผนการเก็บเกี่ยว (harvesting plan) เพื่อใหเหมาะสมทั้งในดานตนทุนและความสามารถ
ในการสนองตอบตอความตองการของลูกคา
3) การจัดการการขนสง (transportation management) ตั้งแตแหลงกําเนิดสินคาจากไร
นามายั งโรงงานผูผลิ ตหรือผู แปรรูป หรือ เรียกว าการขนสงขาเขา (inbound transportation) ไป
จนกระทั่งการขนสงสินคาสําเร็จรูปจากโรงงานไปยังลูกคา หรือสินคาขนสงขาออก (outbound
transportation) การจัดการการขนสงรวมถึงการเลือกวิธีการขนสง (mode of transportation) การ
เลือกเสนทางการขนสง (routing selection) การวางแผนการใชตูขนสงสินคา และระวางการวางสินคา
4) การจัดขอ มูล สารสนเทศ (information management) หมายถึงขอมูล ขาวสารหรือ
เอกสารที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบหวงโซอุปทานและโลจิสติกส และมีผลกระทบตอความเร็วในการ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา เชน ขอมูลการพยากรณ ความตองการสินคา (forecasting
demand) การจัดการเอกสารการสงออกและการตรวจรับ การลดความซ้ําซอนของกระบวนการทาง
เอกสารและขอมูล การวางแผนระบบฐานขอมูล
5) การจัดการเครือขายการกระจายสินค า (distribution network management) รูปแบบ
ของเครือขายการกระจายสินคามีสวนชวยใหการกระจายตัวของสินคาอยางรวดเร็วภายใตตนทุนที่
เหมาะสม
หวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกขาว: การสงออกขาวไปยังตางประเทศมีกิจกรรม
ตั้งแตการจัดซื้อ การจัดหาโกดังสินคา ระบบการขนสงสินคา การควบคุมคุณ ภาพ การจัดจําหนาย
และระบบจัดการขอมูล โดยเกษตรกรเปนหนวยผลิตเริ่มตน จากนั้นมีการแปรรูปผานกลุมผูจัดหา
ขาวเปลือก (พอคาคนกลาง กลุมเกษตรกร ตลาดกลาง) จากนั้นขาวสารที่ไดจะถูกสงไปยังพอคา
สงออก หยง และพอคาขายสง ซึ่งอาจสงจากโรงสีโดยตรง หรือสงผานหยง
สําหรับขั้ นตอนตอ ไปเปนขั้ นตอนกระจายสิน คาโดยพ อคา ขายสงจะเป นผูดํ าเนิ นการ
สง ออกขา วสารไปยั ง ต างประเทศ (สนั่น เถาชารี และ ระพี พัน ธ ป ต าคะโส, 2554) โดยที่
กระบวนการสงสินคาออกไปยังตางประเทศมีหนวยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ ง
โดยตรงกับการสงออกเขามามีสวนรวม ไดแก บริษัทจัดสงสินคาเกษตร นายหนาตัวแทนการคา
บริษัทโลจิสติกส บริษัทเดินเอกสาร กรมศุลกากร กรมสงเสริมการสงออก สภาหอการคาไทย กรมการ
คาตางประเทศ
ตอมารัฐบาลดําเนินนโยบายรับจํานําขาวเปลือกในราคาที่สูงกวาทองตลาด จึงมีผูเกี่ยวของ
เพิ่มขึ้นในหวงโซอุปทานและระบบโลจิสติกส ไดแก โรงสีที่ผานการคัดเลือกโดยรัฐบาล สถาบัน
เกษตรกรที่เขารวมรับจํานํา และการใชยุงฉางของเกษตรกรเปนที่เก็บรักษาขาว เมื่อมีการรับจํานํา
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ขาว อคส. และอ.ต.ก.มีหนาที่ออกใบประทวนใหแกเกษตรกรแตละราย เพื่อใหเกษตรกรสามารถ
นําไปทําสัญญาและรับเงินจาก ธ.ก.ส. นโยบายรับจํานําขาวทําใหตลาดกลางขาวเปลือกซึ่งเปน
แหลงซื้อขายขาวดวยวิธีการตกลงประมูลระหวางผูซื้อและผูขายหายไปจากระบบ และมีการตั้ง
ตลาดกลางขาวสารขึ้นมาแทน
นอกจากนี้นโยบายจํานําขาวยังกอใหเกิดผลกระทบกับหยงขนาดเล็กซึ่งเปนตัวกลางการคา
ขาวระหวางโรงสีกับพอคา เนื่องจากรัฐบาลเปนผูสํารองขาวรายใหญ ทําใหโรงสีที่ไมไดรวมใน
โครงการและหยงผูเปนตัวกลางคาขาวไมสามารถจัดหาขาวได รัฐบาลทําหนาที่เปนทั้งพอคาคน
กลางรวบรวมขาวเปลือกรายใหญ และพอคาคนกลางขายขาวสาร ระบบการจัดการโซอุปทาน
และโลจิสติกสของการสงออกขาวภายใตนโยบายรับจํานําขาวจึงมีการเพิ่มตัวแทนของรัฐบาลใน
การจัดซื้อขาวเปลือก คลังกลางที่ทําหนาที่เก็บขาวเปลือกจากโครงการรับจํานํา
ตลาดกลาง
ขาวสารที่ทําหนาที่เปนตัวกลางซื้อขายขาวสารระหวางโรงสีที่ไมไดรวมโครงการจํานําขาว และ
พอคาสงออก และคูคา โดยมีกระบวนการสงออกขาวประกอบดวยผูเกี่ยวของตามภาพ 2
ตาราง 3 มูลคาขาวสงออก จําแนกตามประเทศ พ.ศ. 2550 – 2554 (ลานบาท)
ประเทศ
รวม
ไนจีเรีย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
บังกลาเทศ
แอฟริกาใต
โกตดิวัวร
อิรัก
จีน
ฮองกง
กานา
มาเลเซีย
สิงคโปร
ญี่ปุน
อิหราน
เซเนกัล
เบนิน
แคเมอรูน
ฟลิปปนส
ออสเตรเลีย
แคนาดา

2550
119,215
3,783
4,836
7,600.
42,871
5,701
4,971
3,627
7,419
5,661
2,780
5,590
3,730
1,627
6,899
6,493
8,511
1,150
4,286
1,559
1,502

2551
203,219
20,752
1,738
10,751
175,464
11,053
8,315
8,577
5,349
7,272
4,195
12,113
6,026
2,933
2,665
7,004
13,067
2,160
12,280
3,239
2,385

2552
172,207
19,675
2,560
12,961
1,254
14,093
10,365
4,209
7,117
7,822
3,623
3,969
5,034
4,560
53.
5,726
11,467
2,837
2,437
3,511
2,589

2553
168,193
19,984
4,513
13,864
1,800
9,614
10,453
7,214
6,876
6,777
3,026
3,905
4,577
4,882
1,132
3,634
7,611
3,279
7,989
3,221
2,851

2554
193,842
23,271
14,594
12,615
10,435
10,021
9,929
9,281
7,137
6,584
6,178
6,034
4,862
4,707
4,515
3,148
3,135
2,978
2,815
2,806
2,743

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ(ป 2554)
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กรมศุลกากร
กรมสงเสริมการส งออก
สภาหอการคาไทย

เกษตรกร

เกษตรกร

โรงสี ที่เข ารวมโครงการ
- สินค าสําเร็จรูป
- งานระหวางทํา
- วัตถุดิบ ชิ้ นสวน

การขนสง

การขนสง

ธกส.

การขนสง

กลุมเกษตรกร

การขนสง

เกษตรกร

การขนสง

รัฐบาลคูคา
คลั
ง
กลาง
/
ไซโล
การขนสง
การขนสง (G to G)
ที่เชาโดย คอส.
หรือ อ.ต.ก.

