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รายงานสรปุส าหรับผู้บริหาร 
Executive Summary 

1. ความน า 

โครงการเสริมสร้างศัยภาพผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับ
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม และพัฒนากิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวต่อการก้าวสู่ประชาคเศรษฐกิจอาเซียน  

โครงการศึกษาได้มีการทบทวนข้อมูลแผนงานและกรอบความตกลงด้านการค้าและการขนส่งภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน วิธีปฏิบัติในการพัฒนากิจการ
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในนานาประเทศ ตลอดจนศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและแนวโน้มความ
ต้องการบริการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นของไทย แนวโน้มความ้องการบริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของ
ไทย โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้อง
เย็นเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

2. ความท้าทายอันเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบธุรกจิคลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น 

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีแผนงานและกรอบความตกลงด้านการค้าและโลจิสติกส์ที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยกรอบความตกลงที่ส าคัญประกอบด้วย (1) แผน
แม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน (2) แผนงานการพัฒนาการรวมกลุ่มบริการโลจิสติกส์ (3) การเปิดตลาดบริการภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (4) ความตกลงการลงทุนของอาเซียน (5) ความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน (6) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งผ่านแดน (7) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน และ (8) แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS)  

ข้อก าหนดด้านการค้าและโลจิสติกส์ข้างต้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของ
ไทย ได้แก่ (1) การมีปริมาณการค้าที่ไหลเวียนระหว่างประเทศอาเซียนเพ่ิมขึ้นส่งผลดีท าให้ขนาดตลาดบริการ
คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น (2) การมีโอกาสในการไปลงทุนถือหุ้นข้างมากในประเทศ
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สมาชิกอาเซียนเกือบทุกประเทศ ยกเว้นฟิลิปปินส์ และได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของรัฐบาลของ
ประเทศที่เข้าไปลงทุน (3) การพัฒนาโอกาสการค้าและการลงทุนของธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจการผลิตสินค้า 
โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา สปป.
ลาว และเวียดนาม (4) การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  

ขณะเดียวกันข้อก าหนดด้านการค้าและโลจิสติกส์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นของไทย ได้แก่ (1) มีระดับการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากการผูกพันเปิดตลาดให้คนต่างชาติถือหุ้นข้างมาก
ในธุรกิจบางประเภท ได้แก่ บริการรับฝากและคลังสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง (2) การขับเคลื่อนการเปิดตลาดของ
อาเซียนยังเป็นไปล่าช้ามากกว่าแผนงาน โดยเฉพาะการลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
และการยกเลิกการขอใบอนุญาตการน าเข้าและส่งออก เป็นต้น 

นอกเหนือจากแผนงานและกรอบความตกลงที่อาเซียนให้ความเห็นชอบ รัฐบาลไทยยังได้มีก าหนด
ยุทธศาสตร์ภายในประเทศเพ่ือเสริมกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดน ได้แก่ แม่สอด สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาค และ (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างปัจจัยเอ้ือต่อ
การเติบโตของกิจกรรมรับฝากและจัดเก็บสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเป้าหมายของไทย เช่น ข้าว  มัน
ส าปะหลัง ยางพารา ผัก และผลไม้ 

 

3. สถานการณ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเยน็ของไทย  

การรวบรวมข้อมูลภาพรวมของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยยังเป็นไปอย่างกระจัด
กระจายเนื่องจากมีหน่วยงานที่ก ากับการด าเนินงานอยู่หลายหน่วย อาทิ กรมการค้าภายใน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมศุลกากร เป็นต้น  

คลังสินค้าในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะระดับการให้บริการรับฝากและดูแลรักษา
สินค้า ได้แก่  

1)  กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) เป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศของตนเอง 
โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า รับด าเนินการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่างๆ 
เกี่ยวกับสินค้านั้นแก่บุคคลภายนอก โดยการประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะเป็นการค้าขายประเภทที่ถือว่ามี
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ผลกระทบต่อความปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณะ ซึ่งคลังสินค้ากลุ่มนี้สามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภทย่อย 
ได้แก่ คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน คลังสินค้าสาธารณะขององค์กรของรัฐ และคลังสินค้าสาธารณะของ
สหกรณ์  

2) กลุ่มคลังสินค้าส่วนบุคคล (Private Warehouse) เป็นคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นทีจ่ัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือไว้ใช้เก็บรักษาสินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพ่ือเก็บสินค้าเพ่ือรอการผลิตหรือเพ่ือรอการกระจาย
และจัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าของกิจการต่อไป คลังสินค้าส่วนบุคคลฯ ไม่ได้มีการให้บริการเป็นสาธารณะ และ
ไม่ให้บริการรักฝากสินค้าแก่บุคคลภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นคลังสินค้าฯ ที่สร้างไว้ภายในตัวโรงงานเพ่ือไว้เก็บ
วัตถุดิบ สินค้าระหว่างท า หรือสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานก่อนน าไปจ าหน่ายอีกทอดหนึ่ง  

ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีปริมาณความจุของสถานที่เก็บสินค้าส่วนบุคคลและสาธารณะรวมกัน
ประมาณ 18 ล้านเมตริกตัน ร้อยละ 82 เป็นความจุของสถานที่เก็บสินค้าเป็นกลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้า ขณะที่
ร้อยละ 13 และ 5 ของความจุของสถานที่เก็บสินค้าเป็นกลุ่มผู้ให้บริการไซโลและห้องเย็น นอกจากนี้ พบว่า กลุ่ม  
ผู้ให้บริการไซโลและห้องเย็นส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ เนื่องจากเจ้าของสินค้าส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าตามฤดูกาล ขณะที่ผู้ให้บริการคลังสินค้าส่วน
ใหญ่เป็นคลังสินค้าเอกชนที่โรงงานผู้ผลิตสินค้ามักสร้างคลังสินค้าเพ่ือการบริหารจัดการและควบคุมการเบิกจ่าย
สินค้าเอง โดยจากการคาดการณ์ในอนาคตอีก 10 ปี พบว่า กิจการคลังสินค้าสาธารณะจะมีโอกาสเติบโตเพ่ิมข้ึนใน
ภาคกลางและภาคตะวันออก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการขยายตัวและมีความต้องการใช้งานสูง 
ขณะที่กิจการไซโลสาธารณะจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่กิจการ 
ห้องเย็นยังคงมีโอกาสเติบโตมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปัญหาอุปสรรคในการประกอบคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยจ าแนกได้เป็น  

 ปัญหาด้านการตลาด เนื่องความต้องการบริการรับฝากสินค้าเป็นอุปสงค์ต่อเนื่องที่แปรผันตามความ
ผันผวนของการผลิตและการบริโภคสินค้า 

 ปัญหาด้านการเงินและความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ขนาดย่อมและกลาง มีข้อจ ากัดในการลงทุนและพัฒนา ขาดมาตรฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการที่ทันสมัย และความพร้อมด้านเครือข่ายและการจับมือกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระดับโลก 

 ปัญหาด้านการบูรณาการการท างานและการจัดระเบียบ เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับ    
อยู่จ านวนมากและกระจัดกระจายอยู๋หลายกระทรวง นอกจากนี้ยังมีกิจการรับฝากสินค้าส่วนบุคคล
ด าเนินการับฝากสินค้าสาธารณะ โดยใช้การตัดราคา ท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมกับกิจการรับ
ฝากสินค้าสาธารณะที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยเพื่อรองรับการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ตลอดจนได้มีการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ และผ่านการระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการในส่วนกลางและภูมิภาคแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทย
ควรมีการผลักดันเพ่ือพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยเพ่ือรองรับการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่มประเทศ
อาเซียนและบทบาทของไทยในการเป็นผู้น าการส่งออกในตลาดโลก” 

พันธกิจ 

(1) พัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ 

(2) ส่งเสริมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้สามารถรองรับบทบาทของไทยในการ
เป็นศูนย์กลางการ ผลิตและการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

(3) ส่งเสริมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้สามารถรองรับบทบาทของไทยในการ
เป็นผู้น าการส่งออกในตลาดโลกในกลุ่มสินค้า / บริการเป้าหมาย 

 การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้นจะด าเนินการโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มความสามารถในการจัดการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

กลยุทธ์ 1.1 การยกระดับทักษะการจัดการคลังสินค้า  ไซโล และห้องเย็นและโลจิสติกส์ที่มีความ
สอดคล้องกับลักษณะสินค้าและตลาด โดยมีแผนงานด าเนินการ ได้แก่ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและผู้บริหารคลังสินค้าฯ การจัดท าต้นแบบคลังสินค้าฯ การจัดท าซอฟแวร์มาตรฐาน และการจัดตั้งศูนย์
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
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กลยุทธ์ 1.2 การจัดหาทุน แรงงาน และเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  โดยมี
แผนการด าเนินงาน ได้แก่ การส่งเสริมการจัดหาแรงงานป้อนตลาดคลังสินค้าฯ การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น  

กลยุทธ์ 1.3 การท าการตลาดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้อง เย็น โดยมีแผนการด าเนินงาน 
เช่น การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมการบริการ การเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างคลังสินค้าฯ กับเจ้าของสินค้าและ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านอื่นๆ เพ่ือให้บริการครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนามาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น (การจัดการระบบ)  โดยมีแผน          
การด าเนินงาน เช่น การบูรณาการมาตรฐานให้สอดคลัองกัน การส่งเสริมให้คลังสินค้าฯ ที่ได้รับมาตรฐานรับรอง
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 

กลยุทธ์ 2.2 การจัดระเบียบคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยมีแผนการด าเนินงาน เช่น การส ามะโน
คลังสินค้าฯ ทั่วประเทศเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล การส่งเสริมให้คลังสินค้าฯ นอกระบบเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้น การ
ก าหนดมาตรการบังคับคลังสินค้าฯ นอกระบบมิให้ด าเนินการรับฝากและตัดราคาเพ่ือป้องกันการแข่งขันที่         
ไม่ยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมการขยายธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในตลาดต่างประเทศ และอาเซียน 

กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาคลังสินค้า เขตโลจิสติกส์ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนที่มี
ศักยภาพ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีแผนการด าเนินงาน เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
คลังสินค้าฯ ในพ้ืนที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 3.2 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจคลังสินค้าฯ ในต่างประเทศ โดยมีแผนการด าเนินงาน เช่น 
การสนับสนุนจัดกิจกรรมเยือนของผู้ประกอบการคลังสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน และการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
คลังสินค้าฯ ให้เป็นที่รู้จักของประเทศเพ่ือนบ้าน และการส่งเสริมให้ผูประกอบการไทยไปท าธุรกิจในประเทศเพ่ือน
บ้าน  
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บทที่ 1 บทน ำ  

1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 
ในปี 2558 ซึ่งหมายถึงการเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน การเงิน และแรงงานฝีมือกับประเทศสมาชิก
อาเซียนตามพันธกรณีท่ีได้ท าไว้ร่วมกันในการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มอ านาจการ
ต่อรองในเวทีการค้าโลก ท าให้เศรษฐกิจโลกมุ่งไปสู่ระบบเศรษฐกิจในแบบตลาด (Market Economy) หรือ
ระบบการแข่งขันเสรี (Free Competition) ซึ่งจากกระแสโลกาภิวัฒน์ดังกล่าว ท าให้มีการเปิดเสรีทางการค้าทั้ง
ในระดับโลกและระดับภูมิภาคมากข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตร การค้า และการบริการได้ทั้งในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรค ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของสังคมระหว่างประเทศได้เข้าร่วมการเปิดเสรีในภาคเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า
โลก (World Trade Organization - WTO) การเป็นสมาชิก ASEAN ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าตาม
พันธกรณีภายใต้ความตกลงต่างๆ ทั้งน้ีประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านท าเลที่ต้ังซึ่งเป็นเส้นทางผ่านที่เช่ือมหลาย
ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ด้วยความได้เปรียบด้านท าเลที่ต้ังเชิงยุทธศาสตร์น้ี ส่งผลให้ไทยมีบทบาทสูงใน
ด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย รวมทั้ง
สามารถส่งต่อไปยังประเทศข้างเคียง เช่น เวียดนาม และจีน 

ดังน้ัน เมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น มาตรฐานการแข่งขันทางคุณภาพและบริการจึงเป็นทางออกและกลไก
ส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการในภาคบริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
ซึ่งมาตรฐานคุณภาพและบริการเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมาก เพราะหากไม่มีมาตรฐาน 
ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ซึ่งมีเงินทุนสูงเข้ามาในประเทศไทยพร้อมด้วยการบริหารที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เข้าถึงความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุนการจัดการที่ต่ า จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้     
ท าให้ธุรกิจข้ามชาติรายใหญ่เป็นผู้ก าหนดกลไกราคาของตลาดธุรกิจบริการโลจิสติกส์  ดังน้ันผู้ประกอบการ
คลังสินค้าฯ ของไทยต้องร่วมมือกันในการสร้างมาตรฐานคุณภาพและการให้บริการด้วยเงื่อนไขของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หากไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้ ก็จะท าให้ธุรกิจคลังสินค้าฯ ของคนไทยตกเป็น
กิจการของต่างชาติ หรือเป็นบริษัทที่ถูกจ้างรับช่วงต่อเท่าน้ัน ไม่สามารถก าหนดกลไกทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจ
ด าเนินต่อได้  

ทั้งน้ี การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการค้าเป็นอีกกลไกหน่ึงที่น ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจและบริการทางการค้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและก้าวทันต่อ
การเปิดเสรี AEC ดังน้ัน ผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะช่วยให้ได้ผลการวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบโลจิสติกส์ทาง
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การค้าด้านคุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับในภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อส่วน
ธุรกิจใน Supply Chain ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงยุทธวิธีในการขับเคล่ือนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้าน
การรับฝากสินค้าในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี ยังท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
ทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ  ซึ่งมีความจ าเป็นและส าคัญมากต่อการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้าน    
โลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ดังน้ัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน 
และก ากับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการโลจิสติกส์ของประเทศ ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นควรให้มีการศึกษาการพัฒนามาตรฐานและยกระดับ
ประสิทธิภาพคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้มี
ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน ด้านมาตรฐานคุณภาพการให้บริการให้เกิดการประหยัด ลดต้นทุน และทันเวลา 
(Just in Time) สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การขยายโอกาส รวมถึงเพิ่มปริมาณ
การค้าของประเทศให้มากข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของคลังสินค้า 
ไซโล และห้องเย็น ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน 

2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ภายใต้การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็น ในภูมิภาคอาเซียน 

 

3. เป้ำหมำย 

1)  มีข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาให้ธุรกิจบริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ของ
ไทยให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าในไทยและภูมิภาคอาเซียน และสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้ ตลอดจนธุรกิจบริการคลังสินค้าฯ รับทราบผลกระทบและสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเหมาะสม  

2)  มีการจัดท ารูปแบบ Lay out และ Work Flow Process ของกิจกรรมภายในคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็น และการวางระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้ 

3) กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาคมี
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้ได้เปรียบเชิงแข่งขันในภูมิภาค
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อาเซียน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนกลางและภูมิภาคได้รับทราบทิศทางการพัฒนากิจการคลังสินค้า 
ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4) มีแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์ให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน          
โลจิสติกส์ของธุรกิจบริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในภูมิภาคอาเซียน 

5) ธุรกิจบริการด้านการรับฝากเก็บของไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

1) ศึกษาข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน และความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
อาเซียนต้องด าเนินการเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการด าเนินการต่างๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจบริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

2) ศึกษาถึงสถานการณ์และการด าเนินงานของกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในปัจจุบัน ทั้ง
โครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

3) ศึกษากฎระเบียบ ข้อก าหนด รูปแบบการด าเนินงาน (Model) คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ใน
ต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ทางการค้าที่มีประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปรียบเทียบกับภายในประเทศ เพื่อน ามาเป็นแนวทางพัฒนาให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน 

4) ศึกษาระบบสาธารณูปโภค ( infrastructure) สภาพทั่วไปด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งปัญหาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรฐานที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

5) ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางของความต้องการใช้คลังสินค้าฯ ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการพัฒนาคลังสินค้าฯ ให้เป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน 

6) ศึกษาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้อง
เย็นภายใต้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7) ศึกษาโครงข่ายเส้นทางการค้าหลักของอาเซียน รวมทั้งจุดรวบรวมและกระจายสินค้า หรือจุดลงทุน
ทางการค้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม หรือการผลิต และจุดที่เป็นประตูการค้าที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการลงทุน หรือขยายกิจการ
ด้านการรับฝาก เก็บสินค้า ตลอดจนโอกาสทางการค้าของธุรกิจบริการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในประเทศ
อาเซียน 
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8) วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคของคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) 
กับคลังสินค้าเอกชน (Private Warehouse) ตามแต่ละประเภทธุรกิจ ตลอดจนความจ าเป็นและความต้องการใช้
คลังสินค้าฯ ทั้งสองประเภท 

9) มีแผนพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพมาตรฐานคลังสินค้าฯ ที่ควรด าเนินการเร่งด่วนตามล าดับ
ความส าคัญให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น รูปแบบใหม่ที่สามารถส่ือต่อสาธารณชน
ได้อย่างชัดเจนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

10) มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ พร้อมแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 วิธีการด าเนินงาน 

1. ค าน า 

      2                                                                           
                                                                                             
                                                                                             
                                 ฟ                                    
 

2. กรอบแนวคิดและวิธีด าเนินการศึกษา 

    2.1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

                                                    2.1 (                  )     
         ญ                                                                                   
                                                                                         
            ฉ                                                   .                                
                                                                                               
                                                                         ฉ                     
              ญ                                                                                   
                            ญ    ่                                                                       
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                   4                  

(1)                                                                          
                                                                                                       
                          (Greater Mekong Sub Region – GMS)                                  
ฝ่                            (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle: IMT-GT)        
                                          ( Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic 
Cooperation: ACMECS)                                                                       
        (AEC)                      ญ (critical issues)               ญ                           
                             

(2)                                                                          ัญ  
                                                                             (AEC)   

(3)                                    (business model)                                    
                                ญ                                                                  
                                                                                       

(4)                                                                                 
                                                                                                 
   .                     ฟ                                                                     
                                                                                            
        (public warehouse)                    (private warehouse)                            

                                                                                   
                                                                                            
                                                       ฉ                                   
                                                                      ี 2553                 
                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                    
                                      AEC                        ฬ                           
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2.2 วิธีการด าเนินการ 

1) ศึกษาข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน และความตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ
อาเซียน    9                                                              ฟ                      
                                                                   (AEC)     ฉ                      
                                                                                             
                                                           (ATIGA)                   
       (AFAS)                                            (ACIA)                                  
                                                                                       
                                     GMS, ACMECS, IMT-GT     Mekong Kongka Economic 
Corridor                                                      10                              
                                                                                             
                                                                        ัญ            
                                                                               

2) ศึกษาถึงสถานการณ์และการด าเนินงานของกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในปัจจุบัน      
                                   ัญ                                                              
                                                                    ญ                            
                     ัญ                                                        

                                                                                (Focus 
Group)                                                   4                                               
              ้                                                     Focus Group             
                                                       ญ                                       
         ัญ                                                                      

(1) กลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้า                                                        
         15                     

(2) กลุ่มผู้ประกอบการไซโลส าหรับเก็บพืชผลเกษตร                                     
                            15                   (      )  

(3) กลุ่มผู้ประกอบการห้องเย็น                                                         15 
                  (         ) 
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(4) กลุ่มผู้ประกอบการห้องเย็น คลังสินค้า และไซโล                                     
                                                  15                    (         ) 

3) ศึกษากฎระเบียบ ข้อก าหนด รูปแบบการด าเนินงาน (Model) คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นใน
ต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ                                                                  
                                                                                                 
                          

                                                                                            
3                                                                                        
                                                ้            1                               
                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                               
    ญ                                                                                            
                                                  

4) ศึกษาระบบสาธารณูปโภค (infrastructure) สภาพทั่วไป                                 
                                        ัญ                                                
                                                                                              
                                                         10                     

5) ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางของความต้องการใช้คลังสินค้าฯ ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ                                                                                  
                                                                                                
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                
                                                                   ้                    
                                    AEC                                                 
                               

6) ศึกษาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพกิจการคลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็นภายใต้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                          
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                Lay out     Work Flow Process                                                  
                                 3               (1)        Lay Out     Work Flow Process    
                 (2)        Lay Out     Work Flow Process                                       
(3)         Lay  Out       Work Flow Process                                                     
       ฑ                                                  Layout     Work Flow Process   
                                                                                                          
                                                                                        
                                                                                        warehouse 
management system (WMS)                                                                   
              (just in time)                                                                          
                        

7) ศึกษาโครงข่ายเส้นทางการค้าหลักของอาเซียน รวมทั้งจุดรวบรวมและกระจายสินค้าหรือจุด
ลงทุนทางการค้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม หรือการผลิต และจุดที่เป็นประตูการค้าที่ส าคัญของประเทศไทย 
                                                                                     Supply 
Chain                                                                                 Supply Chain 
                                                                                               
                ฝ                                                                              
                                                                                                   
                                                                                                   
        (designated route)                                                            3                
(1) North South Economic Corridor (                     )                           .    
(                                  )  (2) East West Economic Corridor                       
                          .                                                                 
                 (3) Southern Economic Corridor                                               
                                     ญ                                                        
                              ญ                                        

8) ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคของคลังสินค้าสาธารณะ (Public 
Warehouse) กับคลังสินค้าเอกชน (Private Warehouse)                                       
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9) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพมาตรฐานคลังสินค้าฯ ที่ควรด าเนินการ
เร่งด่วนตามล าดับความส าคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ทางการค้า พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นรูปแบบใหม่ที่
สามารถสื่อต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                     
                                                                                               ฟั 
                                             5            (1)         (        ) (2)    
         ฉ         (       ) (3)             (      ) (4)        (     )     (5)          (         )  
                                                                                                
                      60                           240      
 10) มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ พร้อมแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3. ข้อมูลแผนงานและกรอบความตกลงด้านการค้าและการขนส่งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

3.1  แผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน 

                                                                                            
                                             (Master Plan on ASEAN Connectivity - MPAC)1         
                                                 . .2015 ( . .2558)                    
                         /                                                               
         3                   

1) การเชื่อมโยงด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (physical connectivity)              
                                                                   ฟ                                  
                                                                                           
                         

2) การเชื่อมโยงด้านสถาบันและการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (institutional connectivity) 
                                                                                                 
                                                                                            
           ฝี                                                    ญ                                     
                                                                                                  

                                                 
1                                                http://www.scribd.com/doc/111869648/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity  

http://www.scribd.com/doc/111869648/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity
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                                                                    (ASEAN Framework 
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit - AFAFGI)                               
                               (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter 
State Transport - AFAFIS)                                                        (ASEAN 
Framework Agreement on Multimodal Transport - AFAM)                                         
                                                                  National Single Window     
ASEAN Single Window                                                       

3) การเชื่อมโยงด้านบุคคล (people to people connectivity)                               
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                                

                                                          ญ                   /            
         ญ                                                    15       /               

(1) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network - AHN)                  
                                                             

(2) การปรับปรุงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟสาย
สิงคโปร์ – นครคุนหมิง (จีน) (Singapore Kunming Rail 
Link - SKRL)                                             
                                  (       )             
                          -              -         
                                 ฟ                      
   ญ       –         (        6         )          ฟ
                                                        
         ญ       (        153         )          
                                    ฟ                
      Loc Ninh        ฮ        (        129         ) 
         ฟ               Mu Gia     Vung Ang (        
119         )                                           ฟ                                  
(        48         )          ฟ                  ญ –       Loc Ninh (        254         )  

(3) การจัดตั้งโครงข่ายบรอดแบนด์อาเซียน (ASEAN Broadband Corridor)                
                                        

 

             ฟ           -                          
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(4) การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบพลังงานไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle: IMT-GT)           Melaka – Pekan Baru  

(5) การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบพลังงาน
ไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจสี่ฝ่ายบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
แ ล ะฟิ ลิ ปปิ น ส์  (Brunei – Indonesia – Malaysia – 
Philippines East Asia Growth Area: BIMP-EAGA)   
        West Kalimantan – Sarawak  

(6) การศึกษาโครงข่ายการเดินเรือขนส่ง
รถยนต์ Roll on / Roll Off Network และการเดินเรือ
ชายฝั่งในอาเซียน                         
                                             
                                          
                                                                                                 
                                      ฝั่                     (                          )             
(      ี                  )  

(7) การพัฒนาและการด าเนินการระบบการยอมรับมาตรฐานร่วมส าหรับสินค้า/บริการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                                       (            
             ญ                                             )  

(8) การจัดตั้งระบบมาตรฐานและพิธีการตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน 

(9) การด าเนินการระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่มีการให้บริการน าเข้าและส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์
ของแต่ละประเทศ (National Single Window)             ี  . .2012 

(10) การลดและยกเลิกข้อจ ากัดด้านการลงทุน                                                
                                                                   

(11) การน าความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกการขนส่งของอาเซียนไปใช้บังคับในแต่ละ
ประเทศ                                                                                   
(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit - AFAFGI)             
                                                (ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Inter State Transport - AFAFIST)                                                
       (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport - AFAM)                         
                                     

 

                    Roll on / Roll Off                                 
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(12) การผ่อนคลายข้อก าหนดการเข้าเมืองส าหรับคนชาติอาเซียน 

(13) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางไกลของอาเซียน 

(14) การพัฒนามาตรฐานฝีมือบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(15) การพัฒนาขีดความสามารถของประชาคมอาเซียน                                  
                                                                                                  
                                                     

3.2  แผนงานการพัฒนาการรวมกลุ่มบริการโลจิสติกส์ 

                                                                         ญ                      
                                                             ญ                                 
                                                                                                 
                                                            ี  . .2006 ( ี 2549)                      
                        (ASEAN Economic Ministers - AEC)                                    
(logistics sector)      1    12                           ญ                                       
                    แผนงานการพัฒนาการรวมกลุ่มบริการโลจิสติกส์ (Roadmap for Integration of 
Logistics Services)        ี   . .2007 ( . .2550)  
 แผนงานการพัฒนาการรวมกลุ่มบริการโลจิสติกส์2                                     
                                                                                          
                                                                                           
                                                                                   ้                   
( )                                (ASEAN single market)       ี  . .2015 ( . .2558)              
                                                                                    ( )         
                                             (ASEAN production base)                             
                                                                                                     
                                                                          คณะท างาน
บริการโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transport Services Working Group - LTSSWG)         
                                                (ASEAN Coordinating Committee on Services 
- CCS)                                              (Senior Economic Officials Meeting - SEOM)       
                                                                             

                                                 
2                ฤ              (2556) การพัฒนาศักยภาพผู้ใหบ้ริการโลจสิติกสไ์ทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน                        ี   30 ฉ       

2         –                                   
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                                                   ฉ                           ( freight 
logistics)                        ้          5              

 1)  เป้าหมายที่ 1 เปิดตลาดบริการโลจิสติกส์อย่างมีนัยส าคัญ         

  (ก) กลุ่มบริการโลจิสติกส์ที่ผูกพันเปิดตลาดอย่างมีนัยส าคัญให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 
ภายในปี ค.ศ.2013 (พ.ศ.2556) ภายใต้กฎระเบียบภายในประเทศ                                    
บริการเก็บรักษาและคลังสินค้า                                                      (           
                                                                                             
                                            )                      ฑ                ฑ              
            ญ                                                                              
                                        (CCS)                                      
(Customs Coordinating Committee - CCC)  

  (ข) กลุ่มบริการโลจิสติกส์ที่เริ่มเปิดตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551)                         
                                                                         บริการขนส่งสินค้าทาง
ถนนระหว่างประเทศ                                                                                
        (Senior Transport Officials Meeting - STOM) 
 2) เป้าหมายที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อาเซียนด้วยการยกระดับอ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง                                      
                                         (CCC)                                        
        (customs procedures and trade facilitation working group – CPTF-WG)                     
                    (Telecommunications Senior Officials Meeting - TELSOM)              
                              (STOM)                              

  (ก)  การอ านวยความสะดวกทางการค้าและศุลกากร          

           ญญ                       (WTO)                                       
 ั                                           ญญ                               
                                                   ฟ                                   
                                         ญญ                                       
                                                          ัญ                       
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                                      (WTO)                                     
                                                                                      
                                                                   

                                                                          
                                      

                                                                         

                                                                            
                                   UNTDED (United Nations Trade Data 
Elements Directory) UN-eDocs                                               
                            

                                                  24                             
                                                            

                                                                                   
                                                                                

                                              (single window approach)           
                   

                                      RFID (radio frequency identification)        
                                                                      
       

                                                                         
                

                                                                                
                                                    

                                                                                 
        

                                                                             
                                                        

                                                                               
                             ฝึ                                           
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  (ข)  การอ านวยความสะดวกทางโลจิสติกส์          

                                                                      ฉ      
                                         ฑ            ญ            

                                                                    
(ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Inter-State Transport)      
                                                                             
                                                                         
                                                                      500 
                                                                           
             ั                                                                ี 
2552                      2                                                      

                                                                          
              ( ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in                
Transit)                                                         (ASEAN 
Framework Agreement on Multimodal Transport)                             
                                                                            
 ั                                                                         4 
                                             ฟ                           
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 3) เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อาเซียน                  
                                                                  (STOM)                               
         (SEOM)                                            (AFFA)                     

                                                                                  
            (SME)                                                       SME          
                                

                                                                                  
                                          

                                                                                 
                                           

 4) เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                    
                                       (STOM)                                               (AFFA) 
                    

                                                      ฝึ              
                       

                               ญ/                                            

                                                         

                ฝึ      /                                                       

 5) เป้าหมายที่ 5 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
                                                                                   (STOM)         
                                      (AFFA)                     

                                   (logistics corridor)                        
                                                                             
                              ญ            

                                                                                   
                    Incoterms  

 3.3 ข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

                                                                                        
                                                                                               
                                 ฬ                                                               
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             ข้อตกลงผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services - AFAS)                ญ        4            
 

1) การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง               ฤ     Most-Favored-Nation 
Treatment                      MFN                                                                    
                         

2) ความโปร่งใส                                                               
                                                                                                     
                                                                                                      

3) การก าหนดกฎระเบียบภายในประเทศ                                                   
                                                                                              
                                                                                                
                ฑ                                                                                  
                     

4) การเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นล าดับ               ฤ     Progressive Liberalization         
                                                                                                 
                                                                                              AFAS 
                                              (Package)                                                 
                                          1 (Initial Package)    ี  . .1997 ( . .2540)               
                                  9 (Ninth Package)    ี  . .2014 ( . .2557)                             
                          ้                                                                         
70                                                                                                  
                          ฟ                                                       ้               
                                     70                                                            
                                                       ฉ                               

รูปแบบและสาขาการค้าบริการ                                  4        (modes of supply) 
       AFAS           

1) รูปแบบที่ 1 การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply)                           
mode 1                                                                                   
                                                                                               ฝ     
                      On Line          
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2) รูปแบบที่ 2 : การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad)                           
mode 2                                                                                            
                 ญ                                                   ฝ                            

3) รูปแบบที่ 3: การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence)                    
       mode 3                                                                                            
      ญ                                                                                          

4) รูปแบบที่ 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person)              
             mode 4                                                                       
                                                                                                   
                  

                AFAS ฉ               ี 2557                     93                            
                                                                   

ประเทศไทย  

(1)  กลุ่มบริการฯ ที่ไทยเปิดตลาดค่อนข้างมากโดยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70  (      
  ้         AFAS)                                                             
                                                                                           
                                   ฑ                             (                     
                  )                                                                     
                                                                                           ญ 
         100,000                                                                       
                                                                           
                                                        ฟ                     
                                                                                 
                                  ฝ                                              
           

(2)  กลุ่มบริการที่ไทยเปิดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนไทยโดยคนต่างชาติเป็นฝ่ายถือหุ้นข้างมากได้ไม่
เกินร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน                                                    
                                                                            ญ       
            ญ      200,000                    

                                                 
3                                                http://www.asean.org/news/item/protocol-to-implement-the-eighth-package-of-

commitments-under-the-asean-framework-agreement-on-services  

http://www.asean.org/news/item/protocol-to-implement-the-eighth-package-of-commitments-under-the-asean-framework-agreement-on-services
http://www.asean.org/news/item/protocol-to-implement-the-eighth-package-of-commitments-under-the-asean-framework-agreement-on-services


รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 20 
   

(3)  กลุ่มบริการที่ไทยเปิดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนไทย โดยให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 
49 ของทุนจดทะเบียน และต้องมีกรรมการบริษัทฯ เป็นคนต่างชาติไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด                                                               
                                                                              
                                                                                 
                                                                                         
                                   ญ                                       ฟ 
                                                                                  
    ฉ   ฉ                                                                        
บริการเก็บและคลังสินค้าส าหรับสินค้าที่ขนส่งทางทะเล4                                 
                            

 

ประเทศบรูไน  

                                                                                     ให้
ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 อีกทั้งก าหนดให้ต้องมีกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ราย มีถิ่น
พ านักอยู่ในประเทศบรูไน                                                             (      
                                        )                                                      
                                                                                   
            (                                              )                           
                                                                                    
                                                          บริการจัดเก็บและคลังสินค้า    
                                           
 

ประเทศกัมพูชา  

(1) กลุ่มบริการฯ ที่กัมพูชามีการเปิดตลาดค่อนข้างมาก โดยให้ต่างชาติถือหุ้นได้เกินกึ่งหนึ่งถึง
ทั้งหมด แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีการฝึกอบรมแก่พนักงานชาวกัมพูชาและส่งเสริมให้คนกัมพูชา
ท างานให้เกิดความก้าวหน้าและได้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์การ                 
                                                                                 
                                                                                       

                                                 
4        AFAS        8                                                                                                         ฉ                   ฝ  

                                                                                                             ฑ                            
                                                                                       ฝ                                                        
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                                                      (                              
       )  

(2) กลุ่มบริการฯ ที่กัมพูชามีการเปิดตลาดจ ากัด โดยให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียน                 ฝ                                        ญ                 
                                                         49                           
            (Ship Brokerage)                                                          
                                  
 

                                                                            /       
                                                                                             
                                                                                              
                                                                   

ประเทศอินโดนีเซีย  

(1) กลุ่มบริการฯ ที่อินโดนีเซียมีการเปิดให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง                     
          (                                   60       )                                  ญ
  ฬ                                                    (                                
60)                      (                                   51                         ฝั่ 
                      ฝั่                                                   ญ         
500                )                          (                                   51)       
                                                                     (         
                                                                             60)       
                                                  /                           (              
                     51)  