การขนสง

โรงสี สหกรณก ารเกษตร
- สินค าสําเร็จรูป
- งานระหวางทํา
- วัตถุดิบ ชิ้ นสวน

การขนสง

พอคาคนกลาง

กรมการคาตางประเทศ

การขนสง

การขนสง

การขนสง
การขนสง

Shipping

ตลาดกลางขาวสาร

การขนสง

การขนสง

พอคาส งออก

การขนสง

ผูซื้อตางประเทศ

หยง

ผูบริโภค

การขนสง
การขนสง

การขนสง

ภาพ 2 หวงโซอุปทานและโลจิสติกสของการสงออกขาวภายใตนโยบายรับจํานําขาว
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556
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พอคาขายสง

การขนสง

พอคา
ปลีก

การขนสง

ผูบริโภค

ปลายทางการสงออกที่ สําคัญ ของข าวไทยตามมูล คา 20 อั นดั บแรก ไดแ ก ประเทศ
ไนจีเรีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ แอฟริกาใต โกตดิวัวร อิ รัก จีน ฮอ งกง กานา
มาเลเซีย สิงคโปร ญี่ปุน อิหราน เซเนกัล เบนิน แคเมอรูน ฟลิปปนส ออสเตรเลี ย และแคนาดา
สวนใหญเปนประเทศในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือ

หวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกน้ําตาล
หวงโซอุปทานและโลจิสติกสของการสงออกน้ําตาลของประเทศไทย ประกอบดวย
เกษตรกรผูปลูกออย ผูจัดซื้อ ผูรวบรวม โกดังสินคา ระบบการขนสง การควบคุมคุณภาพ การ
จัดจําหนาย และระบบจัดการขอ มูล ซึ่งโรงงานน้ําตาลในประเทศไทยกระจายอยูทั่วประเทศ
และตั้งอยูในทําเลที่ใกลกับแหล งเพาะปลู กอ อ ย เกษตรกรผูปลู กอ อ ยจําเปนตอ งทําการขนสง
ออยไปยังโรงงานแปรรูปใหเร็วที่สุด เนื่องจากราคาออยที่ขายไดจะขึ้นอยูกับคาความหวาน และ
น้ําหนัก รัฐบาลเปนผูกําหนดปริมาณน้ําตาลทรายขาวสําหรับโรงงานและใชพระราชบัญ ญั ติ
ปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. 2509 เปนเครื่อ งมือ ในการควบคุม สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย สัง กัดกระทรวงอุ ตสาหกรรม มีหนาที่กํากับดูแลอ อ ย และน้ําตาลทราย
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเกษตรกร
โรงงานน้ําตาลทราย และผูบริโภค คณะกรรมการน้ําตาลทําหนาที่ควบคุมดูแลผลผลิ ต
และการจัดจําหนายน้ําตาลทราย โดยแบงโควตาออกเปนสามสวน ไดแก (1) น้ําตาลทรายโควตา
ก. คือ น้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลขาวบริสุทธิ์ที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดให
ผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศ ตามปริมาณที่กําหนด (2) น้ําตาลทรายโควตา ข. คือ น้ําตาล
ทรายดิบที่คณะกรรมการอ อ ยและน้ําตาลทรายกําหนดใหโรงงานน้ําตาลผลิ ตแล วสงมอบให
บริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด เพื่อการสงออกไปยังตางประเทศ จํานวน 8 แสนตัน เพื่อ ใชทําราคา
ในการคํานวณราคาน้ําตาลสงออก (3) น้ําตาลทรายโควตา ค. คือ น้ําตาลทรายดิบหรือ น้ําตาล
ทรายขาวหรื อ น้ํ า ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ ที่ ค ณะกรรมการอ อ ยและน้ํ าตาลทรายกํ า หนดให
โรงงานผลิตเพื่อการสงออก
หลังจากที่โรงงานผลิตน้ําตาลทรายไดครบตามปริมาณที่จัดสรรใหตามโควตา ก. และ
โควตา ข. การจําหนายน้ําตาลทรายในประเทศอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการอ อ ยและ
น้ําตาลทราย โดยมีการควบคุมปริมาณน้ําตาลที่ออกจําหนายในทองตลาดและรักษาสเถี ยรภาพ
ของราคา โดยที่โรงงานน้ําตาลสามารถดําเนินงานอยางเสรีภายใตการควบคุมของหนวยงาน
ดังกลาว ซึ่งจะมีการจําหนายใหกับลูกคาภายในประเทศ 3 กลุมใหญ ไดแก กลุ มพอ คาสงรายใหญ
(ยี่ปว) และระดับรอง (ซาปว) กลุ ม Modern trade กลุ มลู กคาอุ ตสาหกรรม สําหรับการสงออก
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556
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น้ําตาลทราย แบงออกเปนการสงออกน้ําตาลทรายโควตา ข. และน้ําตาลทรายโควตา ค. โดย
บริษัทออยและน้ําตาลไทย จํากัด เปน ผูสงออกน้ําตาลทรายโควตา ข. สําหรับน้ําตาลทราย
โควตา ค. ส งออกโดยบริษั ทผูส งออกตามพระราชบั ญ ญั ติ อ อ ยและน้ําตาลทราย (มีอยู 6 บริษัท)
กระบวนการสง น้ํ าตาลไปต างประเทศ มี หน ว ยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนที่ เ กี่ย วข อ ง
โดยตรงกับการสงออกเขามามีสวนรวมตามภาพ 3
ตาราง 4 ปลายทางการสงออกน้ําตาลทรายของประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2554
ประเทศ
2550
รวม
43,806
อินโดนีเซีย
12,508
ญี่ปุน
5,054
กัมพูชา
2,088
เกาหลีใต
488
อิรัก
2,357
เวียดนาม
507
มาเลเซีย
1,884
จีน
1,847
ไตหวัน
1,575
ฟลิปปนส
1,300
สิงคโปร
2,406
บังกลาเทศ
510
รัสเซีย
412
ออสเตรเลีย
1
อิหราน
2,269
ตูนิเซีย
0
ซูดาน
0
ลาว
276
เอริเทรีย
299
เคนยา
195
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ (ป 2554)

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556

2551
47,637
14,688
8,049
3,292
2,185
2,676
1,025
681
1,108
4,018
1,495
1,401
8
1,182
2
397
0
883
548
0
74
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2552
61,585
11,396
8,205
5,944
1,915
2,717
1,654
630
2,300
3,525
1,228
1,587
979
359
193
143
0
765
660
0
492.

2553
69,318
19,363
7,311
6,576
2,238
870
3,951
2,079
363
1,316
5,414
1,926
1,123
423
859
0
0
2,032
590
0
279

(ลานบาท)
2554
109,447
21,357
15,924
7,912
6,820
6,390
5,458
5,361
4,811
3,745
3,484
3,399
2,090
2,050
2,049
1,542
1,376
1,134.
973
947
875
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ปลายทางการสงออกน้ําตาลทรายจากประเทศไทย 20 อันดับตามมูล คาสงออก ไดแก
อินโดนีเซีย ญี่ปุน กัมพูชา เกาหลีใต อิรัก เวียดนาม มาเลเซีย จีน ไตหวัน ฟลิ ปนส สิงคโปร
บังกลาเทศ รัสเซีย ออสเตรเลีย อิหราน ตูนีเซีย ลาว เอริเทเรีย และเคนยา ซึ่งสวนใหญเปนประเทศ
ในเอเชีย โดยเฉพาะกลุมอาเซียน

หวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกมันสําปะหลัง
ห ว งโซ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส ข องการส ง ออกมั น สํ า ปะหลั ง ของประเทศไทย
ประกอบดวยการจัดซื้อจากเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง โกดังสินคา การขนสงสินคา การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดจําหนาย และระบบจัดการขอมูล โดยเริ่มกระบวนการตั้งแตเกษตรกร
ผูป ลู ก มัน สํา ปะหลั ง ลานมัน โรงงานแปรรู ป หรื อ พ อ คา คนกลาง โดยที่ ล านมั นอาจทํ า
กิจกรรมหลายอยาง เชน เปนพอคาคนกลางรวบรวมมันสําปะหลั งสดจําหนายใหแกโรงงาน
แปรรูป หรือแปรรูปหัวมันสําปะหลังสดเปนมันเสนจําหนายใหผูสงออก หรือ ทําหนาที่เปน
พอ ค าคนกลาง สําหรับโรงงานมันอั ดเม็ ดทํ าหน าที่แ ปรรู ปจํ าหน ายมั นอั ด เม็ ดให โรงงาน
อาหารสัต ว ห รื อ ผู ส ง ออก และโรงงานแป ง มั นสํ า ปะหลั ง แปรรู ป หั ว มัน สดเปน แป ง มั น
สําปะหลังสงไปจําหนายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ หัวมันสําปะหลั งบางสวนมี
การจําหนายเพื่อ การบริโภคหรือนําไปผลิตเปนเอธานอลภายในประเทศ (ดังภาพ 4) บทบาท
ของรัฐในกรณี ที่ราคามันสําปะหลั งตกต่ํา มี มาตราการรับจํ านําหัวมันสําปะหลั งสดและนํ า
ออกจําหนายในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยมีการฝากมันไวที่โกดังขององคการคลัง สินคาหรือ ผู
แปรรูปมันที่รวมโครงการของรัฐ เนื่องจากไมสามารถเก็บรักษาสินคาในรูปของมันสดได รัฐ
จึงเปนผูจายคาแปรรูปและคาเก็บสิน คา ระบบการจัดการโซอุ ปทานและโลจิสติกสของการ
สงออกผลิตภัณฑจากมันสําปะหลั งกรณีที่มีการแทรกแซงโดยรัฐ อาศัยการดําเนินงานผาน
โรงงานผลิ ต มัน สํา ปะหลั ง ลานมัน และโกดัง สิน คา ที่เ ขา รวมโครงการรั บจํ านํ า สํา หรั บ
ปริมาณผลผลิตจากมันสําปะหลังที่ทางรัฐบาลรับจํานํา รัฐบาลสามารถระบายผลผลิ ตโดยการ
เปดขายทั่วไป การเปดขายแบบรัฐบาลตอรัฐบาล การขายผานตลาดสินคาเกษตรลวงหนา และ
การขายแบบพิเศษตามกระบวนการในภาพที่ 4

ปที่ 6 พ.ศ.2556
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ภาพ 4 หวงโซอุปทานและโลจิสติกสของการสงออกมันสําปะหลัง
ที่มา : ใชขอมูลจากโครงการวิจัยจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสของผลิตภัณฑในประเทศไทย, กันยายน 2552

ปที่ 6 พ.ศ.2556
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ปลายทางการสงออกมันสําปะหลั งของประเทศไทยจําแนกตามมูล คาการสงออก 20
อันดับแรก คือ จีน ญี่ปุน อินโดนีเซีย ไตหวัน มาเลเซีย เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา เนเธอรแ ลนด
ฟลิปปนส สิงคโปร ออสเตรเลี ย เยอรมนี แอฟริกาใต บังคลาเทศ อิ นเดีย แคนาดา ฮอ งกง
สวีเ ดน นิ วซี แลนด และเวีย ดนาม ซึ่ งส วนใหญ เป นประเทศในเอเชี ยโดยเฉพาะอาเซีย น
อเมริกา ยุโรป (ตาราง 5)
ตาราง 5 ประเทศปลายทางการสงออกมันสําปะหลังไทยจําแนกตามประเทศ พ.ศ. 2550 - 2554
ประเทศ
2550
รวม
48,552
จีน
16,388
ญี่ปุน
5,599
อินโดนีเซีย
3,256
ไตหวัน
2,940
มาเลเซีย
1,623
เกาหลีใต
1,934
สหรัฐอเมริกา
890
เนเธอรแลนด
5,169
ฟลิปปนส
885
สิงคโปร
999
ออสเตรเลีย
599
เยอรมนี
236
แอฟริกาใต
608
บังกลาเทศ
276
อินเดีย
122.
แคนาดา
538
ฮองกง
685
สวีเดน
375
นิวซีแลนด
430
เวียดนาม
78
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2554

ปที่ 6 พ.ศ.2556

2551
47,764
11,177
7,651
2,884
3,005
2,094
4,910
1,285
3,488
859
962
449
528
603
420
90
614
406
379
642
95
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2552
51,602
26,775
5,652
3,514
3,263
2,103
2,143
987
584
1,104
686
511
221
382
382
375
382
342
176
188
132

2553
68,592
36,705
7,216
5,274
4,058
3,196
1,775
1,744
823
1,372
815
479
363
455
510
573
317
448
44
217
535

(ลานบาท)
2554
79,805
41,044
8,637
8,057
4,418
3,741
2,689
1,540
1,279
1,147
898
544
501
472
460
375
327
325
324
274
265
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การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสขาว ออย (น้ําตาล) มันสําปะหลัง
1) การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสขาเขา
การขนสงขาเขาของขาว ออย (น้ําตาล) มันสําปะหลัง จากแหล งเพาะปลู กในประเทศไทย
มีรูปแบบที่คลายคลึ งกัน คือ การขนสงจากแหล งปลู กมายังโรงงานแปรรูปโดยตรง หรือ มี
การรวบรวมวัตถุ ดิบ มารวมที่ จุดใดจุดหนึ่งกอ นโดยผูรวบรวมหรือ คนกลาง เพื่ อ ใหไดใ น
ปริ มาณที่ต อ งการแล ว จึง ขนส งไปยั ง โรงงานแปรรู ป การขนส งข าว อ อ ย (น้ํา ตาล) มั น
สําปะหลัง ไปยังโรงงานแปรรูปเปนการขนสงในระยะสั้น เนื่องจากโรงงานแปรรูปตั้งอยูใกล
แหลงผลิต ปญหาในกระบวนการนี้ คือ การรอคอยรถขนสงวัตถุ ดิบทางการเกษตร และการ
รอหนา โรงงานแปรรูปเป นตนทุ นดานการจัด การการขนส งที่ไม จําเป น เนื่อ งจากผลผลิ ต
การเกษตรเปนวัตถุดิบที่เนาเสียได (perishable product) และตองเขาสูกระบวนการแปรรูปใน
ระยะเวลาอันสั้น นับตั้งแตการเก็บเกี่ยว การวางแผนการเก็บเกี่ยว การรอคอยหรือ เขาคิวเพื่อ
ขนสง ทําใหตน ทุนคาขนสงสูงขึ้น และยังมีตนทุนความเสื่อ มคุณภาพ เชน โรงสีขาว และ
โรงงานน้ําตาล ซึ่งรถขนสงออยอาจตองรอคิวลงออยใหแกโรงงานมากกวา 30 ชั่วโมง ซึ่งคิด
เปนตนทุนโลจิสติกส ที่เสียเปลา และยังทําใหคาความหวานของออยลดลงดวย
2) การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสขาออก
การขนสงขาออก หมายถึง การขนสงจากหนาโรงงานที่ผลิ ตสินคาไปจนถึ งลู กคาใน
ตางประเทศ คือ การขนสงผานทางเรือ รูปแบบการขนสงขาออกสามารถแสดงได ดังกรอบ 1
การจัดการการขนสงผลิตภัณฑขาว น้ําตาล มันสําปะหลั ง แบบที่ 1 ถึ ง 3 เปนการขนสง
ผลิตภัณฑทางเรือ เริ่มจากการลากตูขนสงสินคาเปลาจากลานพักตูไปยังโรงงานเพื่อ รับสินคา
และตรวจสิ นค า และปด ตูที่ โ รงงาน ผูส ง ออกที่ ใ ชก ารขนสง แบบที่ 1 จะเป น ผูส ง ออกที่
สามารถสงผลิตภัณฑไดในปริมาณเต็มความจุของตูขนสงสินคา ในการขนสงแบบที่ 2 เปน
การสงออกโดยตัวแทนการคา ซึ่งทําหน าที่หาสินคาใหผูนําเขาในปลายทาง เพื่อ ใหเต็ม ตู
ขนสงสินคา ในกรณีที่มีการสั่งสินคาไมเต็มตูขนสงสินคา ในการขนสงรูปแบบนี้ผูสงออกจะ
นัดหมายใหโรงงานผูผลิ ตสง สินค ามายั งลานบรรจุสิน คาหรือ Container Freight Station
(CFS) เพื่ อ บรรจุ สิ น ค า เข า ตู ก อ นที่ จ ะส ง ไปท า เรื อ หรื อ ชานชาลาขนส ง สิ น ค า (Inland
Container Depot : ICD) การขนสงแบบที่ 3 เปนรูปแบบการขนสงสินคาโดยใชรถบรรทุกบรรทุก
ผลิตภัณฑขาว น้ําตาล มันสําปะหลัง จากโรงงานมายังทาเรือเพื่อลงเรือไมใสตูขนสงสินคา
กรอบ 1 รูปแบบโลจิ สติกสขาออก ขาว น้ําตาล มันสําปะหลัง
ปที่ 6 พ.ศ.2556
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รูปแบบ
1