(2) กลุ่มบริการฯ ที่อินโดนีเซียมีข้อจ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติ โดยผูกพันให้ต่างชาติร่วมทุนกับ
คนอินโดนีเซีย และให้คนต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49                      ฑ           
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ประเทศลาว  

                                                                                          
               1                                                       30                
                                                                                             
                                                                 .    (Foreign 
Investment Management Committee)                                                     
                                                                                   ญ
                                                                                          
                                                                       
(1) กลุ่มบริการฯ ที่ลาวเปิดให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากได้ทั้งหมดร้อยละ 100 โดยไม่ต้องร่วมทุนกับ

คนลาว                                (                                               
                                            49)    

(2) กลุ่มบริการฯ ที่ลาวเปิดให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากได้ไม่เกินร้อยละ 70 และต้องร่วมทุนกับคน
ลาว                                                                                

(3) กลุ่มบริการฯ ที่ลาวเปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และต้องร่วมทุนกับคนลาว 
แต่ห้ามคนต่างชาติถือหุ้นทั้งหมด                      ฑ                      ฑ             
                                                                                    
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                       
                                                                                   
                                                                    

 

ประเทศมาเลเซีย  

                                                                                       
                                           30                                     5            
                                                                         15            
                          ญ                                                             
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(1) กลุ่มบริการฯ ที่มาเลเซียเปิดตลาดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนมาเลเซีย โดยให้ต่างชาติถือหุ้นได้
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ถึงร้อยละ 100                                                
                                                                                        
               

(2) กลุ่มบริการฯ ที่มาเลเซียเปิดตลาดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนมาเลเซีย โดยให้ต่างชาติถือหุ้นได้
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป แต่ไม่อนุญาตให้ถือเกินกว่ากึ่งหนึ่ง                                  
( ฉ                                                                        40       ) 
                          (                             49)  

(3) กลุ่มบริการฯ ที่มาเลเซียเปิดตลาดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนมาเลเซีย โดยให้ต่างชาติถือหุ้นได้
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 100                                             
                    (                             51)               ฑ  (                      
       51)                    (                             51                        
                                                                                           
           ญ               )                      (                             51)       
                  (                             51)                                       
(                             51)                   ฉ                     (               
              51)                                   (                             51) 
               (                             51)                    ฑ    (               
              51)                                         (                             51)        

 

ประเทศเมียนมา  

                                                                                             
100          ญ                           35                                                  
                                           ฑ                      ฑ  (                  
           )                                                                         
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ประเทศฟิลิปปินส์  

      ฟ                                                                ฟ                   
            
(1) กลุ่มบริการฯ ที่ฟิลิปปินส์เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 40                   

                              (                            )                         
              (                       )                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                   
                                              

(2) กลุ่มบริการฯ ที่ฟิลิปปินส์เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ 40                      ฑ  
(                             70)                     ฑ                 (                     
           51)                                                      (                  
       100                                               200,000      ญ      )    
              ฑ                ฑ  (                                51)  

 

ประเทศสิงคโปร์  

                                                                                           
                                              
(1) กลุ่มบริการฯ ที่สิงคโปร์เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ทั้งหมดได้ร้อยละ 100                      ฑ  

                                                  (                                 
  ญ    ่                                   ญ    ่ )                                          
                                                                                      
                                                                                    
                    

(2) กลุ่มบริการฯ ที่สิงคโปร์เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่ถึงร้อยละ 100                             
(                                   51)  
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ประเทศเวียดนาม  

                                                                                          
                                    30                                                         
                                            
(1) กลุ่มบริการฯ ที่เวียดนามเปิดตลาดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนเวียดนาม โดยให้ต่างชาติถือหุ้น

ได้ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป ถึงร้อยละ 100                                              
                                                                                  (   
                                     )                                             
                           

(2) กลุ่มบริการฯ ที่เวียดนามเปิดตลาดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนเวียดนาม โดยให้ต่างชาติถือหุ้น
ได้ตั้งแต่ร้อยละ 30 ข้ึนไป แต่ไม่อนุญาตให้ถือเกินกว่ากึ่งหนึ่ง                               
                           (                             49                         
                )                  (                             49)                      
     (                             49)                                         (           
                  50)     

(3) กลุ่มบริการฯ ที่เวียดนามเปิดตลาดให้ต่างชาติร่วมทุนกับคนเวียดนาม โดยให้ต่างชาติถือหุ้น
ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 100                      ฑ  (                      
       51)                                    (                             51)           
           (                             51)                         ญ   (                  
           51)                                                    (                      
       51)                                        (                             51)       
                              (                             51)                        
            (                             51)   

 

3.4 ความตกลงว่าด้วยการการลงทุนอาเซียน 

                               (ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) 
                                                     (1)           (2)           (3)      ่     
(4)               (5)                        (6)                                         ่           
                                       ACIA            4          ญ          

(1)                                                                              /    
                                                                                                          
                                     ญ                                  ญ                           



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 26 
   

                                                                                                
                           (Negative List Approach) 5  

 กรณีของประเทศไทย                                                                
                                                          ญ                        
                                                                               
                                                                                
                                                                          
                                                                        
                                                            /                      
                                                                                   ่          
                                                                                    
                                                                                       
                       ฮ                ฮ                                               
                                                                                      
                                                                             
                       
 

 กรณีของประเทศบรูไน                                                                
                                                                                      
                                                                      
                                     ่         ่                                     
                                                                                            
                                                                           /        
                                                                            ๊                 
                                                                                          

 กรณีของประเทศกัมพูชา                                                                
                                                                                    
                                                                         
                                                                /                      
                                            ฤ   ์                           ฆ               
                                       

                                                 
5                                                                               http://www.asean.org/news/item/negative-list  

http://www.asean.org/news/item/negative-list
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 กรณีศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย                                                       
                                                                                    
                                                                        
                          ่                                                  
                             ๊                                                       
    /                                                                                
                                                         ั้                            
                                                                                       
                                                                                 ฝ้        
                                                                                       
    ั                                               ฑ                                
                                                                                  
                                                                                         
                                         ๊           ฝั่                              
               ๊    ฝั่    

 กรณีของประเทศ สปป.ลาว                                                            
                                                                                      
                                                                            
                                                          ่                     
                .             /                                                         
                                         ๊                                        
                           ฝั่                                              ฑ             
                                             ๊                                              
                                                                                        
               ้                                  ฑ                                    
                                          ฮ                                                    
           

 กรณีของประเทศมาเลเซีย                                                            
                                                                                
                                                                       
                                         ่                                    
                                                                   /                      



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 28 
   

                                                                           ๋          
                                                                                         
                                                                            ฮ           
                                                                                           
                                                           ่                 
                                     ฝั่                   

 กรณีของประเทศเมียนมา                                                                
                                                                                  
                                                                           
                              ่                                     ่              
                             ญ                                                       
    /                                                                                 
                                                                                         
                                                            ่                                  
 ่                                                                                   
(                      ฑ                                     )                    
 ๊                                                       ๊                             
           ญ     
 

 กรณีของประเทศฟิลิปปินส์                                                            
                                                                                   
                                                                                 
                                                                         
                                                                 ฟ                   /
                                                                                         
                              ฑ                                             ฑ     ่  
                                                                         ่       

 กรณีของประเทศสิงคโปร์                                                                
                                                                                      
                                                                               
                                                                              
                                                         /                               
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                                           (                                      
        )                                                                             ฝ     
              ฟ                   

 

 กรณีของประเทศเวียดนาม                                                            
                                                                                 
                                   ่                                             
                                              /                                             
                                                                                      
                                                                                  
     ฮ                                                       ๋                               
                                                                                    
                                                                      ฟ    
                                                                      ฑ          ๋   
                        ฟ                                                             
                    ฟฟ้                                                       ๊            
                                                                                                       
                                                                      ฟ                      
                                                                                       
                                           ฑ                                ๊            
                   

(2)                                  ญ                                                
                                                                                              
                                       ั                                                           
                                                                                           ญ        
                      ฟ้                                                                      
                                     

(3)                                                                                    
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(4)                                                                              
                                                                                                
                      

3.5 ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน 

                                                                     (ASEAN Trade in 
Goods Agreement - ATIGA)             26             . .2009 ( . .2552)                        
                                                                                                   
                                                      ี  . .2015  

                     (ATIGA)                                                          
                       /                                                                              
                                                                            ญ                   
                        ญ    ATIGA       6  

 รูปแบบการเปิดตลาด                          ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 
(AHTN)                                                                              
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                
                          ASEAN 6                                   ฟ                      
                                                                              ี  . .
2015 ( . .2558)                 CLMV                                                
                         ASEAN 6          CLMV                                   
                                        ี  . .2018 ( . .2561)                    
                    ATIGA        

( ) สินค้ากลุ่ม A B C              ASEAN 6                         ี  . .2010     CLMV   
                      ี  . .2015 (                        ญ                  ) 

( ) สินค้ากลุ่ม D                     ฑ                            ASEAN 6                 
            0 – 5       ี  . .20107                                           0-5 

                                                 
6                                                                                                                                            

 ี 2558                   ฤ                       
7 ASEAN 6                                   ฟ                                                    D               0         ี  . .2010 
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      ี  . .2013    .                                           0 -5       ี  . .
2015                                        0-5       ี  . .2017  

กรณีสินค้ากลุ่ม D ของประเทศกัมพูชาที่ในปี ค.ศ.2015 ยังเก็บอากรขาเข้าแต่ผูกพันจะลดอากรขา
เข้าลงเหลือร้อยละ 0 -5 ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2017                                          
                           (               15%    ี  . .2015)                                               
(               35%)                                                             ฝ     
                          (               7%)   

กรณีสินค้ากลุ่ม D ของ สปป.ลาว ที่ในปี ค.ศ.2015 ยังเก็บอากรขาเข้าอยู่ในอัตราร้อยละ 5        
 ฮ                                                                                                         
                                                                       ฝั                    
      ฟั      ๊      ฟ                                                           ฝ     
              ฝ                                                                          

กรณีสินค้ากลุ่ม D ของประเทศเมียนมาที่ในปี ค.ศ.2015 ยังเก็บอากรขาเข้าอยู่ในอัตราร้อยละ 5 
          ฟ              (                                         )                              
                และสินค้าน าเข้ากลุ่มที่ยังเก็บอากรขาเข้าอยู่ในอัตราร้อยละ 1 ถึงไม่เกินร้อยละ 4 
               ฝ้   
 

กรณีสินค้ากลุ่ม D ของประเทศเวียดนามที่ในปี ค.ศ.2015 ยังเก็บอากรขาเข้าอยู่ในอัตราร้อยละ 5 
                                                                                                 
    ๋             ่    ฮ     ๋            ๋            

( ) สินค้ากลุ่ม E                     ฑ                                                         
                         

กรณีสินค้ากลุ่ม E ของประเทศมาเลเซีย             (               20%    ี  . .2015)  

กรณีสินค้ากลุ่ม E ของประเทศอินโดนีเซีย             (               25%    ี  . .2015)    
        (               5-10%)  

( ) สินค้ากลุ่ม F                                               (         )                        
                             5% 

( ) สินค้ากลุ่ม G                     ฑ                                                         
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กรณีสินค้ากลุ่ม G ของประเทศกัมพูชา                                              (                    
       25%    ี  . .2015)                                        (               15%)   

กรณีสินค้ากลุ่ม G ของประเทศเวียดนาม                                               ฟ   
                               3-20%   

(ฉ) สินค้ากลุ่ม H                                               /                 

กรณีสินค้ากลุ่ม H ของประเทศกัมพูชา               ฑ                 (                          
                                            ฟ    )              ื                           
                                                                 ี             

กรณีสินค้ากลุ่ม H ของ สปป.ลาว                                                ฝ ่              
   ฝ ่        ญ             ฝ ่      ฟ                                                    
                            ฮ                             ฝึ                             

กรณีสินค้ากลุ่ม H ของประเทศมาเลเซีย                                                        
      ื     ื      ื                           ื             

กรณีสินค้ากลุ่ม H ของประเทศอินโดนีเซีย                                                     
                       ื     ื      ื                           ื             

กรณีสินค้ากลุ่ม H ของประเทศเมียนมา           ฝ ่            ฝ ่                           
            ื             ื     ื      ื                           ื                
                                                     ฤ                                  
                  100  ี    

กรณีสินค้ากลุ่ม H ของประเทศเวียดนาม                       
 

 การยกเลิกโควต้าภาษี                                               (Tariff Rate Quota 
- TRQ)                                                                                   
                                                                     ี  . .2010 
( . .2553)                                        ี  . .2015                         
        ี  . .2018  

 การได้แหล่งก าเนิดสินค้า                                            (1)                       
                                           (Wholly Obtained) (2)                     
                                                                40           FOB           
(3)                                          4      (Change in tariff heading - CTC)      
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                   /                                                                     
                                                                                       
              (Certificate of  Origin)  Form D                                             
Form  D                           (                                   200               )     
Form D                     12                                                     ฝั่ 
                                

 การจัดส่งส าหรับสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดภาษีตาม ATIGA                    2 
            (1)                                                                    
                         (                                   .   )     (2)          
                                                                                     (     
                                                     .   )                             
                                                                                     
                                                                             

 การมาตรการที่มิใช่ภาษี                                                (Non Tariff 
Measure – NTM)                                                                  
                                                                      (WTO)            
            ATIGA                                                                      
           ASEAN Trade Repository  

 การยกเลิกอุปสรรคที่มิใช่ภาษี                                               (NTM)      
                        (non tariff Barriers - NTB)                                        
                                      ้         (1)                                  
                       NTB       ี  . .2010 (2)       ฟ                 NTB       ี 
 . .2012     (3)                                        NTB       ี  . .2015     
                           ี  . .2018  

 การขอใบอนุญาตน าเข้า                                                       
     ญ                   (Automatic License)               ญ               (Non 
Automatic License)                              WTP Agreement on Import Licensing 
Procedures                                                                     
                                          ญ                                         60 
                         

 การอ านวยความสะดวกทางการค้า                                                 
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                                                      ญ                        
                                                                              
                                        ASEAN Single Window                    
                   AFTA Council  

 ระบบศุลกากร                                                               
                              (WCO)                                              
                                                                                      
                                                                                
                                                         (Authorized Economic Operator - 
AEO)                               (Post Clearance Audit)                  ฉ       
                                    (Advance Ruling)   

 การก าหนดมาตรฐานและการจัดระเบียบทางเทคนิค                                 
                                                                          ISO/IEC 
Guide 21     ISO/IEC 17000                                ( International 
Standard Organization - ISO)                                              
(International Electrotechnical Commission - IEC)                               
                           (Mutual Recognition Arrangement - MRA)                  
                                                                ฟฟ้                     
                                  Agreement on ASEAN Harmonized Electrical and 
Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime     Agreement on ASEAN Harmonized 
Cosmetic Regulatory Scheme 

 การก าหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช                                
                                                                            
                 (WTO SPS Agreement)                                   
                                                      Codex Alimentarius Commission 
(CODEX)                                   (World Organization for Animal Health - 
OIE)      ญญ                   ( International Plant Protection Convention - IPPC)    
            ั                                                                   
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กรณีประเทศกัมพูชา                                                               
                                     ่                                              
                   
 

กรณี สปป.ลาว                                                                          
                               ่      
กรณีประเทศมาเลเซีย                                                                    
                                                                                     
   ฟ             ญ                             ๋                                      
                           ่                                                                     
       ๋                ฑ                          ฑ                     ฑ               
                      ญ                                                                
            

 

3.6 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกการขนส่งผ่านแดน 

                                                                               
                               (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in 
Transit – AFAFGIT)             16          . .1998 ( . .2541)       ฮ                         
             (1)                                                                                 
                                                (2)                                             
                                                                                              
                                  (3)                                                            
                    

             ญ    AFAFGIT8         

 การอนุญาตให้สิทธิการประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน                          ญ  
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                             
                (Customs Seal)                                                        

                                                 
8                                                                                                                                            

 ี 2558                    ฤ                      
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 เส้นทางอนุมัติให้ท าการขนส่งข้ามแดนและด่านพรมแดน                                   
                                             1                 AFAFGIT (        
                                                                     )     ั       
                                                                                 

 
ภาพที ่2.2 AH1 ทางหลวงเอเชียเช่ือมโยงประเทศในเอเชีย ในส่วนของไทยเช่ือมโยงไทยกับเมียนมาที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง 

และเช่ือมโยงกัมพูชาที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
 

กรณีประเทศไทย                                                            
(1)  เส้นทาง AH1                       .       (             -       )            

                 ( .      )                 ( .   ญ            .       )  (    
          –        )            702           

(2)  เส้นทาง AH2                       .       (             -       )                 
                    (             )                ( .      )                     
             ( .     ) (              –         )            1,923          

(3)  เส้นทาง AH3                    .              .                                 115 
         

(4)  เส้นทาง AH12                       .                                                 
(              –    )            533          

(5)  เส้นทาง AH16                                                   ฬ       ( .      ) 
         (              –    )            713          

(6)  เส้นทาง AH19                                                  ( .           )      ฉ    
(              )        ( .        )            419          
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ภาพที ่2.3 AH2 ทางหลวงเอเชียเช่ือมโยงประเทศในเอเชีย ในส่วนของไทยเช่ือมโยงไทยกับเมียนมาที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับเมืองท่าขี้เหลก็ รัฐ
ฉาน ลงยังกรุงเทพฯ ภาคใต้ และเชื่อมโยงมาเลเซียที่ อสะเดา จสงขลา กับรัฐเคดาห์ และ AH3 เช่ือมโยงไทยกับลาวที ่อ.เชียงของ จ.เชียงราย กับ

เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 

 
กรณีประเทศกัมพูชา                                                            
(1) เส้นทาง AH1                       .       (                  –    )                   

         ญ Bavet (                  –         )            574           
(2) เส้นทาง AH11                      Trapeing Kreal (                  –    )         

                                  ญ                               764           
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กรณี สปป. ลาว                                                            
(1) เส้นทาง AH3                                  (              –    )                

            (           ) (              –    )            251           
(2) เส้นทาง AH12                                  (       AH3)                     

                                  682           
(3) เส้นทาง AH11                                     (       AH12)                     

(           )                              (                           )                    
(              –        )            861           

(4) เส้นทาง AH15                                                (              – 
        )         (       AH11)            136           

(5) เส้นทาง AH11                                     (       AH12)                     
(           )                              (                           )                
(              –        )            861           

(6) เส้นทาง AH16                                     (             -   )         
       (              –         )            240           

 

กรณีประเทศมาเลเซีย                                                            
(1) เส้นทาง AH2                                    ฮ     (Bukit Kayu Hitam) (          

        -   )                             Seremban – Senai Utara – Tanjung Kupang 
           980           

(2) เส้นทาง AH150                      Entikong / Tebedu (                   – 
           ) – Serian – Kuching            105          

(3) เส้นทาง AH150                      Serian – Sibu – Bintulu – Miri            861 
         

(4) เส้นทาง AH150                      Miri – Sg.Tujoh (                   –      )    
        24          

 

กรณีประเทศเมียนมา                                                            
(1) เส้นทาง AH1                           Tamu (                 -       )     Mandalay 

– Meiktila – Payagyi – Yangon – Myawadi (                 -   )            
1,665           

(2) เส้นทาง AH2                           Meiktila – Loilem – Keng Tung – Tachileik (    
             -   )            807           
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(3) เส้นทาง AH3                           Kyaington (keng Tung)          – Mongla (     ) 
           93           

(4) เส้นทาง AH14                               (Muse) (                  –    ) – 
   ฑ                 453           

 

กรณีประเทศเวียดนาม                                                            
(1) เส้นทาง AH1                                (Moc Bai)  (                   –        ) 

–    ฮ                   99          
(2) เส้นทาง AH1                             ฮ  (Dong Ha) –      /                    

197          
(3) เส้นทาง AH15                           Keo Nau (                  -   ) Bai Vot 

Vinh – Cua Lo            123          
(4) เส้นทาง AH16                                 (                  -   ) -    ฮ  

(Dong Ha)            83          
(5) เส้นทาง AH17                           Dong Nai – Vung Tau            75          

 การจัดให้มีจุดพักรถ                    AFAFGIT                        (Rest Area) 
                                                                         

 ด่านพรมแดน                                                                                 
2                 AFAFGIT ( ั                                                 
      )                                                                            
                                                                                     
                                   (Control Area)                                       
                                                                             
                                                                                     
                                      

 การจัดระเบียบการจราจร                                                       
                                                  ญญ                
(Convention on Road Traffic)  . .1968                                ้          ญญ  
                                  

 ชนิดของรถบรรทุกที่อนุญาตให้ท าการขนส่งผ่านแดนได้                          3        
         AFAFGIT                    3                                  (1)         
           (Rigid Motor Vehicle) (2)                   (Prime Mover) (3)            (Semi 
Trailer)                                                                                  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 40 
   

            (         ๊          ฑ )                                                               
                          (Customs Seal)                                             
                                                                                       
                                                                                     

 
ภาพที่ 2.4 ประเภทรถบรรทุกที่อนุญาตให้ท าการขนส่งภายใตค้วามตกลง AFAFGIT 

 

 ลักษณะเชิงเทคนิคของรถบรรทุกที่ได้รับอนุญาต                      4                 
        
(1)                                               12.2       
(2)                                       16       
(3)                               2.5      
(4)                             4.2      
(5)                                                         60           (Wheel 

Base) (                            3     )  
(6)                   (Gross Weight)         ( )                        3                    

     21     ( )                         4                         25     ( )              
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              4                         32     ( )                            5          
               36         ( )                            6                         38     

(7)        ๊                                              50 HSU 
(8)                                                  50                                

     Side Slip         5     /         
 

 ปริมาณรถบรรทุกที่อนุญาตให้ท าการขนส่งผ่านแดนได้                            3        
         AFAFGIT                                             มีจ านวนรถบรรทุกของ
แต่ละประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทางอนุมัติส าหรับการขนส่งผ่านแดนมีจ านวนไม่เกิน
ประเทศละ 60 คัน                                                                 
                    ญ                       

 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผ่านแดน                                                  
        ญ                                                                   
              

 การยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถบรรทุก                                 
                                                                                          
                                                                                 
                                                          10          . .1988  

 การยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก                                            ญ  
                                                                                   
                                                         9          . .1985 

 การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Motor Vehicle Third Party Insurance) 
                                                                                
                                                                                
                        (                        )                                     
                                                                                     
      5                 AFAFGIT                                           
                                ญ        
(1)                                                                          

                            ญ                                              
(2)                 (National Bureau)                                                

                                                                                 
( )        Blue Card                                                                    
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         ( )                                                                  
                 ( )           Blue Card                                 
                                                                           ( ) 
                                    ( )                                 ฝ่           
                                                   (ฉ)                           
                          ฝ่                        

(3)                                                                       
                       Blue Card Scheme (                                   
                                   )9   

 การขนส่งเชื่อมต่อและการผ่านแดนทางรถไฟระหว่างประเทศ                  ฉ              
                  ฟ                                 6                 AFAFGIT         
              ฟ                                                                  
   ญ                                 ญ                      ั                            
                                    

 พิธีการระบบศุลกากรผ่านแดน                                                        
                                                                                  
                                                                                
                                                                                  
                 710                                                     (Customs 
Transit System)                                                  

 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช                             8                 
AFAFGIT                                                (Sanitary and Phytosanitary 
Measure)                                                                         ฑ          
                                                                                      

                                                 
9                                                       Thai National Bureau of Insurance                    Blue Card                        

                                                                                                                      Blue Card      
                                                                                                                     Blue Card                
                                                                                                                                         
                                                                                                                                      Blue Card    
                               ญ                                                                                                        
                                                                                                                                            
                ฟ                                                                                               

10                                                  ฉ       7                                             –      ฑ                         
                                                                                           24            2558                              
            ญญ                                                                                     
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 การขนส่งสินค้าอันตราย                                9                 AFAFGIT      
                                          โดยไม่อนุญาตให้น าสินค้าอันตราย 9 ประเภท 
(Class) ดังนี้ผ่านแดนหากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าอันตรายจากรัฐบาลของ
ประเทศภาคี                              1 (           )                       2 ( ๊  )      
                 3 (          ฟ)11                       4 (          ฟ                  
                    )                       5 (                                     )   
                      6 (                          )                       7 (                 ) 
                      8 (             )                                              
                                                  ญญ                          UN 
Model Regulations ADR                                                            
                         ฉ                                                          
                                  ฝึ                                                
         ฟ                   

 การขนส่งสินค้าที่ห้ามท าการค้าระหว่างประเทศ และ/หรือสินค้าต้องก ากัด (Restricted 
Goods)                                                                                   
           7                                            ั                                   
           7                          (Customs Transit System)                    
                                                    

 กลไกการขับเคลื่อน                                                           
         (National Transit Transport Coordinating Committee)                       
                                                                 

 

3.7 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน 

                                                                               
                         (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter State 
Transport – AFAFIT)             10          . .2009 ( . .2552)                    ฟ               
             (1)                                                                                 
                                                (2)                                             
                                                                                              
                                                 
11                            3 (          ฟ)                                                                                                          
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                                  (3)                                                            
                          AFAFIT            ฉ                                                        
             

             ญ    AFAFIT12         

 การอนุญาตให้สิทธิการประกอบการขนส่งสินค้าข้ามแดน                          ญ  
                                                                                       
   /                                                                                 
                                                                              
   ญ    

 เส้นทางอนุมัติให้ท าการขนส่งข้ามแดนและด่านพรมแดน                                      
                                          1                 AFAFGIT (           
                                                            )  

 

กรณีประเทศไทย                                                            
(1) เส้นทาง AH1                       .       (             -       )            

                 ( .      )                 ( .   ญ            .       ) (    
          –        )            702           

(2)  เส้นทาง AH2                       .       (             -       )                 
                    (             )                ( .      )                     
             ( .     ) (              –         )            1,923          

(3)  เส้นทาง AH3                    .              .                                 115 
         

(4)  เส้นทาง AH12                       .                                         
        (              –    )            533          

(5)  เส้นทาง AH16                                                   ฬ       ( .      ) 
         (              –    )            713          

(6)  เส้นทาง AH19                                                  ( .           )            
    ฉ    (              )        ( .        )            419          

 
 
 
 
 

                                                 
12                                                                                                                                          

     ี 2558                    ฤ                      
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กรณีประเทศกัมพูชา                                                            
(1) เส้นทาง AH1                       .                              (          

        –    )                       ญ Bavet (                  –         )    
        574           

(2) เส้นทาง AH11                      Trapeing Kreal (                  –    )     
                                              ญ                              764 
          

 

กรณี สปป. ลาว                                                            
(1) เส้นทาง AH3                                  (              –    )                

            (           ) (              –    )            251           
(2) เส้นทาง AH12                                  (       AH3)                     

                                  682           
(3) เส้นทาง AH11                                     (       AH12)                

     (           )                              (                           ) 
(              –        )            861           

(4) เส้นทาง AH15                                                (              – 
        )         (       AH11)            136           

(5) เส้นทาง AH11                                     (       AH12)                
     (           )                              (                           ) 
(              –        )            861           

(6) เส้นทาง AH16                                     (             -   )           
          (              –         )            240           

 

กรณีประเทศมาเลเซีย                                                            
(1) เ ส้ น ทา ง  AH2                                    ฮ     ( Bukit Kayu Hitam)                     

(                  -   )                             Seremban – Senai Utara – 
Tanjung Kupang            980           

(2) เส้นทาง AH150                      Entikong / Tebedu (                   – 
           ) – Serian – Kuching            105          

(3) เส้นทาง AH150                      Serian – Sibu – Bintulu – Miri            861 
         

(4) เส้นทาง AH150                      Miri – Sg.Tujoh (                   –      ) 
           24          
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กรณีประเทศเมียนมา                                                            
(1) เส้นทาง AH1                           Tamu (                 -       )     

Mandalay – Meiktila – Payagyi – Yangon – Myawadi (                 -   )    
        1,665           

(2) เส้นทาง AH2                           Meiktila – Loilem – Keng Tung – Tachileik 
(                 -   )            807           

(3) เส้นทาง AH3                           Kyaington (keng Tung)          – Mongla (   
  )            93           

(4) เส้นทาง AH14                               (Muse) (                  –    ) – 
   ฑ                 453           

 

กรณีประเทศเวียดนาม                                                            
(1) เส้นทาง AH1                                (Moc Bai)  (                   – 

       ) –     ฮ                   99          
(2) เส้นทาง AH1                             ฮ  (Dong Ha) –      /                    

197          
(3) เส้นทาง AH15                           Keo Nau (                  -   ) Bai Vot 

Vinh – Cua Lo            123          
(4) เส้นทาง AH16                                 (                  -   ) -    ฮ  

(Dong Ha)            83          
(5) เส้นทาง AH17                           Dong Nai – Vung Tau            75 

         
 

 การจัดให้มีจุดพักรถ                    AFAFIT                          (Rest Area) 
                                                                         

 ด่านพรมแดน                                                                            
              2                 AFAFIT (                                          
                                     )  
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ภาพที ่2.5 ด่านหนองคายอยู่บนเส้นทาง AH12 เป็นด่านพรมแดนไทยที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในการค้าระหว่างไทยกบัลาว 

 

 

 
ภาพที ่2.6 ด่านสะเดา จ.สงขลา อยู่บนเส้นทาง AH2 เป็นด่านพรมแดนไทยที่มมีูลค่าการค้ามากที่สุดในการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
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ภาพที ่2.7 ด่านคลองลึก (อรัญประเทศ) อยู่บนเส้นทาง AH1 เป็นด่านพรมแดนไทยที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา 

 

 

 
ภาพที ่2.8 ด่านปอยเปย จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา อยูบ่นเส้นทาง AH1 ซ่ึงอยู่ฝั่งตรงข้ามอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว้ เป็นด่านกัมพูชาที่

มีมูลค่าการค้ากับไทยมากที่สุด 
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ภาพที ่2.9 ด่านแม่สอด จ.ตาก อยูบ่นเส้นทาง AH1 เป็นด่านพรมแดนไทยที่มมีูลค่าส่งออกมากที่สุดไปเมียนมา 

 

 

 
ภาพที ่2.10 ด่านเชียงของ  อยู่บนเส้นทาง AH3 เชื่อมกับถนนสาย R3 ของแขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้ าทา สปป.ลาว ซ่ึงจะเช่ือมกับมณฑลยูนนาน

ของจีน 
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ภาพที ่2.11 ด่านมุกดาหาร  อยู่บนเส้นทาง AH16 และระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกและตะวันตกของ GMS เช่ือมกับถนนสาย R9                                             

แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว  

 การจัดระเบียบการจราจร                                                      
                                                        ญญ                
(Convention on Road Traffic)  . .1968                                      ้        
  ญญ                                    

 บริการขนส่งข้ามแดน                               มีจ านวนรถบรรทุกที่ได้รับอนุญาต
ให้มีการขนส่งข้ามแดนได้ไม่เกินประเทศละ 500 ตัน                                  
                                                   ญ                        

 ชนิดของรถบรรทุกที่อนุญาตให้ท าการขนส่งผ่านแดนได้        (1)                    (Rigid 
Motor Vechile) (2)          (Prime Mover)                                                              
(3)            (Semi Trailer)                                                                         
                                               (         ๊          ฑ )                     
                                                                           (Customs Seal) 
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 ลักษณะเชิงเทคนิคของรถบรรทุกที่ได้รับอนุญาต           
(1)                                               12.2       
(2)                                       16       
(3)                               2.5      
(4)                             4.2      
(5)                                                         60           (Wheel 

Base) (                            3     )  
(6)                   (Gross Weight)         ( )                        3                    

     21     ( )                         4                         25                            ( ) 
                           4                         32     ( )                         
   5                         36         ( )                            6            
             38     

(7)        ๊                                              50 HSU 
(8)                                                  50                                

     Side Slip         5     /         

 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผ่านแดน                                                  
        ญ                                                                   
              

 การยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถบรรทุก                                 
                                                                             
                                                                               
                                                  10          . .1988  

 การยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก                                            ญ  
                                                                                   
                                                         9          . .1985 

 การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Motor Vehicle Third Party Insurance) 
                                                                                
                                                                                
                        (                        )                                   
                                                                                
                                             ญ        
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(1)                                                                          
                            ญ                                             

(2)                 (National Bureau)                                                
                                                                                  
( )        Blue Card                                                            
      ( )                                                                           
        ( )           Blue Card                                               
                                                                                  
( )                                     ( )                                 ฝ่           
                                                   (ฉ)                           
                          ฝ่                        

(3)                                                                                 
                                          Blue Card Scheme (                
                                                      ) 

 การยินยอมให้รถบรรทุกต่างชาติเข้ามาเป็นการชั่วคราว                                  
                                       (                                                    
                                                      )                                  
                                                                                         
                 

 พิธีการศุลกากร                                                                    
                                                                                     
                                                                                   
                                                                         

 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช                                             8    
                                                                             
                         (Sanitary and Phytosanitary Measure)                           
                                              ฑ                                              
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 การขนส่งสินค้าอันตราย                     ไม่อนุญาตให้น าสินค้าอันตราย 9 ประเภท 
(Class) ดังต่อไปนี้ข้ามแดนหากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าอันตรายจากรัฐบาล
ของประเทศภาคี                               1 (           )                         2  ( ๊  ) 
                      3 (          ฟ)13                       4 (          ฟ               
                       )                       5 (                                     ) 
                      6 (                          )                       7 (                 ) 
                      8 (             )                          9 (                 )    
                                                                       ญญ      
                    UN Model Regulations ADR                                 
                                                    ฉ                         
                                                                   ฝึ               
                                          ฟ                  

 การขนส่งสินค้าที่ห้ามท าการค้าระหว่างประเทศ และสินค้าต้องก ากัด (Restricted Goods) 
                                                                               

 การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย                                                     
                                                                                            
                                                                                   
                                ี                       ฑ               ฑ                    
       ฑ      

 กลไกการขับเคลื่อน                                                           
         (National Transit Transport Coordinating Committee)                       
                                                                 

 

3.8 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

                                                                              
                    ( ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport)              2 7 
 ฤ         . .2005 ( . .2548)                      .                                           
                                      ญญ                                                 
                                                                                                 
                                ญ    AFAMT         

                                                 
13                            3 (          ฟ)                                                                                           
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 สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ           ญญ                          (Multimodal 
Transport Document)                                      (Multimodal Transport 
Operator)                                           (                 )                   
  ญญ                          (                 )                                       
                                                                                           