ตูขนสง

การขนสง

โรงงาน

ขนตูเปลาไป
ยังโรงงาน บรรจุ

การขนสง

ขนตูสินคาไปยังทาเรือ
แหลมฉบัง หรือทาเรือ
กรุงเทพฯ หรือ ICD
ที่ลาดกระบัง

ทาเรือ

ทาเรือ

การขนสง

ปลายทาง

การขนสงทางเรือ ผูนําเขา
แบบตูขนสงสินคา ปลายทาง

2

บรรจุสินคาและปดตู โรงงานสง
โดยใช
ที่ CFS
รถบรรทุก

ขนตูไปยังทาเรือแหลม
ฉบัง หรือทาเรือ
กรุงเทพฯ หรือ ICD
ที่ลาดกระบัง

ทาเรือ

การขนสงทางเรือ ผูนําเขา
โดยใชเรือบรรทุก ปลายทาง
สินคาแบบตูขนสง
สินคา
(12-28 วัน)

ขนสงสินคาโดยโรงงาน
หรือ 3PL ดวย
รถบรรทุก หรือเรือ

ทาเรือ

การขนสงโดยเรือ ผูนําเขา
ปลายทาง
ไมใสตู

3

การขนสงผลิตภัณฑขาว น้ําตาล มันสําปะหลัง ใชการขนสงทางเรือ โดยการขนสงทางเรือ
จากไทยไปประเทศปลายทาง มีสายเรือที่ขนสงและมีตารางการขนสงที่แนนอน ระยะเวลาใน
การขนสงขึ้นอยูกับสายเรือและเสนทาง (12-28 วัน) ปญหาการขนสงทางเรือ คือ ตูขนสงสินคา
ไมเพียงพอในบางฤดูกาล เนื่อ งจากปริมาณตูเขาและออกนอกประเทศไมสมดุล กัน การนํา
ตูเปลาเขาประเทศจึงเปนการเพิ่มตนทุนในการขนสงของสายเรือ
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สถานการณ ข องห ว งโซ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส ก ารส ง ออกข า ว น้ํ า ตาลและ
มันสําปะหลัง
1. การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
1) ขาเขา
1.1) การขนสง
การขนสงจากแหลงเพาะปลูกหรือเพื่อลําเลียงเขาสูโรงงานแปรรูป โดยสวน
ใหญลําเลียงทางถนนซึ่งมีปริมาณถนนที่เพียงพอสําหรับการขนสง สิ่งอํ านวยความสะดวก
ดานการขนสงในระบบโลจิสติกสขาเขาจึงไมเปนอุปสรรคตอระบบหวงโซอุปทาน
1.2) การจัดการสินคาคงคลังและการจัดเก็บ
ผูป ระกอบการรายใหญ มี ค วามพรอ มในสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด านการ
จัดการสินคาคงคลังและการจัดเก็บ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบบ Contract
Farming ที่ดี แตในดานการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบใหไดมาตรฐาน (เชน เครื่อ งมือ และ
อุปกรณตางๆในหอง LAB) ยังมีไมเพียงพอตอความตองการในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
การเกษตรกรรมตลอดทั้งป และมีวัตถุดิบทางการเกษตรหลากหลายชนิด ในภาพรวมนั้นการ
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกของสินคาคงคลังในดานโลจิสติกสขาเขาจากไรสูโรงงานนั้นไม
เปนอุ ปสรรคตอ ระบบหวงโซอุ ปทานของการสงออกผลิ ตภัณฑไปยั งตางประเทศมากนั ก
ยกเวนกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
1.3) การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจัดการขอมูลสารสนเทศ
มีปญหาในดานการจัดการขอมูล ในขั้นตอนการขอใบรับรองตางๆ และการติดตอ
เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ ของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
1.4) การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานบุคลากร
บุคลากรและหนวยงานดานการตรวจวิเคราะหและการใหใบอนุญ าตรับรอง
แหลงเพาะปลูก และบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานในระบบหวงโซอุ ปทานพืชอาหารมี
จํากั ด ต อ งมี การพัฒนาบุค ลากรในดานการตรวจคุณ ภาพและการรับรองมาตรฐานแหล ง
เพาะปลูก
2) ขาออก
2.1) การขนสง
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ผูสงออกขนสงสินคาไปยังทาเรือ โดยใชรถบรรทุกเปนสวนใหญ เนื่อ งจาก
การขนสงทางรถไฟยังครอบคลุ มทั่วประเทศ รัฐควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการตั้ง
ICD รวมทั้งการลงทุนในระบบรางรถไฟในเขตภูมิภาคที่มีการสงออกสินคาเกษตรที่มีปริมาณ
มาก เชน ขาว น้ําตาล มันสํา ปะหลั ง ซึ่งหากมีการสนับสนุนสิ่งอํ านวยความสะดวกดานการ
ขนสงโดยทางรถไฟใหทั่วถึงทุกภูมิภาค จะทําใหตนทุนและระยะเวลาที่ใชในการขนสงลดลง
ทาเรือที่มีอยูในขณะนี้มีประสิทธิภาพ แตผูสงออกมักประสบปญ หาตูสินคา
(containers) ไมเพียงพอกับความตองการ จึงมีการขนสงตูเปล ามาจากประเทศอื่ น ซึ่งทําใหมี
คาระวางที่สูงขึ้น
2.2) การจัดการสินคาคงคลังและการจัดเก็บ
ผูผลิตวางแผนการผลิตสอดคลองกับการจัดการการขนสง การใชคลั งสินคา
เพื่อจัดเก็บผลิ ตภัณฑตามความเหมาะสม สิ่งอํ านวยความสะดวกในดานคลั งสินคาไมเปน
ปญหาตอระบบการโซอุปทานและโลจิสติกสขาออก
2.3) การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจัดการขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลสารสนเทศในระบบหวงโซอุ ปทานขาออกมีความซ้ําซอ น การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางสําหรับการตรวจสอบสินคาและการออกเอกสารจะมี
สวนชวยเอื้อประโยชนตอการจัดการระบบหวงโซอุปทานขาออกได
2. การจัดการสินคาคงคลัง
1) ขาเขา
ในระบบหวงโซอุ ปทานอาหารที่ดีตอ งมีแหล งวัตถุ ดิบที่แนนอน มีปริมาณวัตถุ ดิบ
เพียงพอในแตละวันที่ผลิต ซึ่งตองรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว การควบคุม
คุณภาพในแหลงวัตถุดิบ วิธีการที่สามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบ คุณภาพ และองคประกอบ
อื่ นๆ ไดอ ยางใกล ชิด คือ การทํา Contract Farming ซึ่งการทํา Contract Farming นี้จะตอ ง
อาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนผูประกอบการหรือ อุ ตสาหกรรม
รายใหญ ที่ใชกันอยู ในกรณีผูประกอบการรายเล็ ก การทํา Contract Farming เพื่อ การวาง
แผนการผลิตที่สอดคลองและควบคุมคุณภาพอาจทําไดยากหรือ ทําไดในปริมาณไมมาก การ
จัดการสินคาคงคลังในระบบหวงโซอุปทานแบบนี้ จึงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
การจั ดการสิน คา คงคลั งของระบบหว งโซอุ ปทานขาเข าของขา ว น้ํา ตาลและมั น
สําปะหลัง ในปจจุบันยังมีสวนที่ตองการการพัฒนา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ
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กลุมเกษตรกรที่ไมอยูภายใต Contract Farming ทั้งในเรื่องการวางแผนการเพาะปลู ก การเก็บ
เกี่ยวใหสอดคลองกับกําลังการผลิตและการขนสง รวมทั้งการวางแผนการควบคุมคุณภาพการ
เพาะปลูกและการผลิต
2) ขาออก
มุงเนนการวางแผนการผลิตใหสอดคล อ งกับแผนการขนสงและตารางการออกของ
สายเรือ สามารถจัดการไดดีพอสมควร
3. การจัดการดานการขนสง
1) ขาเขา
กรณีของ Contract Farming การขนสงขาเขาของวัตถุ ดิบจากแหล งเพาะปลู กในประเทศ
ไทย มีการขนสงวัตถุดิบจากแหลงปลูกหรือฟารมมายังโรงงานโดยตรงหรือเกิดการขนสงโดย
มี การรวบรวมวัตถุดิบมาที่จุดใดจุดหนึ่งกอน เนื่องจากงายตอการจัดการและการวางแผนการเก็บ