                                              

 ใบตราส่งต่อเนื่อง                             (1)                                          
                (2)                (3)                    ญ                                         
(4)               (5)                                      (6)                                  
                      (7)                     (8)                                           
               ญญ            (9)                                                            
        (10)                                      (11)                               
                    (12)                      (13)                                          
                     (14)                         ญญ                                    

 ความรับผิดของผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                                              
                               ญ                                             ญ            
                                                                                                
                                                                                           
                                        ญญ                                              
                                             ญ                             

 เหตุผลที่ไม่ท าให้ผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบต้องรับผิด                                    
                                            ญ                                            
  ญ                                      (1)              (2)                     
                                                                          (3)            
                                                                      (4)            
                                                                                     
         (5)                                              ฝ                     (6)       
                                                                     (7)         
                                                 ญ                                      
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 ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องและการคิดค่าเสียหาย                 
                                          ญ                                     
                                     666.67 SDR (                                      ) 
(       14,333    /             )      2 SDR                        (       42.1 
   /        )             ญ                                                          
           ญ                                                                 ญ        
                   ญญ                                                                   
                                                                         ญ              
                                               ญญ                        

 การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง                                        
                                                                                     
                                                                                       
                                   (1)                                                 
                          (2)                                                             
(3)                                                                                      
                                           (4)                           80,000 SDR 
(       1.72        ) 

 

3.9 กรอบความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.9.1  แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

                                                            6        (Greater Mekong 
Sub region Economic Cooperation Program - GMS)                                                
(  ฑ                               )                 2.6                                   
                                               326                                             
                                                  ฉ       

                  GMS         ี 2535                                                  
                (Asian Development Bank - ADB)                                                
                                                                                              
                                       ADB                                                       
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                                                                    3                                
(1)                                        (connectivity) (2)                                   
(competitiveness)     (3)                         (community)     

                  GMS                       10     14          

1) ความร่วมมือสาขาเกษตร                                                           
                                                                                               
                                                                                                     
                                                                         ัญ                
                                      ้                                                 

2) ความร่วมมือสาขาพลังงาน                                                               
                                                                                                
                                                                                             
                                                                   ญ                              
 ฟ ฟ้                                 ฟ ฟ้   ( regional power interconnection and trading 
arrangements)  

3) สาขาสิ่งแวดล้อม                                                                          
                                                                                               
                                                                                     ญ                 
                                  (strategic environment framework)                          ี  . .
2012-2016 ( . .2555 - 2559)                  4             (1)                            
                    (2)                                                   (3)               
                                (4)                                                            
             

4) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                   
                                                    ฝี                                     
                                                                                   ้        
                                                                                                
                                                                                             
                                     ญ                                                      
     ญ  

 

                                                 
14                                                               www.adb.org  

http://www.adb.org/
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5) สาขาการลงทุน                                                                     
                                                                                               
                                                                                          
                                                                                        /
                     ญ                  

(ก) การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนในกลุ่มอนุ
ภูมิภาค GMS                                                                                      
                                                       ญญ                                 
                                                              

(ข) การพัฒนาข้อมูลการอ านวยความสะดวกส าหรับการลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาค GMS     ฉ   
                  ญ                                                                              
                                                                                         
                                                                ัญญ           

(ค) การสนับสนุนการจัดตั้งเวทีธุรกิจอนุภูมิภาค (GMS Business Forum)                    
                                                                                            
                                                             

(ง) การยกระดับกลไกความร่วมมือด้านการลงทุนในอนุภูมิภาค GMS                         
                                                                                                              
                             

(จ) การพัฒนากระบวนการอนุมัติโครงการลงทุนในอนุภูมิภาคให้มีความรวดเร็ว     ฉ      
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6) สาขาโทรคมนาคม (telecommunications)                                           
                                                           
                                                            
                                                            
                                                                
                                                             
                                      ฟ   ( Asia Pacific 
Telecommunity)                              
( International Telecommunication Union - ITU)            
                                  (Korean Agency for Digital 
Opportunity and Promotion - KADO)                        
                                                     
                                                     ญ                                     
          (telecommunications backbone)                                                    
    (fiber optic)                            (phase)               

(1) ระยะท่ี 1                                           ( )    .    (                –     
          –               )            (           ) ( )                              .    (    
        )            (                     ) ( )                              .    (            
   )             (   ฮ )     ( )                                  (            ญ          )    
         (     ) 

(2) ระยะที่ 2                                    ( )         (        )        (         )           
( )          (ฮ    )        (Hekou   ฑ       )     ( )         (                 )        (        ) 
                                                                                            
                                          

7) สาขาการท่องเที่ยว                                                                          
                                                                                                      
                               ฬ                                                                  
                          (Mekong Tourism Coordinating Office - MTC)                       
                                 ญ                                             (GMS Tourism 
Development)                                                               (single destination)           
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                                                           ัญ                                 
                 ี  . .2005-2015          7                   

(ก) ยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดียว                          
                                                   ญ    ่                                               
                           GMS                                                                         
 ้   ฆ                                                   exploremekong.org                        
                        

(ข) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                             
                                                                                     ญ    ่             
                                                                                                     
                                                                 ฝึ                               
                                                                                               
                  

(ค) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์มรดกการท่องเที่ยวและลดผลกระทบทางลบต่อสังคมและวัฒนธรรม         
                                                                                            
                                               

(ง) ยุทธศาสตร์การใช้การท่องเที่ยวลดปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมในการกระจาย
รายได้                                                         ัญ                                  
                                                                                  

(จ) ยุทธศาสตร์การเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคแอกชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม  
                                             

(ฉ) ยุทธศาสตร์การอ านวยความสะดวกการข้ามแดน                                 GMS 
                                                                                             
                                                                                      (Single GMS 
Visa Pilot Project)                                                                             ญ       
                      

(ช) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว โดยวางแผนร่วมกันและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานใน 13 กลุ่มพื้นที่ที่มีความส าคัญล าดับสูงในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง         

(1)                                   (Mekong World Tourism River Corridor)  
(2)                 (North South Corridor)                                 (               ) 

               ั      ฑ         
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(3)                           (East West Corridor)                              (       
           )                                                      (       )  

(4)                (Emerald Triangle)                                          (       
           )                      ฉ               (                        )                 
(                  )                          5         

(5)                       (Southern Economic Corridor)            ฝั่            
(                                                )         (          )             (    ฮ             
             )  

(6)                   (Green Triangle)                 (                                    ) 
    (          ื             )             (                         ๊    )  

(7)            ่                    (Heritage Necklace)                                      
                                  ญ              (          )          (   )         (     )     (     
       )     (          )        (                 )  

(8)                             (Laos-Vietnam Cross Border Community)                         
             (                                          )             (                         
     )   

(9)                     ฝั่                     (Andaman Coast and Islands Tourism Zone) 
                  ฝั่                             (                                                  
                 )  

(10)                                   (Red River Valley Tourism Zone)                  ฑ       
                     ฮ                        ฉ               ฮ                    

(11)                             -                                                             
     ฑ                      ฉ                    

(12)                                                                 (13)            
                ฝั่                              

8) สาขาการค้า                                                                           
                                                                                                 
                                                              ญ                                    
                                    (facilitating cross border trade and investment)  

9) สาขาการขนส่ ง                                    (Cross Border Transport 
Agreement - CBTA)                                                                                
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                 ้          ญญ                                                              
                       

10) พหุสาขา (multisector)                            (economic corridors)                6 
                                                                      (               )            
                                                                                                     
                                                                                        
                                                        ญ          3                

แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor - NSEC) 
          2                    (1)     -         –     (        –           –          –          –             / 
       –         )        –     –     (        –           –         –            –          /          
–         )               1,280              (2)     –          (        – ฮ     –  ฮฟ  )      
               (border node) 7            (1)             ฮ   -        (   -   ) (2)                             
     -       (   -       ) (3)                   -         (   -   ) (4)                      -       
(       -   ) (5) ฮ    –       (   -        ) (6)          –       (   -        )     (7)       –      
(   -        )                                            NSEC        (1)                     
                                      ญญ  (contract farming) (2)                                   
                            (3)                                                                           
(4)                                              (5)                       (6)                          
                                     (7)                                                                  
(8)                                           ฮ              



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 62 
   

แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก 
–  ต ะ วันตก  (East – West Economic Corridor – 
EWEC)                                     ฟ     
                 –     –     –                  
1,320                             –         (       
  )        –          –         –   ฬ       – 
         (     )             –           (   .
   )           -    ฮ  –     –       (          ) 
                    (border node) 3               
(1)                  -       (       -   ) (2)     
              -            (   -   )          
(3)                     –        (   -        )     

แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor –  SEC)           
    –         –          3                            
(1) Central Sub Corridor                   –    ญ
       /        –      ญ –  ฮ             –                1,005          (2) Southern Coastal 
Sub Corridor                   –     /       –        ึ  –        – ฮ       –       –        
        907              (3) Northern Sub Corridor                   –          –            –     
         –       ฟ –       –    ฮ           1,150                                              
       SEC        (1)                     (2)                                                   ่         
                                        (3)                   (4)                                 
                                        

                                                 26                (1)                        -    
           13                                                                                       
                                    (2)                           -                   7         
                                                ฬ                       (3)                   
           8                ฉ                                                             ญ       

 

                                                                    5                
1) ระเบียงการขนส่ง (transport corridor)                                            
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2) ระเบียงการขนส่งท่ีมีการอ านวยความสะดวกทางการขนส่งและการค้า (transport and trade 
facilitation corridor - TTF)                                                                    
                                                                                      
                    

 

3) ระเบียงโลจิสติกส์ (logistics corridor)                                            
                                                                 

4) ระเบียงเมือง (urban development corridor)                                       
                                                                                            
                                                                                            
                        

5) ระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridor)                                           
                                                ฝี                                             
                       

3.9.2 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  

                                      -         -       (Ayeyawady-Chao Phraya – 
Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS)                                                       
   .                                                                                               
                   5                                                                ญ     
                                  ญ           (1)                                         (2)     
                                                                                             (3)     
                                                                                              
                         GMS     BIMSTEC 

                      ACMECS            7                    15                   
                                               

 

1) การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน                                     
                  ( )                                                                  ( )           
                                                               ( )                                
                                  ญ                                                                
                                                              ฝ                                            
                                                        
                                                 
15                                  www.acnecsthai.org  

http://www.acnecsthai.org/
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2) ความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม                                                           
                                                                                                
                                                                                           
                                      /               ญ                                      ญญ  
(contract farming)                  ้                                                              
   .                         ้                                                                            
                                                                           ACMECS                 
                           ฟ     Form D ATIGA                                             
                                                                                                 
        ACMECS Contract Farming                         ฑ                                      
        

3) การเชื่อมโยงด้านคมนาคม                           .                        ( )            
                                                              ( )                                            
                                                                   /               ญ        
                                                                                        
                                              -        -                                      -
       (                       R48)                                –           –            (        
               R67)                                        3                                    
(   .   )                                                                       (   .   )            

4) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว                                                                       
( )                                                                                     ( )           
                                4                                     /               ญ           
               (ACMECS Single Visa) 

5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                           
( )                                                      ( )                                      
                                                                /               ญ                  
                                                              ฝึ                      

6) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข                                                                          
( )                                                                                             
      /               ญ                                                    ฝึ                
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7) การพัฒนาเมืองคู่แฝด                  (sister cities)                                         
       City Linking                                                                             
                                                                                              
                                                                                             
                                                                            ฝ                        
                      (1)                              (       ) (2)                                 
        (       ) (3)                                    (   .   ) (4)            ๋                 
                        (   .   ) (5)  .   ญ                                                        
(       ) (6)                                 (   .   )     (7)                               (      
  )         
  

3.9.3 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

                            ฝ่   
                         (Indonesia – Malaysia – 
Thailand Growth Triangle: IMT-GT)              ี  
2536                        (8                
                        ั                        
                        6.5                
38,527              )                  
         (8                                       
                          ี                             
           14                   63,502      
        )                                 
            (10                                       
                                                    
                                                                                                                   
           48                   467,623              ) 16 

                IMT-GT                                                                         
   ัญ                                                                                     
                     5              

 

                                                 
16                                  www.focus-imtgt.com 

http://www.focus-imtgt.com/
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1) อ านวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายในอนุภูมิภาค          /       
     ญ         

                                                         IMT-GT                     
             ญ                                                        

                                                                               
                                                                 ( .                          
 .       .           .          .    ) 

                                                                          
                  

                                                                              
                     /                     IMT-GT                     ( .     ญ  
     .          )                                                        (Bukit Kayu 
Hitam)                   (Port Dickinson)                                                 
     (Batam)              (Bukittingi)                     Agro Business Plaza          
Dumai  

                                                ฝั่       ฝั่                    
                                                             ( inland container 
depot - ICD)                                                                  
                 

 
ภาพที ่2.12 ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา อิเล็กทรอนกิส์ ของไทยมกีารส่งออกทางรางที่ปาดังเบซาร์เพื่อ

ส่งออกไปยังท่าเรือปีนัง ท่าเรืออื่นๆ ในมาเลเซีย และท่าเรือในสิงคโปร์เพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศปลายทางอีกทอดหนึ่ง 
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                                                               Klang             
                                             ฮ                Kedah Halal 
Industrial Park                   ฮ                   Perlis Halal Park  

                       ญ                      

                                                                        IMT-GT 
                                                                            (SME) 
                   

                   IMT-GT website www.focus-imtgt.com                         
                                                           

                              IMT-GT                                                  
                         

2) ส่งเสริมความเจริญเติบโตด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยว      
      /            ญ         

                                                        IMT-GT     ฉ            
                    ฑ                                                          
                       ฑ                          ฝั่       ฮ                
      

                                        ฑ            ฮ      

                                                 ฑ ฮ     

                          ฮ     (Halal Medical Hub) 

                                                ฮ                                  
     

                                              IMT-GT                           
                                                                                                  
                                           (Home Stay Tourism)  

                                        3                                         

                                                        IMT-GT                      
                                         IMT-GT                ญ                    -
     ญ              /                                                        
                                    IMT-GT  

http://www.focus-imtgt.com/
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                          ฝึ                                                         
                                                  

 3) เสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกัน         /            ญ         

                                              4                        ( )                
      -  ี    -       (                        ) ( )               (           
           ) ( )            –       –  ี        –          (                      )     
( )        –      (                      ) 

                                (            .     )             (Durian Burong – 
Alor Setar          ) 

                                 (               )             (Bukit Kayu Hitam)     

                                                                        
              ญ                                                    

                        ฟ                                  IMT-GT             
         (       )        (    )  

                   ฝั่                                                ( .    )    
                ( .    )  

                                                               IMT-GT               
                                      

4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         /       
     ญ         

                                                                ฉ            
  ้                                      ญ                        

                                                                                         
           IMT-GT 

                                      ้                               IMT-GT 
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5) สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐ         /            ญ         

                                                                               
              

                                                                           IMT-
GT                  ฬ                                           ฑ               
                                                           IMT-GT 

 

3.9.4 ความคิดริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ 

                                       
                                         (Bay 
of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 
and Economic Cooperation – BIMSTEC)         
                   7                           
                                               
                                               
                                        

            BIMSTEC              
                                   1,300            ั                                              
                                                                                                   
              BIMSTEC      13              

(1)                                    ญ                                         BIMSTEC 
                                                                 ฑ    ญ                                
                                        ฟ                                                    
                                                                           ฑ               ัญญ  
                                                            

(2)                    

(3)                                         ญ                                       
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(4)                             ญ                             ๊           ฟฟ้     
                             ญ                                               ๊                  
BIMSTEC                                 ฟฟ้               BIMSTEC                       
                                                      ฟฟ้   

(5)                               ญ                                                      
                                                     

(6)            

(7)            

(8)                                  ญ               

(9)                                

(10)                

(11)               

(12)                                           

 (13)                    

3.8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

                        (   .)                 72/2557                                  
                   (   .)             19          2557                                           
                                                                                      
                                                                             22         
                               (   .)                                              ฝ่     
          ฝ่              .                                                                    
                                                                                  
                                                                                          
                                     ฤ                                      ญ                    
                                                                                    
                                                                                           
                  ฑ                                                                         
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           .            “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิ
ประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนที่
จ าเป็น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหา
ความม่ันคง”                                                                                      
                                                        ฟั                                       
                                                                               

   .                                  15         2557                                      
                                                           7  ั            ( )              
                       ( )       ( )                              ( )  ั                              
( )                             (ฉ)                                              ( )  ัญ     
                                                 5                                             
                                ี  . .255817         

(1) ตราด                                                                            
                                                                                                     
                                                                                               
                         

(2) อรัญประเทศ                  ญ                                               
                                                                                               

(3) ตราด                     ญ                                                           
                                                

(4) มุกดาหาร                                                                             
                                                                      

(5) สะเดาและปาดังเบซาร์                                                             
                                                   ฮ     

                                                 
17                                                                             ฝ่                                                    
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             .                                                   (        2)    5        

                                                      ญ                                         
                                

                                                 ้                                
                                                                                               
            ัญ                                             ัญ                                
                           ัญ                                                                
        ัญ                                                                  3              

(ก) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน    
                                                     (1)                                   
              (2)                               (3)                                            
                                                                                              
                                        ่                             ่                      
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ภาพที ่2.13 จังหวัดตากเป็นหนึ่งในจังหวัดน าร่องได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและส านกังานเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 

(ข) คณะอนุกรรมการด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความม่ันคง       
                                                    (1)                                     
                         (2)                ฝึ     ฝี              (3)                            
                                                                                              
                                                                              ฝี          
                                                                                             
                                                                                     
          

(ค) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร                              
                         (1)                                           (2)                       
                         (3)                                                                   
                                                                                       
                                                                                          
                                     ฟ                  ฟฟ้                                
                                                                                        
                                           

               .                                                      
                                                             5         (                   2557 - 
        2558)             /                           (1)                                        
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           (2)                        (3)                                                    (4) 
                               (5)  ัญ                                                         
                                                    

4. การจัดการโลจิสติกส์การเกษตรและห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ                
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

                     ญ                                                          
                                                         ญ                                  
                                                                                                
                 ฟ                                                               ญ                     
                                                                                               
                                                                                       ญ    
                                                                

                                                                                
                                                              คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ                  
โลจิสติกส์การเกษตร                                                                     
                         (   .)                                                         
                                                                                           
                                                                                             
                                                                                        
                                                                                          
                                                                                         

                                                                    ฉ       2 ( . .
2556-2560) “                                                                           ”18  
                                                                 

 

 

                                                 
18

 ข้อม ูอ้  อ  จ   ส  น    นคณะ   ม     ฒน     ศ ษฐ  จแ ะส  คมแ     ต   
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                     1 “                                            ”                ญ   
                                                                                      
 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและ
อาหารจากต้นน้ าถึงปลายน้ า (From Farms to Forks)          
 (1) พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับฟาร์มให้กับกลุ่มและสถาบันเกษตรกร        
                                                                                                
                 
 (2) ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้ท าหน้าที่เป็นกลไกการจัดการธุรกิจให้กับเกษตรกร      
                           / ั                                                               
                                                                                            
                                                                                               
                                                                                
                                                                                      
                                    หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
                                                                                           
                                                        ญ                              (Supply 
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Chain)                    ญ                                      (       ฝ    )          (       )    
                          “    ” “            ”     “       ”                     

ภาพโซ่อุปทานข้าว 

 
                                 ญ                                                 

                      (1)                                                                                   
                                                                                            (2) 
                                                                                                            
                               (3)                                               (               ญ   
                                                        ฟ           )                                       
                                                                                     ฑ                       
 ๋     ๋                                  ฮ      ้           
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 ภาพโซอุ่ปทานมันส าปะหลัง  

 

 
                                         ญ                                     ญ            

       ญ    ่                                        (1)                                                   
                                          ญ                  ฉ                        (2)          
                                                          ญ                    ้                   
      ้                    ญ                                              ญ    ้                    
(3)                                                                          ้                                   
       ฑ                                                                                       
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ภาพโซ่อุปทานยางพารา 

 

 
 

                                     ญ                                     ญ            
ญ    ่                                             (1)                                             
                        ญ                            ฉ                                             
                            ้                      (2)                                              
                                                               ฟ                                    
                                                                   ฑ   ฬ                                  
    (3)                                                          ฑ      

                                  ญ                                               
                                                                      . .2556 -2559       
           “ภาคการเกษตรมีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงถึงกัน 
และสามารถตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระดับ
สากลภายในปี 2559”  
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                                                 /                     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้กับบุคลากรภาค
การเกษตร                                                                                     
                                                                                                  
                                                                                       
                             

1.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตร     

 1)                                                                                  
                                                                                              
                                                   

 2)                                                                ้          ญ          
                                     

 3)                                                                                           
         ัญญ                                                                           ฑ      

 4)                                                                                
                        (SME)                                                           
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 5)                                                                                         
                                                                                            
                                                                                                  
 

 1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการ
จัดการโลจิสติกส์     

 1)                                                                                   
    ฉ                                                      (Post Harvest Management)       
                                   (Cool Chain System)                                     ญ    
                                                                                                       
                                            

 
ภาพที ่2.14 การจัดการ Cool Chain System จะมีรักษาระดับความเย็นให้สม่ าเสมอตลอดทางตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค รวมทั้งมีระบบตรวจจับ

ความเย็นที่มีการสื่อสารกลับไปยังผู้บริหาร Cool Chain เพื่อสร้างหลักประกันความสดใหม่ของสินค้าเกษตรและอาหาร 

 

 2)                                                                                       
          ฑ                                                              ฑ             ฑ           
                                                                                                      
                         ฑ                ฑ                                                   
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 3)                                                                                   
                                                                                               
       

 4)                                                                                  
                                             ัญ                                               
                                                                                                        
                                                                    

 1.3 การพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง     

 1)                                                                            
(Benchmarking)        ฺ                  

 2)                                                                                     
                                             E Learning                                   Web 
Camera                                                                                     Call 
Center          Kiosk         

 3)                                                                                    
                                                                                                     
                              

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร                     
                                                                                              
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                        
                             

 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 1)                                                                                 
     ฟ                                       การใช้ประโยชน์จากไซโล ฉ                                        
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ภาพที่ 2.15 การใช้ประโยชน์จากไซโลในการจัดการโลจสิติกส์การเกษตรเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความส าคญั 

 

 
ภาพที่ 2.16 ลานตากมันส าปะหลงัเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่ส าคญัในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    

และภาคตะวันออก 

 

 2)                ั                                                                    ๋  
                                                       ฝ้                                            
                                              ฺ                                                        
                                                            

 3)                                                               ัญญ                       
               ฉ                                       (Geographic Indication      GI)               
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 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการในระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 

 1)                                                                                         
                        ัญ                               การสร้างสถานีขนถ่ายสินค้าเกษตร                    
(จุดพักรถ) การจัดการขนส่งเที่ยวกลับและการจัดส่งแบบเต็มตู้สินค้า การสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้า       
                        ญ                

 2)                                                                                       
                                                                                              
                   ญ                             

 2.3 ส่งเสิมการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารให้มาตรฐานและปลอดภัยทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 1)                                                                                   
                    GMP, GAP, GAHP, HACCP         

 2)                                                         (Track and Traceability)   
                                                          ัญ                                
            

 
ภาพที่ 2.17 การน าระบบคลื่นความถี่ RFID มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับเป็นเทคโนโลการจดัการโลจิสติกส์ทีไ่ด้รับการนิยมใน

การตรวจสอบย้อนกลบัของสินค้าเกษตรและอาหาร 
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 3)                                                                                 (Good 
Agricultural Practices      GAP)           ฟ                                                     
                                                                                             
                                                                                                    
                

 4)                                                                                
                                                                                         
                                                     

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการเชื่อมโยงเข้าสู่
ระบบโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร                                                                 
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
            

 3.1 การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร  

 1)                                                            (Cluster)             
                                                                                                
       /                                                                                                 
                                                              

 2)                                                                                         
                                                                                           
                                                                                        

 3)                                                  (Modern Trade)                   
                                                             

 4)                          ฉ    (Niche Market)                                  
        ฉ                               ฮ                                                    
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 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าเกษตร 

 1)                                                                                   
                                                                                                
         (National Single Window - NSW)                                    (ASEAN Single 
Window - ASW) 

 2)                                                                              
                                         ญ                                                  
                                          

 3)                                                                                    
                                          

 4)                                                                                      
                                                                                            

 5)                                                                                         
                                            ญ                                                
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5. ข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่ก าหนดให้ท าการศึกษาฯ19  

   5.1 ประเทศบรูไน 

ข้อมูลพื้นฐานของบรูไน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            5,765   . . .                 5,265   .  .                 500   .  . 
                                       381   . 
                             ๊                     

ข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

                 65.7%     10.3%             3.4%          20.6% 
            (              )     ฤ          
        422,675    
                         76%                                                                                

                                                         
                                                                                            

                                               (Barunay)                    
(Brunei Malay)                                                                     
                            Tutong, Belait, Temburong     Muara          Muara 
                    ญ                                                                          
                             
                                                                            
                                              ญ                                     
                            
              ญ                                                 ญ                     
                                                                  ญ         ญ     
                                      
              ญ                              
(1)                                                 
(2)                                                                             
                  
(3)                                                            
(4)                                                     ฉ           
(5)                                                            
(6)                                                                           Mr.      Miss 
                             
(7)                                                                          ญ   

                                                 
19                                                           Central Intelligent Unit, European Information Unit                              
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ข้อมูลพื้นฐานของบรูไน รายละเอียดข้อมูล 
                
(8)                                                       
(9)                                            
(10)                                                               
(11)         ญ                                        ี     (1       )         (23 
          )     ฉ                              (15        )              (25 
       )              

ข้อมูลการปกครอง  
                                     (                1        )  
          4            (1) Belait (2) Brunei – Muara (3) Temburong     (4) Tutong 
                                                                          
                                                        (1)                    (2)                     

          (3)                   (4)                (5)              (6)        
                             (7)               (8)                    (9) 
                 (10)                 (11)                             ฬ  
    (12)                 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                                                                      ฉ   

              ๊               60%     GDP                                 ๊  
                             90%                                                      
                                                                               
        ฟ                                               

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 22.25             ญ        
               GDP 1.4% 
GDP per Capital (PPP) 54,800      ญ      
           GDP          GDP                 0.7%            70.9%           
28.4%   

                   ญ                                          
                  ญ                   ฑ             ๊                                         
       205,800                           4.2%            62.8%        33% 

             2.6% 
 ี         1        – 31         
                        12.75             ญ       ( ี 2554)  

                 ญ                    ๊                  
               ญ        ญ    ่  45.7%           15.1%            9.1%            6.6% 
        5.8%             4.7% 

                         3.02             ญ       ( ี 2554) 
                  ญ                                                                     
          ฑ  
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ข้อมูลพื้นฐานของบรูไน รายละเอียดข้อมูล 
                                 26.3%     21.3%               21.3%          11.8%  

                           250,772          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                           ฑ  

                          166.2          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                   

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       70,933                        469,700      
                    Internet Host 49,457                               314,900     

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   1                 ฮ           3       
                  ๊   628                               492          
                  3,029                                      2,425             

          604          
                            209          (                        1.2     ) 
               9                              ฑ  1                   ๊   8     
                                 Muara Port                   Kuala Belait Port, Bangar Port     

Serasa Car Ferry Terminal                             Lumut     Seria 
                        
                        

กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (Brunei Investment Law)                               
                                                                                       
                                             2     5  ี                           
                                                                               
กฎหมายบริษัท (Company’s Act) ทะเบียนธุรกิจ                                   
                                                                                    
                                                       
กฎหมายภาษี                                                                      
                                           
กฎหมายศุลกากรบรูไน (Brunei Customs Act 1955)                              
                                                                                      ฑ 
                                          ญ    
กฎหมายท่าเรือ (Ports Act)                                                        
                                              
ระเบียบแนวปฏิบัติในการก่อสร้างอาคาร (Building Guidelines Requirements 2014) 
                                                         ญ                    
      (Town and Country Planning Department)                                    
                         1     2       
กฎหมายแรงงาน (Labor Act)                                             ญ  
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    5.2 ประเทศกัมพูชา 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            181,035   . . .                 176,515   .  .                 4,520   .  . 
                               2,572   .           541   .     803   .          1,228   . 
                            ๊         ญ                      ฟ   ฟ              

ข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

               90%          5%     1%          4% 
          (              )  
        15,458,332    
                         20%                                                             ญ             

             10                ญ 
                           “Cambodia”         ฝ                                            

“         ”      “Kampuchea”                                                        
                                        ั                               ญ                   
                       ญ                                        
                                                                                  
                                                                                   
                                                                                   
             ฝ                                  
                                                                            
                                                                                 
                                                   ๊                                  
                                                                           
                                                     ๋     ๋                      
                                                                  (                ) 
 ั                                                                                  
                          ฝ                 
                      ญ                                                       
                                                                           
        ฉ                                                                            
                                                                                         
                         ญ                                                          
         ฬ                                                                     
             ญ                                                 ฝ่   ญ       
                   ญ                                                                  
                                                                                  
                                                      ฉ              ญ         
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                         (      ) 
 ั                                ัญ                               ฉ            
                                                                                     
                                                                  ญ                   
                                                        
              ญ                                
(1)                                “        ”                                          
                                                                                                    
                                                                                        
                      ญ                                                                    
                                                              
(2)                                                                                    
                                                                              “   
    ”      His Excellency                                                         
                                                                  “  ญ ”          
                                                                           ญ             
       “           ”               ญ     
(3)                                                                         
(4)                                                  
(5)                                                      
(6)                                                              ฉ                        
                
(7)                                                                                        
                 
(8)                                           
(9)                                              ๊                           
(10)                                                                             
                                                                ญ            
                                          
(11)                               ญ                                 ์                      
                 ญ                                                                     
(12)                                                                          
                                                                               
                                                    ญ                           
                                              ญ                                 
                                                                                       
                                                                                  
         
(13)                                                                                              
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                    
(14)                                                  ญ                   
                               
(15)                         ญ                                                   
            ญ       
(16)                    ญ                                                               
(17)                                                               
(18)                                             
(19)                              
(20)                   ฟฟ้                                       
(21)                ฟั         ฤ                                                
                  
(22)                                                                                    
                   
(23)                                /            ์ฟ                             
                                                                 .                 10 
                 
(24)                                                                                      
                                                                                   
                           
(25)         ญ                                                  (21-23  ฤ       )    
              (9  ฤ       )     ฉ                          (31       )  

ข้อมูลการปกครอง  
                                        
          23                (1) Banteay Meanchey (2) Battambang (3) Kampong Cham (4) 

Kampong Chhang (5) Kampong Speu (6) Kampong Thom (7) Kampot (8) Kandal 
(9) Kep (10) Koh Kong (11) Kratie (12) Mondolkiri (13) Oddar Meanchey (14) Pailin 
(15) Preah Vihear (16) Prey Veng (17) Pursat (18) Ratanakiri (18) Siem Reap (19) 
Sihamoukville (20) Stung Treng (21) Svay Rieng (22) Takeo      (3) Phnom Penh 

                               /                     
                                                          (1)                   (2)                     

                            (3)                (4)                           
(5)                (6)                 (7)                 (8)                
        (CDC) (9)                         (10)                          ฬ  (11) 
                   (12)                  (13)                                
        (14)                                                      (15)        
                                        (16)               (17)              
               (18)                     (19)                              
ฝึ       (20)                   (21)                                         (22) 
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                             

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                                                                                

                                                             ญ               
400,000                                                                       
                     ญ                                          ี   3                 
                                                                                  
                                                                    

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 39.64             ญ        
               GDP 7% 
GDP per Capital (PPP) 2,600      ญ      
           GDP          GDP                 34.8%            24.5%    
       40.7%   

                   ญ                                                             
                  ญ                                                            ฑ                       ญ      

              
       7.9                               55.8%            16.9%        27.3%      

             0% 
 ี         1        – 31         
                6.781             ญ       ( ี 2554)  

                 ญ                                         ฑ                     
               ญ                     32.6%               8.3%        7.7% 
       7.7%          6.6%          5.7% ญ    ่  4.7% 

                 8.895             ญ       ( ี 2554) 
                  ญ               ฑ                                                  
                   ฑ  
                            27.1%          20.3%     19.5%          7.1% ฮ      
5.8%           4.3%  

                           355.3          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                  ฟฟ้                                   
                           

                          4,256.3          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                        ญ                    
                                  

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       584,000                        19.1       

 
                    Internet Host 13,784                               78,500     
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 

โลจิสติกส์ 
 

                   16                 ฮ           1       
      ฟ            690   . (             1     ) 
                  39,618                                      2,492             

          37,126          
                            3,700          (      ญ                             ) 
               544     
                                         Sihanoukville (        )                                 

     ญ  
                        
                        

กฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์  (Law on Commerial Rules and Registration) 
                                                                                 
      
กฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise)                             
                                                                          ญ      
      ญ                                
กฎหมายแรงงาน (Labor Law)                                                 
                                                                                   
                 
กฎหมายภาษี                                                            ฉ    (      
                          ฉ                 10                                      
     ฉ   )                                                       (                     
                                10                 ) 
ควมตกลงการขนส่งทางถนนระหว่างกัมพูชากับลาว ความตกลงการขนส่งทางถนนระหว่าง
กัมพูชากับเวียดนาม และความตกลงการขนส่งทางถนนระหว่างกัมพูชา ลาว และเวียดนาม 
                                                                                  
                                                                  ญ           
                    ญ        
กฎหมายศุลกากรกัมพูชา                                                            
                               ฑ    (             ฑ                        ฑ       
                      ฑ  ฉ      )                                              
                                            ญ   
กฎหมายการจัดการที่ดินและผังเมือง         ญ                                          
                                                                                       
                          ญ                                                         
     ญ         3           1  ี  
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ภาพที ่2.18 ธุรกิจสร้างคลังสินค้าและให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการเป็นที่นิยมมากในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งในกมัพูชา 

 

   5.3 ประเทศอินโดนีเซีย 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            1,904,569   .  .                1,811,569   .  .              93,000   .  . 
                               2,830   .              228   .          1,782   .   ั         820   . 
                                   ๊                                                       

ข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

              40%       15.5%        3.7%       3.6%         3%        2.9%           
2.7%       2.7%        2%          1.7%       1.7%     ๊  1.4%       1.4%   
    1.3%     1.2%          15% 

                 (              )     ฤ                                     700      
        253,609,643    
                         50.7%                                                          9.121                 

2.509               2.412              2.131                   1.296        
                                                                                              

                                                                       
                                                                                    