เกี่ยว ทํา ใหป ระหยั ดตน ทุนการขนสง เนื่อ งจากการขนส งจากผูร วบรวมมายังโรงงานจะ
สามารถบรรจุไดเต็มคันรถ
กรณีที่ไมมี Contract Farming การขนสงมีทั้งแบบที่มีผูรวบรวม และแบบที่เกษตรกร
เปนผูสงวัตถุดิบไปยังโรงงานโดยตรง การขนสงมีทั้งการใชรถขนสงของเกษตรกร รถของผู
รวบรวม รถของโรงงาน หรือการขนสงโดยบริษัทรับขนสง (หรือ 3PL)
สรุปไดวาการจัดการการขนสงวัตถุดิบทางการเกษตรขาเขาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งใน
ดานตนทุนการขนสงและคุณภาพสินคา คือ การขนสงจากเกษตรกรที่มี Contract Farming โดยมี
การขนสงผานผูรวบรวม และมีการวางแผนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดี เหมาะสมตอกําลัง
การผลิตของโรงงานและศักยภาพการขนสง แตอุตสาหกรรมที่มีการจัดระบบ Contract Farming
ที่ดีมักจะเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ดังนั้น สวนใหญในระบบโลจิสติกสขาเขาของระบบหวง
โซอุปทานอาหาร การขนสงวัตถุดิบเขาโรงงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
2) ขาออก
การขนสงขาว น้ําตาลและมันสําปะหลังไปยังตางประเทศใชการขนสงทางเรือ ซึ่งคา
ขนสงขึ้น อยูกับฤดูกาล โดยทั่วไปการขนสงทางเรือ นั้น จะประสบปญ หาเกี่ยวกั บตูขนส ง
สินคาที่ไมเพียงพอในบางฤดูกาลเนื่อ งจากปริมาณตูเขาและออกนอกประเทศไมสมดุล กัน
การนําเขาตูเปลาเขาประเทศจึงเปนการเพิ่มตนทุนในการขนสง
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สรุปไดวาการจัดการการขนสงของระบบโลจิสติกสขาออกยังตอ งการการพัฒนาใน
ดานการจัดการความสมดุลของตูขนสงสินคา การวางแผนการขนสงใหสอดคล อ งกับตารางการ
ออกของเรือ
4. การจัดการขอมูล
1) ขาเขา
1.1) การจัดหาวัตถุดิบ
ปญหาดานคุณภาพของสินคาที่ต่ําและไมสม่ําเสมอ พบวาสวนใหญเกิ ดขึ้นใน
ขั้นตอนการผลิ ตวัตถุ ดิบ เกษตรกรผูผลิ ตวัตถุ ดิบรายเล็ ก ของประเทศยังขาดความรู ความ
ชํานาญในเรื่องมาตรฐานและระบบการผลิตที่ดี ยังมีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวยังไมเหมาะสม
ตั้งแตการใชดิน น้ํา สารเคมี การจัดเก็บสินคาคงคลัง และการลดสารตกคาง
ในการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจัดการขอมูลสารสนเทศสําหรับ
หนวยงานของภาครัฐ ควรมีการผลักดันใหเกิดมาตรฐานวัตถุดิบที่ดีและสงเสริมใหเกษตรกร
ตระหนักถึ งบทบาทที่ สําคัญ ของตนเองที่ มีตอ อุ ตสาหกรรมอาหาร โดยจัดใหมี หนวยงาน
รองรับในดานการเผยแพรขอมูลและการอบรมใหเกษตรกรมีความเขาใจในมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหารอยางจริงจังและตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูความ
เข า ใจเรื่อ งเกษตรที่ ดี แ ละเหมาะสม (GAP) นอกจากนี้ ควรส ง เสริม และสนับ สนุ น การ
ตรวจสอบแหล งวัต ถุ ดิบ โดยใชร ะบบ fast track ในการออกใบรั บรองการผลิ ตในฟาร ม
สําหรับผูผลิตที่ไดมาตรฐาน สวนภาคเอกชนควรมีการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหสืบคนแหลงที่มาของวัตถุดิบอยางชัดเจน โดยอาจเริ่มใชกับกิจการที่มีความ
เชื่อมโยงกับผูผลิตวัตถุดิบ เชน ในลักษณะของ Contract Farming
การสื่ อ สารขอ มูล เพื่อ การจั ดการหว งโซ อุ ป ทานและโลจิ สติ กส ขาเข า ยั ง
ต อ งการพั ฒ นาให เ อื้ อ ประโยชน ต อ การจั ด การห ว งโซ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส ใ ห มี
ประสิทธิภาพ
1.2) การตรวจรับรองผูประกอบการ
ภาครัฐควรมีแผนในการลดขั้น ตอนการดํา เนิ นงานที่ทํ าใหการตรวจสอบ
รับรองสถานประกอบการ ใหมีความรวดเร็ว (fast track) และลดความซ้ําซอ นในหนวยงาน
และควรมีน โยบายสนับ สนุ นที่ ตอ เนื่ อ งให ส ถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิ ตใหสูงขึ้น ในการกําหนดแผนของขั้นตอนการดําเนินงานการ
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ตรวจรับรองโรงงานหรือสถานประกอบการควรแบงประเภทของการตรวจรับรองเปนระบบ
fast track หรือ normal track ซึ่ง อาจจะกําหนดจากรายการศัก ยภาพการผลิ ตของสถาน
ประกอบการ
การออกกฎระเบียบการตรวจรับรองโรงงานหรือสถานประกอบการในแตล ะ
ระดับควรมีความทันสมัย แตปองกันไมใหสถานประกอบการหลี กเลี่ ยงหรือ ฝาฝนกฎระเบียบ
ได
2) ขาออก
2.1) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑกอนการสงออกและการขอใบรับรอง
โดยใชหลักการเดียวกันกับระบบการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและตรวจ
รับรองโรงงาน การตรวจสอบคุณภาพของผลิ ตภัณฑกอ นการสงออกควรมีระบบ fast track
เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพใหรวดเร็วและประหยัดคาใชจายขึ้น โดย
ภาครัฐควรจะมีการแบงระดับ (grade) ของสินคาที่จะตอ งตรวจสอบ ประกอบกับควรที่จะ
ประยุ กตระบบ Competent Authority ที่ จะใช กับสิน คาอื่ น ที่หนว ยงานราชการนั้น ๆ เป น
ผูรับผิดชอบ
2.2) พิธีการศุลกากรและการจัดทําเอกสาร
การดําเนินงานทางศุลกากรและการจัดทําเอกสารมีระบบ EDI (Electronic Data
Interchange) อํานวยความสะดวกแตมีเฉพาะผูประกอบการขนาดใหญที่ใชบริการ เนื่องจากมี
ความพรอมมากกวาบริษัทขนาดเล็ก ที่สําคัญยังขาดระบบ One Stop Service ที่ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสงออกที่สามารถออกใบอนุญาตตางๆ มาใหบริการรวมกันที่ศุลกากร
5. การจัดการเครือขายการกระจายสินคา
ระบบหวงโซอุปทานและโลจิสติกสในการสงออกขาว น้ําตาลและมันสําปะหลัง ไทย
มีเครือขายการกระจายสินคาไมมากนัก ผูสงออกขาว น้ําตาลและมันสําปะหลั งในไทยที่สง
สิน ค าไปประเทศในต างประเทศจะติ ด ตอ ประสานงานกั บผู นํ าเข าสิ น คา (importer) ใน
ประเทศตางๆ นอยราย เนื่องจากความไมมั่นใจในผูนําเขารายใหมซึ่งอาจไมมีประสบการณ
เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและระเบียบการกักกันสินคา ซึ่งมีการเปลี่ ยนแปลง
อยูเสมอ
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การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน ในหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
จากการสั ม ภาษณ แ ละเยี่ ย มชมหน ว ยงานที่ มี กิ จ กรรมเกี่ ย วข อ งในห ว งโซ อุ ป ทานและ
โลจิส ติก สก ารสง ออกพื ชอาหารของไทย เช น บริ ษัท จัด สง สิน คา เกษตร บริ ษัท แปรรู ป
บริษัทโลจิสติกส กรมศุลกากร สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ผูนําเขาและ
ผูคาปลีกในตางประเทศ ทําใหไดขอ มูล สําหรับการวิเคราะหโอกาส อุ ปสรรค จุดแข็ง และ
จุดออน ดังตาราง 6 และ ตาราง 7 ตอไปนี้
ตาราง 6 โอกาสและอุปสรรค

โอกาส

อุปสรรค

1. การเพิ่มขึ้น ของปริมาณการนําเข าสินค าเกษตรใน 1. การคุ ม ครองสิ ท ธิ บั ต รพั น ธุ พื ช ได ก ลายเป น
ประเทศกลุ ม เป า หมายแสดงให เ ห็ น ถึ ง โอกาสทาง ขอจํากัดตอการดําเนินงานแบบดั้งเดิมของเกษตรกร
การตลาดสําหรับพืชอาหารไทย
ที่ไมสามารถใชผลผลิตทางการเกษตรที่จัดซื้อมาเพื่อ
การเพาะปลูกแพรพันธตอไป
2. จํานวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้ นทุ กป อาหารจึ ง 2. การคุ ม ครองการละเมิ ด สิ ท ธิ ท างชี ว ภาพได
เปนที่ตองการเพิ่มขึ้นดวย
กลายเปนขอจํากัดในการใชประโยชนจากสวนตางๆ
ของพันธุพืชของประเทศไทย
3. ผูบ ริโ ภคให ค วามสนใจต อการบริโ ภคอาหารสด 3. ผลผลิ ต ทางการเกษตรทุ ก ชนิ ด สามารถสรา งขึ้ น
ใหมและบริโภคสินคาเกษตร
ใหม ด ว ยเทคโนโลยี พั น ธุ วิ ศ วกรรม จึ ง เป น สิ่ ง
ทดแทนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ
4. ปริมาณกลุมผูบริโภคที่มีรายได ระดั บ กลางและที่ มี 4. คาสิทธิในการนําเข าเมล็ด พันธุ ที่ ใช สําหรับ การ
กําลังซื้อมีจํานวนเพิ่มมากขึ้ น ซึ่งเป นผลดี ต อปริมาณ ผลิ ต พื ช ผัก และผลไม ช นิ ด คุ ณ ภาพพิเ ศษเพื่ อการ
การบริโภค ทํ าใหโอกาสทางการตลาดของสินค าได สงออกทําใหตนทุนสินคาสูงขึ้น
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
5. แนวโนมการผลิตและการจัด จําหนายสินค าอาหาร 5. กรณีขาวสารไทย บางครั้งผูสงออกและผูนําเขาได
ไทยสํ าเร็จ รูป โดยบริษั ท ผูผลิ ต อาหารต า งชาติ สรา ง ผสมชนิดขาวสารหลายประเภทหลายสายพันธุ เ ข า
โอกาสใหมใหกับผูสงออกไทยเพิ่มมากขึ้น
ดวยกัน ทําใหเกิดปญหาตอภาพลักษณ ด านคุ ณ ภาพ
ขาวสารของไทย
6. ผูนําเขาชาวตางชาติมีการลงทุนในประเทศไทยด าน 6. อัตราภาษีศุลกากรที่ สูงสําหรับ สินค าเกษตรแปร
การเกษตรและการแปรรูป สินค าอาหาร เป นการสราง รูปเปนขอจํากัด ทําใหความสามารถดานการแข งขั น
และขยายโอกาสใหกับผูสงออกมากขึ้น
ทางต นทุ นของสิน ค า เกษตรจากประเทศไทยลด
นอยลง
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ตาราง 6 (ตอ)

โอกาส

อุปสรรค

7. ระดั บ อั ต ราภาษี ศุ ล กากรพื ช อาหารในหลายๆ
ประเทศมีอัต ราที่ ไมสูงมากนัก เป นโอกาสที่ ดี ในการ
สงออกสินคาของไทย
8. ประเทศไทยได ร ว มตกลงการค า เสรี กั บ นานา
ประเทศ ซึ่งเปนโอกาสที่ ดี สําหรับ ผูสงออกพืช อาหาร
ไทย ภายใตขอตกลงดานภาษีศุลกากรทําใหระดับ อัต รา
ภาษีศุลกากรลดลง
9. กฎหมายคุ ม ครองสิ ท ธิ พั นธุ พื ช ได เ ป ด โอกาสให
บริษัทไทยสามารถพัฒนาและคิดคนพันธุพืชใหมๆ ยื่น
ขอจดสิ ท ธิ บั ต รและใช ป ระโยชน จ ากส ว นต างๆ ที่
คนพบโดยไดรับการคุมครองสิทธิ์
10. ในตลาดกลุ มเป าหมายต างประเทศ สว นใหญ มี
ประชากรจํานวนมาก และเปนกลุมที่มีกําลังซื้อ
11. พฤติกรรมการบริโภคสินคาไทยในตางประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
12. ความสัมพันธที่ดีระหวางไทยกับนานาชาติ

7. ความตกลงทวิภาคีของประเทศคูแขงขั นของไทย
ทํ าให ผูสง ออกไทยเสียเปรีย บในการแข งขั นด า น
ตนทุน
8. การตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหารของประเทศ
ผูนําเขาที่เขมงวด เปนเหตุใหผูสงออกไมส ามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีของ
ประเทศผูนําเขาไดอยางครบถวน

9. กองเรือพาณิชยนาวีไทยมีนอย

10. การขนสงระบบรางมีเสนทางจํากัด
11. ความผันผวนของราคาพลังงาน
12. คูแข งขั นรายใหมมีต นทุ นแรงงานถูกกว า เช น
เวียดนาม จีน