                                    3        ญ           
กลุ่มแรก                                                                              
     ฮ                                                                            
                             ฉ          ์              ์   
กลุ่มสอง                                         ฝ่ั                                     
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                                                                  
        
กลุ่มสาม                                                                           
                                                                                            
                                                                              “          ” 
                                                                                   
                                                
                                                                                       
                                    ฤ       
                                                                                 
                                                                                 ฝ่      
   ฝ                                                                 
                                                                               ญ
                                                                           
                                                               5     10    
                                                                                    
       3     5                               
                                   ญ                                                ญ
                     
(1)             (Romdon)                                                       
                                                                                
     
(2)             ฟ     (Iul Fitri)                        ฮ        (Hari Raya)             ี     
                                                                     (           
        –               ี)            ฉ     ญ  2     2     
(3)                ฮ  (Idul Adha)         ฉ   ฉ          ี                         ฮ    
                                                            ฆ         ญ                    
                                   
(4)                (Galungun)               ี                     10                 
ฉ                             ญญ                   ญญ                       ฉ   
ฉ                      ี                
(5)         (Kasada)              ี                                      ี           
             ฟ                                                             
                            ฟ  
              ญ                                    
(1)                                        “           ”     “        ”            
           ฝึ                                                              
(2)                                                                                       
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
(3)                                                                          
(4)                                                  
(5)                                                                              
                                                                 
(6)                                                   ญ          
(7)                                                                            
              ญ 
(8)                                ฟ             ์ฟ      
(9)                                                                             
(10)                                                                        
(11)                 ญ                                     

 ข้อมูลการปกครอง  
                                          
          31         1                  1             1            
                                /                       
                                                              (1)                    (2)              

      (3)                      (4)               (5)                        
        (6)                (7)                              (6)        
           (7)              (8)         ่     (9)              (10)        
                      (11)                             (12)                  
(13)                  (14)                         (15)              (16) 
                (17)                                        (18)        
                        

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                               ญ                                     

                         ั                         ญ                                  
                            ัญ                                                         
      

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 1.285               ญ        
               GDP 5.3% 
GDP per Capital (PPP) 5,200      ญ      
           GDP          GDP                 14.3%            46.6%    
       39.1%   

                   ญ                                               ฑ  ่                   ฟ                    
                  ญ               ๊                                  ฟฟ้                              

                   ๋                    ฑ            ฑ                                 
                 

       120                               38.9%            22.2%        47.9%      
             6.6% 
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
 ี         1        – 31         
                178.9             ญ       ( ี 2554)  

                 ญ                   ๊           ฟฟ้                           
               ญ        ญ    ่  15.9%     11.4%          9%           7.9% 
             7.8%         6.6%          5.9% 

                 178.6             ญ       ( ี 2554) 
                  ญ                                     ฑ                          
                            15.3%          13.6% ญ    ่  11.9%          6.4%           
6.2%              6.1%     6% 

                           8,072.9          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                  

                          10,872.6          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                            ฑ                
                 

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       37.983                            281.96       
                    Internet Host 1.344                                  20         

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   673                 ฮ           76       
      ฟ            5,042   .  
                  496,607                                      283,102          

             213,505          
                            21,579           
               1,340     
                                         Banjarmasin, Belawan, Kotabaru, Krueng Geukeuh, 

Palembang, Panjang, Sungai Paknning, Tanjung Perak     Tanjung Priok  
                        ญ                Tanjung Priok (                   ี   5.6      TEU) 

                        
                        

กฎหมายการลงทุน (Investment Law)                                            
                               ญ                                ฉ                 
                                                                                      
                                                                      49%             
                                                                              
                                                                                  
                                                 67%                                  
                                                                                    
          ั   
กฎหมายที่ดิน (Basic Agrarian Law)                                                 
                                                                      25     70  ี         
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                                          
กฎหมายภาษี                                                                            
                                                     ฟ ่  ฟื    
กฎหมายแรงงาน (Labor Law)                                      ญญ         
               (7        /                       6          8        /             
          5    )                                     (12    / ี)                    
                                                                
กฎหมายศุลกากร                                                                    
                                                ฑ                                  
         ญ   
ระเบียบกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย                                                  
                                                                              
       (     ฝ         Warehouse Receipt)                                         
                                                                                  
                           ฝ                       3                            
        
กฎหมายที่ดินและผังเมือง         ญ                                                  
                              ฟฟ้                              ญ                    
                            
กฎระเบียบกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม                                                 
                                 ฝ                   ญ                     
                                                                                   
                                                 30                              
                                         ฝ                   
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   5.4 ประเทศลาว 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            236,800   .  .                 230,800   .  .              6,000   .  . 
                               5,083   .               235   .         541   .     432   .     

1,754   .             2,130   . 
                                                           
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม  
              55%        9%                 36% 
         (              ) ฝ            ฤ  
        6,803,699    
                         34.3%                                                             0.81        
                                                                                         

                                                                           
                                                                      ญ       
                                                                  ญ                  
                                 
                  ฉ                                                          
               ญ                                              ญ                    
                                    ฉ          
                                                                             
                               ญ                                                 
                              ญ       
                                                          8.00 – 16.30  .         
                       ญ                                                   
ฝ         
                      
(1)        1            ี      
(2)        20                                 
(3)        22                                      
(4)        8               ญ   (           ) 
(5)        14 – 16                ี     (           ) 
(6)        1  ฤ                    
(7)        15                     ญ 
(8)        7                       
(9)        12                        
(10)        2                 
(11)        31                 ี   
                                   ญ                                             
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
(                      )                                     ฝ่               
                                       ญ                                      
 ฤ                                                                             
600     900      
                                        ญ                                   
                                                                                        
                                                                                   
                                                                                             
                                       ญ                                             
               
 ั                              ญ                                      ฟ    
                                                         ฉ       ญ                     
                                                                 ญ                 
                                         
              ญ                            
(1)                                                         ฟ                           
                                    
(2)                                                                    ญ         
                                    
(3)            2                                                                    
                       ๋                         
(4)                                                                                
                                         
(5)                                                                                  
                                                            
(6)                                                                              
                                                                                 
                                                                                   
                                
(7)                                                                        
(8)                                                                                
                                                         
(9)                                                         ัญ                       
                                                                        ัญ            
                           ัญ                                                        
                                
(10)                                                                               
                                       
(11)                                               ฉ                                     
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                   
(12)                      ญ                                                    
           
(13)                                                                          
                                                                              
           ญ      ญ             ฤ               
(14)                                                                                  
                               
(15)                                                                            
                “      ”      “      ”            
(16)         ฝึ                                                                 
                                                                              
                     
(17)                                                                                     
         ญ                                                                                
                           

ข้อมูลการปกครอง  
                                                    
          16      1          
                                /                       
                                                      (1)                    (2)                      

(3)         ้             (4)         ้            (5)                 
               (6)                (7)                            (8)        
         (9)                           (10)                   (11) 
                  (12)                            (13)                     
    (14)                          (15)                   ่     (16)        
      (17)                                         (18)                   
                 (19)                                        

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                                                                  

                                                                             ฉ     
                                                                              
                      ฉ                            ฟฟ้                
                                                              ฉ                
                                  ่                        ั                    
                                                                                  
        (GSP)                   

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 20.78             ญ        
               GDP 8.3% 
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
GDP per Capital (PPP) 3,100      ญ      
           GDP          GDP                 24.8%            32%           
37.5%   

                   ญ                ฟ                      ฝ้                                              
                  ญ        (                           )      ฟฟ้                                          

               
       3.37                               73.1%            6.1%        20.6%      

             1..9% 
 ี         1        – 30          
                2.313             ญ       ( ี 2556)  

                 ญ               ฑ        ฟ  ฟฟ้                                   
               ญ            34 %     21.5%          12.2% 

                 3.238             ญ       ( ี 2556) 
                  ญ                                                                     
                            62.1 %     16.2 %          7.3 %  

                           1,360          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                              ฑ 
                        

                          3,758.5          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                          ฑ 
                           ฑ                                             ฑ          
                                                 

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       112,000                        6.492       
                    Internet Host 1,532                               300,000     

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   41      (                                     8     )  
      ฟ -  
                  39,568                                       530             

          39,038          
                            4,600           
               - 
                                 ฝ่ั             
                        
                        

กฎหมายวิสาหกิจ (Enterprise Law)                                          
                                                                                  
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Law)                         
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
กฎหมายการจ้างแรงงาน (Labor Law)                                         
                                                                              
                                              10                          
กฎหมายการเข้าเมืองของคนต่างด้าวในการเข้าไปประกอบธุรกิจและท างาน              
                                                     5  ี  
กฎหมายภาษี                                                                
                                                                                       
                 
ความตกลงการขนส่งทางถนนระหว่างกัมพูชากับลาว ความตกลงการขนส่งทางถนน
ระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม และความตกลงการขนส่งทางถนนระหว่างกัมพูชา ลาว และ
เวียดนาม                                                                     
                                                                                ญ  
                             ญ        
กฎหมายศุลกากรลาว                                                              
                                                      ฑ                            
   ญ                                         ญ                    
กฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม         ญ                                           
                    ญ                                                                
   ญ         1           2  ี 
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                       
                  ฉ                                                             
                                 Export Processing Zone (EPZ), Free Trade Zone 
(FTZ), Free Service and Logistics Center (FSLC)                                       
                              
กฎหมายอาหาร (Law on Food)                                       ฝ         
                                                                           
                ้                 ญ                                   
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ภาพที ่2.19 สปป.ลาว มีรัฐวิสาหกจิที่ให้บริการรับฝากสินค้า ขนถา่ยสินค้าผา่นแดน บรรจุสินค้า และด าเนินพิธกีารศุลกากร ได้แก ่รัฐวิสาหกิจ
คลังสินค้าท่านาแล้ง (รัฐวิสาหกิจสางสินค้าผ่านแดน) สังกัดกระทรวงการเงิน ตั้งอยู่บนพื้นที ่6 เฮกตาร์ ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ก าแพง

นครเวียงจันทน์ และมีสาขาให้บริการทีอ่ยู่เมืองปากเซ (แขวงจ าปาสัก) เมืองท่าแขก (แขวงค าม่วน) เมือหว้ยทราย (แขวงบ่อแกว้)  
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   5.5 ประเทศมาเลเซีย 
 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            329,847   .  .                 328,657   .  .              1,190   .  . 
                               2,669   .             381   .             1,782   .        506   . 
                                                    ๊                    
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม  
                 50.1%     22.6%             11.8%         6.7%  
       ฮ            (          )     ฤ   
        30,073,353    
                         72.8%                                                                   ฮ        
                                                                                        

                    ฤ                               ี  . .2369                 
                                                                             
                                  ญ          ญญ                                   
                          ญ                           “         ”                      
                                         
                                                                             
                       Adat Temenggong          ฝ่                           
                                                                        ญ    
                                                 Adat Minangkabau      Adat 
Perpaith                                                                         
         ฝ่                                                                         
                                          
                                                ญ                                  
                                 
 ั                                                                          
                              1     2                                                  
                                                                                     
                                                     
              ญ                                 
(1)                                   “            ”                       ฝึ 
                                                                              
                    “     ”                                    ฝ่                       
                                                                                      
                                                   “      ”                   
                                                    
(2)                                            2                     ฤ           
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                              2                                 
                                                                                  
                                                                                      
                                           
(3)       ญ                             ญ                                    ๊         
             ญ          ฮ                                                      
       
(4)                                                                            
                           
(5)                                                                                    
                                                                                 
(6)                                                
(7)                                               ฮ                            
(8)                                                                 
(9)                                                                                    
        

ข้อมูลการปกครอง  
                                        
          13         1         
                                                                              
                                                           (1)                    (2)                            

(3)               (4)                                      (5)                   
(6)                      (7)                  (8)                                   
(9)                (10)                                  (11)                
       (12)                                        (13)                        
(14)                                         (15)                       
        (16)                                          (17)              
                                     (18)                      (19)              (20) 
                                      (21)                   (22)        
           ฬ    

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                                                                           

                                                                            
                                        ี  . .2020                                    
                                                                              
                                                 ๊                                        

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 525             ญ        
               GDP 4.7% 
GDP per Capital (PPP) 17,500      ญ      
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
           GDP          GDP                 11.2%            40.6%    
       48.1%   

                   ญ                                              
                  ญ               ๊                                                   ฑ                

                   ฑ              
       13.19                               11%            36%        53.5%      

             3.1% 
 ี         1        – 31         
                230.7             ญ       ( ี 2556)  

                 ญ                                                         ๊          
       ฑ                           ฑ   
               ญ                 13.6%     12.6% ญ    ่  11.8%              8.7%     
5.4% 

                 192.9             ญ       ( ี 2556) 
                  ญ                                          ฑ                            
                            15.1 %          13.3% ญ    ่  10.3%     6% 

                           13,282          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                     ฑ  
            ฟฟ้          ฟฟ้                              ฟฟ้                      

                          7,633.4          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                             
                           ฟฟ้         ฑ         ฑ                    ฑ        

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       4.59                            41.32       
                    Internet Host 422,470                               15.36         

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   75                           6       
      ฟ 1,849          
                  144,403                                      116,169          

             28,234          
                            7,200           
               315     
                     ญ         Bintulu, Johor Bahru, Penang, Port Klang, Tanjung Pelepas 
                        
                        

กฎหมายการประสานงานอุตสาหกรรม ( Industrial Coordination Act 1975 - ICA) 
                                                                                       
        2.5                                                        75          ( ฉ   
                         20                                                  6            
  )          ญ                                                           



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 108 
   

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
กฎหมายบริษัท (Company Act 1965)                                              
                                                                            
                             (Companies Commission of Malaysia)           
                                                                                    
                                                          1,000     70,000        
                               
กฎหมายแรงงาน                                                                      
                                                                                         
                                                            5,000                      
                      ญญ                               3  ี (          ญญ       
                      5  ี                                                 10  ี)  
กฎระเบียบค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า                                                       
                                               4.33       /             900       /      
                                                                  3.85       /        
     800       /       
กฎหมายศุลกากรมาเลเซีย (Customs Act 1967)                                      
                                                                               ฑ    
(             ฑ                        ฑ                                             
                                    – PEKEMA                                      )     
                        ญ                                         ญ     
               

 

 

  
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 109 
   

   5.6 ประเทศเมียนมา 
 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            676,578   .  .                 653,508   .  .              23,070   .  . 
                               6,522   .                 271   .     2,129   .         1,468   .     

238   .        2,416   . 
                                                                                                     
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม  
               68% ฉ   9%           7%        4%     3%         2%    ญ 2% 
           
        55,746,253    
                         32.6%                                                         ฑ                
                                                                               135 

                                                                          89    
                                                                                 
                           ญ                                                   ญ  
                                                                                       
                                                                                     
                                             ์     ์  
               ญ                                                             ฝ่  
                   ฝ่                                              ฝ่                     
                  ญ                                                   
               ญ                                                                    
                                                 
              ญ                                
(1)                                                                         100      
                         ญ                      ญ                         
              ฉ                                                               
                                                  ฤ                            
                                                  
(2)                                                                        
                                                                              
                                                                                     
                                                                             
                                                                  
(3)                                                                                   
                                                                            
                      ญ                            ๋                              
                         ฤ                                  
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
(4)                                                     ญ                           
                                                                                   
                              
(5)                                              ญ              ญ             
                                                         
(6)                                                                                 
                                                                      ฉ                  
(7)                                                                       
                                                                      
(8)                                                                              
(9)                                          ๊    
(10)                                                                                 
                         
(11)                                   ฮ                                         
                           
(12)                                                                           
                            

ข้อมูลการปกครอง  
                                  
          7         7     
                                                                 
                                                          (1)                      (2)           

      (3)                (4)                    (5)                         (6) 
                          (7)               (8)                    
           (9)                    (10)                                       (11) 
                  (12)                  (13)                 (14)        
                     (15)                         (16)         ่     (17) 
                              (18)                   (19)                 
(20)                     (21)                                      

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                                      ี 2554                               

                                          ญ                                   
                                                                           
                                                                                       

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 59.43             ญ        
               GDP 6.8% 
GDP per Capital (PPP) 1,700      ญ      
           GDP          GDP                 38%            20.3%           
41.7%   
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                   ญ                                              
                  ญ                              ฑ                                                       

    ๊                    ญ              
       34.31                               70%            7%        23%           

        5.2% 
 ี         1        – 31        
                9.04             ญ       ( ี 2556)  

                 ญ         ๊                  ฑ                                ญ        
               ญ            40.7%         14.8 %     14.3% ญ    ่  7.4% 

                 10.11             ญ       ( ี 2556) 
                  ญ                      ฑ              ๋                               
                            36.9%     20.2%          8.7%           8.7% 

                           4,033          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                       ๊                                       ฑ             
         

                          3,789          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                                    
          ฑ                               ฑ           

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       556,000                        5..44       
                    Internet Host 1,055                               110,000     

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   28                           4       
      ฟ 5,031           
                  34,377           
                            12,800           
               29     
                     ญ         Sittwe, Moulmein, Rangoon 
                        
                        

กฎหมายบริษัทเมียนมา (Myanmar Companies Act 1914)                        
                                                                              ี  
กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (Union of Myanmar Foreign Investment Law)       
                                                                               
                             ญญ                           
กฎหมายการจ้างแรงงานและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า                               ั    
                                                                            