13. มีการจัดงานแสดงพืช อาหารไทยบ อยครั้งโดยการ 13. การเผยแพร กฎเกณฑ หรื อ ระเบี ย บใหมๆ ให
สนับสนุนของภาครัฐ
เจาหนาที่และผูประกอบการทราบมีความลาชา
14. การมีเจาหนาที่กรมศุลกากรไปตรวจสอบการบรรจุ 14 .ปริมาณตูสินค าไมสมดุ ลระหว างขาเข าขาออก
สินคาที่โรงงาน
โดยเฉพาะชวงตนฤดูกาล
15. ปจจุบันสินคาขาออก มีการยกเลิกการตรวจตู สินค า 15.ความลึกของทาเรือคลองเตยและทาเรือสงขลาไม
แตใชการตรวจทบทวนภายหลัง
เพียงพอสําหรับเรือขนาดใหญ
16. การสงเสริมของรัฐบาลไทย เชน การเจรจาเป ด เขต 16.การสงตัวอยางสินคาไปใหลูกค าในต างประเทศ
การคาเสรี การแกปญหามาตรกีดกันทางการค าที่ ไมใช มีความยุงยากเนื่องจากต องขอใบรับ รองสุข อนามัย
ภาษี
จากหลายแหลง
17. กรมศุ ล กากรพั ฒน าระ บ บ สารสน เ ท ศใ ห มี 17.การกําหนดพิกัด สินค าไมชั ด เจนขึ้ นอยูกับ การ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตีความของเจาหนาที่
18.การขนสงทางน้ํามีคาขนถายขึ้น-ลงจากเรือสูง
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ตาราง 7 จุดแข็งและจุดออน
จุดแข็ง
จุดออน
1. ประเทศไทยเป น ประเทศผูผลิ ต ข า ว น้ํ าตาลและมั น 1. ระบบห ว งโซ อุ ป ทานของข า ว น้ํ า ตาลและมั น
สําปะหลังอันดับตนในตลาดการคาโลก และเปนประเทศผู สําปะหลังที่มีหลายกิจกรรมที่ เ กี่ยวข องทํ าใหการเพิ่ม
ส ง ออกข า ว น้ํ า ตาลและมั น สํ า ปะหลั ง รายใหญ ไ ปยั ง คุณคาของแตละกิจกรรมเปนไปไดยาก
ประเทศผูนําเขาทุกภูมิภาค
2. การคั ด สรรคุ ณ ภาพโดยผูสง ออกไทยเป น ระบบการ 2. ประเทศไทยขาดมาตรการคั ด เลือกคุ ณ ภาพสําหรับ
ดํ า เนิ น งานที่ ดี ทํ า ให สิ น ค า ไทยเป น ที่ ย อมรั บ ในด า น สินคาเกษตร ทํ าใหเ กษตรกรไมมีแ รงผลักดั นในการ
คุณภาพ
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพสินคา
3. มีการดําเนินธุรกิจการเกษตรและการแปรรูป ที่ ทั นสมัย 3. วิ ธี ก ารเพาะปลู ก แบบดั้ ง เดิ ม ก อ ให เ กิ ด สารเคมี
เพิ่มมากขึ้ น รวมทั้ งมีระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพสินค า ตกคางโดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรขนาดเล็กและขนาด
ทําใหสามารถพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยด านอาหารได กลาง ทําใหผูสงออกและผูค าต องเสียค าใช จายสูงใน
ดี
การทําความสะอาดสินคาหรือคัดเลือกสินคา
4. ความรวมมือกันระหว างผูค า เกษตรกร พอค าสง และ 4. พ อ ค า ค น ก ล า ง จํ า ห น า ย สิ น ค า เ ก ษ ต ร ใ น
บริษัทแปรรูป ทําใหสามารถปรับปรุงสวนตางๆของระบบ สภาพแวดลอมที่ ไมมีร ะบบการเก็บ รั กษาที่ ดี ทํ าให
หวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สงผลตอความสดใหมของสินคา
5. ศูนยกลางกระจายสินคาที่จัด ทํ าโดยผูค าขนาดใหญใน 5. การจัด ซื้อจากผูผลิต หรือผูจัด หาที่ หลากหลาย ทํ า
ประเทศ มีก ารทํ า ความสะอาด การคั ด เลือ กสิ นค า การ ใหสินคาเกษตรของไทยกลายเป นผลผลิต ที่ ป ะปนกัน
บรรจุ สิน ค า และกํา หนดรหั สสิ นค า ทํ าใหก ารควบคุ ม หลายมาตรฐาน ผูคาตองสิ้นเปลืองเวลาและค าใช จาย
ในการคัดแยกสินคา
คุณภาพสินคามีประสิทธิภาพ
6. ระบบขอมูลและการจัดการข อมูลโดยผูค าขนาดใหญ ทํ าใหการ 6. การขาดแคลนระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อเชื่ อมโยง
จัดการดานการสั่งซื้อ การจัดสง สินค า การจัด เก็บ สินค า และ ระหวางเกษตรกร พอค าคนกลาง บริษัท จัด สงสินค า
ระบบการจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และรานคา ทําใหระบบการจัดการด านการสั่งซื้อและ
การจัดสงสินคาเปนไปอยางลาชา
7. บริษัทจัดสงและขนสงสินคาที่เ กิด ขึ้ นใหมในประเทศ 7. ระบบหวงโซอุปทานในภาพรวมขาดประสิท ธิ ภาพ
ไทยมีระบบจัดการโกดั งสินค าที่ ดี และการขนสงสินค ามี ดานการจัดการสินคาคงคลังใหเหมาะสมกับ ปริมาณความ
ระบบควบคุมรักษาคุณภาพสินค าในระหว างการขนสง มี ต องการของลูก ค า ในกรณี ที่ ก ารผลิ ต ของเกษตรกร
ระบบกําหนดรหัสสินค าและจัด ทํ าเครื่องหมายสินค า ใน ไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนของสภาพดิ นฟา
อากาศ ทําใหผูนําเขาในตางประเทศไมสามารถจัด ซื้อ
หวงโซอุปทานตั้งแตโกดังสินคาไปจนถึงรานคาปลีก
จัดหาไดตามที่ตองการ
8. ผูนําเขาที่เปนคนไทยในตางประเทศมีความสัมพันธที่ดี 8. การจัดเก็บสินคาและการขนสงสินคาดวยรถบรรทุ ก
กับผูสงออกไทย ทําใหเกิดความเชื่อถือกันระหว างผูนําเข า หรือรถกระบะที่ไมมีระบบรักษาความสด รวมทั้ งการ
และผูสงออก
ขนยายสินคาบอยครั้ง ทําใหมีผลตอคุณภาพสินคา
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ตาราง 7 (ตอ)
จุดแข็ง
9. การรับ รองคุ ณ ภาพสินค าอาหารไทยจากภาครัฐ เช น
ข า วหอมมะลิไ ทย ทํ าใหผู นํ าเข า และห างรา นต างๆ ใน
ประเทศผูนําเขามีความพอใจในคุณภาพ
10. ชื่อเสียงและภาพพจนข องอาหารไทยได สรางความ
ประทับใจตอผูบริโภคในตางประเทศ
11. การวิจัยและพัฒนาสินคาของผูสงออกขนาดใหญเปน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคาไทยใหดียิ่งขึ้น

จุดออน
9. ผูส งออกไทยขาดการเชื่ อมโยงระบบข อมู ลกั บ ผู
นําเขาและรานคาดวยระบบขอมูลสารสนเทศ
10. ผูสงออกขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ

11. ผูสงออกไทยมุง แต การรักษาปริ มาณการสงออก
มากกวาการหาตลาดใหม ทําใหประเทศคูแข งสามารถ
แยงชิงความเปนผูนําการตลาดของไทยไปได
12. ผูสงออกมีต ราสินค าของตนเองและทํ าใหสามารถ 12. ผู ส ง ออกขนาดเล็ ก และขนาดกลางขาดแคลน
สรางความแตกตางของสินคาไดชัดเจน
ทรัพยากรและความชํานาญเรื่อง การพัฒนาปรับ ปรุง
คุณภาพสินคา
13. การรับ รองเครื่องหมายทางการค าที่ ใช กับ ข าวหอม 13. ผูส งออกไทยไม ส รา งตราสิ น ค าเป น ของตนเองใน
มะลิไทย ทําใหผูสงออกไทยสามารถสงออกสินค าข าวหอม ตลาดตางประเทศ ผูคาในตางประเทศจึงจัดจํ าหน ายสิน คา
ดว ยการใช ตราสิ น คาของตนเอง ซึ่ งทํ าให สิ น คาไทยไม
มะลิไทยไดในราคาสูง
สามารถสรางความแตกตางจากสินคาอื่นไดชัดเจน

14. ขาว น้ําตาลและมันสําปะหลัง เป นของแหงซึ่งเก็บ 14. การสงสินคาไปตางประเทศต องมีใบรองรองจาก
รักษาไดนาน
หลายหนวยงานทั้งจากประเทศไทย และหนว ยงานของ
ประเทศคูคาที่มีขั้นตอนมาก
15. ผูสงออกบางบริษัท ได รับ การรับ รองมาตรฐานจาก 15. การตรวจสอบสารบางประเภท ยั ง ไม มี ก าร
ประเทศคูคา
จัดระบบหองทดลองที่มีความสะดวกรวดเร็ว
16. มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย แ สดงสิ น ค า เองหรื อ ใช ก ลยุ ท ธ 16. Business Matching สําหรับ สินค าประเภทอาหาร
ทางการขายในประเทศเป า หมาย โดยเลื อ กตลาดที่ มี ยังไมมาก
ศักยภาพ
17. บริษัท ตั ว แทนสงออกมีค วามสามารถในการจัด หา
สินคาไดดี
18. มีการรวมกลุมของผูประกอบการสงออก เพื่อต อรอง
กับบริษัทเดินเรือ เชน กลุม NASEG
19. บริษัทเดินเรือดําเนินกิจการมานาน มีธุรกิจครบวงจร
มีคลังสินคาใหเชา
20. บริษัท เดิ นเรือนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เ ช นระบบ
RFID ทําใหเกิดความสะดวกในการหาตําแหนงสินคาได
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ตาราง 7 (ตอ)
จุดแข็ง
21. มีหนวยงานของกรมศุลกากรประจําที่ บ ริษัท เดิ นเรือ
ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกในการรับบริการ
22. มี LAB เอกชนช ว ยแบ ง เบาภาระงานหน ว ยงาน
ราชการ
23. ภาครัฐมีการจัดงาน เพื่อการพบปะระหว างผูสงออก
ไทยและบริษัทตางประเทศ

จุดออน

กลยุทธการสงเสริมสินคาพืชอาหารไทยในตลาดโลก
การกําหนดกลยุทธจากจุดแข็งและโอกาส
1) กําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการเปดตลาดโดยเนนความโดดเดนของสินคาเชน ขาวหอมมะลิ

2) สงเสริมและสนับ สนุนความรวมมื อ ระหวางภาครัฐ ผูส งออก ผูผลิ ต ผูแ ปรรู ป
ยกระดับผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานระดับสูง เพื่อ สรางจุดขายของความเปนแหล งผลิ ตสินคา
เกษตรชั้นนําของโลก
3) สงเสริมและสนับสนุนใหนักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพไปเปนผูนําเขา พอ คาสง และ
พอคาปลีกในตางประเทศ เพื่อเปนแหลงกระจายสินคาเกษตรของไทย
4) มุงสงเสริมตลาดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพใหเพิ่มขึ้น เชนเกษตรอินทรีย
5) สงเสริ มการเพิ่ม มูล คาของขา วหอมมะลิ โดยทํ าเปน อาหารพร อ มรั บประทาน
สงออก เชน ขาวแกงเขียวหวาน ขาวแกงเผ็ด ขาวพะแนงเนื้อ
การกําหนดกลยุทธโดยแกไขจุดออนเพื่อรองรับโอกาส (WO Strategies)
1) ภาครัฐภาคเอกชนและผูผลิ ตรวมกั นกําหนดแนวทางเพื่อแกไขปญหาวัตถุ ดิบขาด
แคลนหรือผลผลิตลนตลาด
2) พัฒนาระบบมาตรฐานตามการจัดการหวงโซผลผลิตเพื่อลดปญหาการดําเนินการที่ซ้ําซอนกัน

3) เพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหเพิ่มขึ้น
4) พัฒนาผูสงออกในดานความรูดานกฎระเบียบและการจัดทําเอกสารฉลากสินคาใหถูกตอง

การกําหนดกลยุทธจากจุดแข็งเพื่อลดปญหาอุปสรรค
1) วิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดตางประเทศเพื่อใหทราบโอกาสและอุปสรรค
สําหรับการกําหนดกลยุทธการตลาดใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง
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2) สงเสริมและสนั บสนุน การปฏิบัติ ที่เปน รูปธรรมในการสรางความสามารถในการ
แขงขันดานราคา โดยกําหนดเปาหมายการตลาดที่ชัดเจนสําหรับผูบริโภคเฉพาะกลุม
3) สนับสนุนขอมูลความเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบความปลอดภัยดานอาหารของ
แตละประเทศเพื่อเปนขอมูลใหกับกลุมผูสงออกและผูผลิตอยางสม่ําเสมอ
4) สนับสนุนและสรางความเขมแข็งแกผูสงออก ผูประกอบการ และผูผลิ ตในกลุ ม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกันเปนเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งเปนหนึ่งเดียว
5) สงเสริมการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ
การกําหนดกลยุทธโดยแกไขจุดออนภายใตอุปสรรคที่มีอยูใหนอยลง
1) สนับสนุนดานการเงินสําหรับผูสงออกใหมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น
2) ปฏิรูประบบการควบคุมและตรวจสอบรับรองคุณภาพความปลอดภัยใหทันสมัย
รวดเร็ ว และมี ร ะบบควบคุ ม การตรวจสอบย อ นกลั บ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ลดงาน
หองปฏิบัติการลง
3) กําหนดนโยบายและวิธีการการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเพื่อลดตนทุนดานคาขนสง
4) กําหนดรูปแบบการประชาสั มพัน ธผ ลิต ภัณ ฑ พืช อาหารไทย รวมทั้ง ใชแ นวทาง
สงเสริมผลิตภัณฑใหกลุมเปาหมายไดบริโภคอยางถูกวิธี (เชน อธิบายวิธีการบริโภคอยางถูกวิธี)
ขอเสนอแนะ
1) รัฐควรสงเสริมใหผูสงออกผลิ ตภัณฑสรางมูล คาเพิ่มใหแกผลิ ตภัณฑในรูปแบบ
การบริโภคและบรรจุภัณฑ
2) ควรสนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคาเพื่อสุขภาพเชน เกษตรอินทรีย พืชปลอด
สารพิษ เพื่อรองรับผูบริโภคที่มีความตองการอาหารประเภทนี้มากขึ้น
3) จัดทําระบบขอมูลเกี่ยวกับสายการขนสงผลิ ตภัณฑสินคาเกษตรไปภูมิภาคตางๆ
ของโลก เพื่อเปนทางเลือกในการลดตนทุนการขนสงใหสามารถแขงขันไดในตลาดเปาหมาย
4) สงเสริมผูผลิ ต ผูประกอบการ และผูสงออก ร วมกันศึกษาวิเคราะหการบริหาร
จัดการหวงโซอาหาร (food chain management) ใหไดคุณภาพมาตรฐานตามระบบการผลิ ตที่
เปนสากล
5) การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในตางประเทศเพื่อเปนศูนยรวมการประสานงานของ
บริษัทสงออกตางๆ ในประเทศเปาหมาย และใชเปนศูนยกระจายสินคาไปยังประเทศขางเคียงได
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