                                            
กฎหมายการเข้าเมือง                                                                      
          1  ี                           200      ญ        
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                                      3     50                     
                  30                          0     200                                
       3.5     15 
กฎหมายศุลกากรเมียนมา                                                           
                                                         ฑ    (             ฑ   
                     ฑ            )   

 

 
ภาพท่ี 2.20 การท างานในคลังสินค้าและศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าชายแดนเมียนมากับไทย เมืองเมียวดี (ตรงข้ามเมืองแม่สอด จ.ตาก) 
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   5.7 ประเทศฟิลิปปินส์ 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            300,000   .  .                 298,170   .  .                 1,830   .  . 
                           ฝั่  36,298    (        ). 
                                                                      

ข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

                  28.1%          13.1%           9%        7.6%  ฮ          7.5%  
      6%         3.4%        25.3%   

     ฟ          (              )        ฤ  (              )  
        107,668,231    
                         1.81%                                                                11.449        

    1.48             845,000                827,000     
                    ฟ                                                                        

                              ั                    ฟ                     3         
                     
อิทธิพลจากสเปน                       /                  Hispanic Influences        
     300  ี                                                                 
                                     ีฟ                                  Barrio Fiesta 
       ฉ        ญ                                                              
                   ฉ        ญ           ฟ                                      
           
อิทธิพลจากจีน                                                    ฟ               
                                                                             ฟ         
        ๋     ๋                       Mami                                             
                  ฟ                                    
อิทธิพลจากอเมริกัน       ฟ                                            14  ี    
                                                                       ฟ             
                                                                                 
                         ฤ         ฬ                ฬ            (basketball)     
         ฬ                  ฬ                   ฟ                                          
                                    ฬ           ฟ                                 
                                                                          (Fastfood) 
                                                        ฟ               
McDonald                    Jollibee                     Franchise              
      ฟ                              (Fast Food)                                 
              ฟ                                                                  
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
       McDonald's, Pizza Hut, Burger King, KFC,Kenny Rogers Roasters, Wendy's, 
Shakey's,Carl's Jr.                                                             
                    Jollibee, Greenwich Pizza, Chowking,     Max's Fried Chicken     
    
                                ฟ                                             
                                                             ฟ                             
                9.30 – 16.30  .   
              ญ                ฟ                  
(1)   ฟ                            “       ”                “       ” (      )      
“               ” (         )                                                   
(2)   ฟ                                                              ฟ               
                                              
(3)                                                    ฟ                
                       
(4)                                                                                       
(5)               ญ                                                               
1                               
(6)               ญ                                                           
(7)                     ญ                                                                   
       
(8)                  ญ     ฟ                                          

ข้อมูลการปกครอง  
                              ฟ          
          80             39       (chartered cities)  
                                                                                  

       
                     ฟ                                       (1)                    (2)           

           (3)                (4)                 (5)                        
         (6)                  (7)              (8)                            
(9)                           (10)                   (11)                      
            (12)                            (13)                      
       (14)               (15)                                (16)        
             (17)                   (18)                            (19)        
                               (20)                    (21)                  

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
       ฟ                                                       ฤ                         
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                                                   ฟ                
                                                         ญ       

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 454.3             ญ        
               GDP 6.8% 
GDP per Capital (PPP) 4,700      ญ      
           GDP          GDP                 11.2%            31.6%    
       57.2%   

                   ญ                                                                                     
                  ญ                                                 ฑ         ฑ         ฑ      

                        
       41.3                               32%            15%        53%           

        7.4% 
 ี         1        – 31         
                47.45             ญ       ( ี 2554)  

                 ญ                                                                     ฑ 
                                   
               ญ        ญ    ่  19%              14.2%     11.8%          9.3% ฮ      
9.2%           5.5%      4.7% 

                 63.91             ญ       ( ี 2554) 
                  ญ                                                                           
     ญ                    
                                     11.5%     10.8% ญ    ่  10.4%           7.3% 
         7.1%     5.6%                5.6%             4.4%          4% 

                           2,674.4          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                ฟฟ้              ฟฟ้    
                                          ฑ       

                          5,042.0          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                                   ฟฟ้      
               ฑ    

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       3.939                            103       
                    Internet Host 425,812                               8.278         

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   274                 ฮ           2       
      ฟ            995   .  
                  213,151                                      54,481          

             158,670          
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 116 
   

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                            3,219          (      ญ                                             

1.5     )  
               446     
 
        

                                 Batangas, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Liman     
Manila 
                        ญ                Manila (                   ี   3.3      TEU) 

                        
                        

กฎหมายทะเบียนธุรกิจ                                                             
                                                                                       
                                                                   5,000      ญ          
                                                          200,000      ญ              
                                                            30,000      ญ             
                                                                       50,000      ญ        
กฎหมายการเข้าเมืองแห่งฟิลิปปินส์                                       ฟ             
        Working Visa / Employment Visa 
กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว                                       ฟ             
       ญ         Alien Employment Permit (                       )       
                                     ญ                5 - 10           
กฎหมายธัญพืช                                                                      
                 ญ             National Grains Authority (NGA)                    
กฎหมายศุลกากร                                                                    
                                                ฑ                      ญ   
กฎหมายสภาผู้ส่งออกสินค้า                                               
(Forwarder)            ญ                                 ฟ            
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   5.8 ประเทศสิงคโปร ์
 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            697   .  .                 687   .  .              10   .  . 
                               0   . 
                       
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม  
              74.2%        13.3%         9.2%  
         ฤ             
        5.57        
                         100%             
                         ญ                                                                

    ญ                                                                               
         ญ                            
              ญ                              
(1)                                                                          ญ  
                                     
(2)                                                                                  
                        ญ                                                    
(3)     ญ                                                          ี             ั 
                                                                                  
                                                                     
(4)     ญ                                       ่  ั                 (Baju Kurung) 
                     ๊                                                           
                                                                              (Baju 
Melayu)                                                        ฝ้         
                           
(5)                                                                            ญ   
              
(6)       ญ                                                                              
                        
(7)                                                                              
                                                                                 
                               ฝ่                                                      
(8)                     ญ                                                        
                                                                                    
          ๊                           ๋       
(9)                                                                                         



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 118 
   

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                                                                    
                                                                    
(10)                  ญ                                                               
(11)             ญ                          ญ                                        
                                                                             ฬ    
                                        
(12)                           ญ                                                     
                 ญ  
(13)                                                                        
                                           
(14)                                    ฤ   
(15)                                                                         
(16)                                                                

ข้อมูลการปกครอง  
                                       
          -  
                                          
                                                           (1)                    (2)                  

         (3)                                 (4)               (5) 
                  (6)                (7)                      (8)        
          (9)                    (10)               (11)               (12) 
                        (13)                                 (14)        
                           (15)                                  
(16)                  

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                                                                        

                                                                             
                                                                              
                                                       ญ                             
                             ฑ         ฑ            

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 339             ญ        
               GDP 4.1% 
GDP per Capital (PPP) 62,400      ญ      
           GDP          GDP                 0%            29.4%           
70.6%   

                   ญ                                       
                  ญ                       ฑ                                                                

                                                    
       3.44                               1.3%            18.6%        80.1%      
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
             1.9% 

 ี         1        – 31        
                410.3             ญ       ( ี 2556)  

                 ญ                                                                
      ฑ         ฑ                                
               ญ                 12.3% ฮ      10.9%     10.8%             10.6%  

                 373             ญ       ( ี 2556) 
                  ญ                                                       ฑ              
              
                                 10.6%     10.3%              10.2%           6.8% 

                           8,227          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                             ฑ                                               
                   ฟฟ้                                                

                          11,236          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                            ญ                            ฟฟ้  
                                    ฑ                                           

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       1.99                            8.06       
                    Internet Host 1.96                                   3.25         

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   9      
      ฟ - 
                  3,425          
        -  
               1,599     
                     ญ                         
                        
                        

กฎหมายทะเบียนธุรกิจ                                                        
                                                                   ญ            
(Accounting and Corporate Regulatory Authority - ACRA)  
กฎหมายการว่าจ้างคนต่างด้าว (Employment of Foreign Manpower Act)          
                                                   ญ                               ญ  
       Employment Pass                                           3,300      ญ
                                                                    ฝี           
     ญ   S Pass                                           2,200      ญ         
กฎหมายศุลกากร (Customs Act)                                                 
                                                                   ฑ                
      ญ                                                                      
กฎหมายสินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential Property Act)                    
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                                                                                      
                      
กฎหมายอาวุธและวัตถุระเบิด (Arms and Explosive Act)                           
                                                                           

 

  

 
ภาพท่ี 2.21 คลังสินค้าในสิงคโปร์เป็นคลังสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีการจัดเรียงสินค้าท่ีทันสมัย 
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 5.9 ประเทศเวียดนาม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            331,210   .  .                 310,070   .  .               21,140   .  . 
                               4,639   .               1,228   .     1,281   .     2,130   . 
                 ฟ   ฟ                                       ๊                    

ข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

                   85.7%       1.9%      1.8%      1.5%       1.5% 
              
        93.42        
                         31%                                                 ฮ            ฮ      ฮฟ          
                                                                                     

                              ั                                                   
                                                                               
                                                           ญ                                  
                                                                             
                                                                                   
                                                                                          
                                                                                     
                                                            1     15               
                                                                ญ                        
                                                                                
                                                                    ญ   “       
  ญ ”                                                                               
                                  
                      ญ                              (Tet Nguyen Dan)       
                         ี              1                       ี                         
                                                          15                             
                           ฤ                                          ฤ           
                 ฉ   ฉ                                               ๋            
                                   
                                     “     ”                ญญ            ้     
                                                                      ญ         
                  ้         ี         ญญ                                         
     ๋      (Banh Chung)                                                  
              ญ                                           ฤ                     
                      15            8        ี                  “            ”      
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
     ี ๊   ๋ญ                                                                               
                                                ฟ                           
         
              ี                   (1)         ี     1        (2)            4            
              (3)                      30        (4)                   1  ฤ      
    (5 )         2           
              ญ                              
(1)                         “       ”                                 
(2)                                                                          
                  
(3)                                                                              
                 
(4)                                                                                
                        
(5)                                                                                   
                                            
(6)                                         ฝ                    (            ญ           
                      )                                                              
                                                                                 
(7)                               ญ              
(8)                                                  
(9)                                                                        
      
(10)                                                                          
                                         

ข้อมูลการปกครอง  
                                                
          58             5             
                                           
                                                           (1)                    (2)               (3) 

                         (4)                      (5)                 (6) 
               (7)                            (8)                             
(9)              (10)                 (11)                              (12) 
                  ฝึ      (13)                             (14)        
                     (15)                 (16)                  (17) 
                               (18)                   ฬ                       
(19)                                         
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลเศรษฐกิจ  

                                                                                       
                                                                                
                                                                                 
                                   ญ  

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 358.9             ญ        
               GDP 5.3% 
GDP per Capital (PPP) 4,000      ญ      
           GDP          GDP                 19.3%            38.5%    
       42.2%   

                   ญ         ฟ                                                                            
                  ญ                                                                ๋                           

                  
       52.93                               48%            21%        31%           

        1.3% 
 ี         1        – 31         
                128.9             ญ       ( ี 2556)  

                 ญ                                                                     ฟ 
       ฑ                    
               ญ                     17.8% ญ    ่  11.8%     11.2%           5% 

                 121.4             ญ       ( ี 2556) 
                  ญ                             ฑ                   ฑ               
                       
                            25.8%           13.9% ญ    ่  10.4%          6%     5.2% 

                           3,269          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                 ฟฟ้                       ฑ       
                                                                           

                          7,182          ญ       ( ี 2556) 
           ญ                                                             ฑ           
               ฑ                                  ฑ                

ข้อมูลระบบสื่อสาร  
                       10.19                            134       
                    Internet Host 189,553                               23.38         

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   7       6       
      ฟ 2,632          
                  206,633                                      148,338          

             47,130          
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ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูล 
                            47,130           
               579     
                     ญ         Saigon, Haiphong, Cam Pha, Danang, Phy My, Quy Nhon 
                        
                        

กฎหมายการจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Law)                               
                                                                               
                                                                (Shareholding Company)  
กฎหมายการลงทุน (Investment Law)                                            
   ้                                                                           
กฎหมายการเข้าเมือง                                                      3            
           ญ                                                         ญ           
                       ญ                            3  ี  
กฎหมายแรงงาน (Labor Code)            ฑ                    ญ               
                                                  ญญ                           
                                                                              
               ญ               ่             30        ี           4                
                                   30                                   
กฎหมายศุลกากร (Customs Act)                                                     
                                                               ฑ                   
   ญ    

 
 

  5.10 ประเทศไทย 

ข้อมูลพื้นฐานของไทย รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลด้านกายภาพ  

พื้นที่            513,120   . . .                 510}890   .  .                 2,230   .  . 
                                      2,416   .               817   .           1,845   .          

         595   . 
                          ๊                                    ฟ          
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม  
              95%      2%       1.3%  
         
        67,976, 405    
                         50.4%                                                              9.3        

                     
                                                                                  ฮ      

                                                                             
                                               ญ                               
                                         "   "           
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ข้อมูลพื้นฐานของไทย รายละเอียดข้อมูล 
                                                                                    
                                                                                       
              ญ                                                                     
                                                                                
                                                                               
                                
                                                                                
                                                                                
                                                                            
                                                                            
                                                                            
(1)                                                                                  
(2)                                                   
(3)                                                             ญ              
(4)                                         ฝ                    (         ญ         
                                                                         ญ              
                           ฬ   )  
(5)                 ญ                                    
(6)                                                                               
                            
(7)                                                                          ญ   
                                                                               
               
(8)                                                       
(9)                                                                        
(10)                                    ญ                

ข้อมูลการปกครอง  
                                     
                            3                                                           

76                                  (                                             
             ) 

                                                                                  
        

                                                     20                (1)                     (2) 
              (3)                (4)                      (5)           
               ฬ  (6)                                   (7)                
       (8)               (9)                                       (10) 
                                      (11)                (12)                
(13)                (14)                 (15)               (16)        
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ข้อมูลพื้นฐานของไทย รายละเอียดข้อมูล 
         (17)                                (18)                   (19) 
                     (20)                    

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
                                                                                          

                                                                              
                                                                                
  ญ                                                          ี 2555           
                                                                       
                                                                             
                                                                            
                                                                              

       ฑ                       ฑ                   (GDP) 404.8             ญ        
               GDP 0.9% 
GDP per Capital (PPP) 15,600      ญ      
           GDP          GDP                 10.5%            36.8%    
       52.7%   

                   ญ                                                                                  
       ฑ       

                  ญ                                                                ญ                    
        ฟฟ้                                ฟฟ้   ฟ                             
                                                                                    ฑ  
                                                                                     
              ฑ                  

       38.96                               32.2%            16.78%        51.1% 
             0.8% 

 ี         1        – 30         
                        224.8             ญ       ( ี 2554)  

                 ญ                                                   ญ      
                     ฑ                   ฑ          ฟฟ้         ฑ               
                                                               
               ญ            11%              10.5% ญ    ่  9.6%          5.6% 
ฮ      5.5%          4.6%             4.2%            4.1% 

                         200.2             ญ       ( ี 2554) 
                  ญ                                                        ฟฟ้         ฑ  
               ฑ                                        ฟฟ้                       
          ญ                                 ฝ้          ฑ     
                            16.9%  ญ    ่  15.6%              6.4%          5.6%      
                5.6% 
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ข้อมูลพื้นฐานของไทย รายละเอียดข้อมูล 
ข้อมูลระบบสื่อสาร  

                       5.69                               97.1         
                    Internet Host 19.5                                19.5         

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โลจิสติกส์ 

 

                   63                 ฮ           7       
                  ๊   5,900                               1,097          
                  180,053                                                           

    450          
                            3,701          ( ฉ                                         0.9 

    ) 
               363                                   31                            99                ฑ  

28                     18                ๊       36                          114     
                 1                  24                                                  
                                    ฉ                                   ฮ           
ฮ               

                                                           ฉ                                  
                                                                                     

                        
                        

                                                                                     
                                                                                ัญญ 
                                                                                    
                                                  
                                                                                    
                                                                                  
                     ญ                                           
                                                                ญ                
                                                    ฝ                               
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บทที่ 3 สถานการณ์กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเยน็ของไทย 

1. ค าน า 

ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลภาพรวมกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในไทยอย่างเป็นระบบมากนักเมื่อเทียบกับการศึกษาภาพรวมของกิจการโลจิสติกส์ ด้านอ่ืนๆ เช่น 
การขนส่งทางบก การขนส่งทางราง การขนส่งทางน ้า การขนส่งทางอากาศ และตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า 
เป็นต้น อีกทั งความรับผิดชอบในการก้ากับการประกอบการของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการค้าภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมศุลกากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น  

บทที่ 3 น้าเสนอสถานการณ์และการด้าเนินงานของกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นของไทยในปัจจุบัน 
โครงสร้างรูปแบบการด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
 

2. รูปแบบและโครงสร้างอุตสาหกรรมคลังสินค้า 

2.1 รูปแบบคลังสินค้า 

หากพิจารณาด้านรูปแบบการด้าเนินงานคลังสินค้าท่ีอยู่ในประเทศไทย สามารถจ้าแนกตามความสนใจ
ของหน่วยงานและองค์การที่แตกต่างกันไป โดยจากการประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 1 พบว่า คลังสินค้าใน
ประเทศไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะระดับการให้บริการรับฝากและดูแลรักษาสินค้า ได้แก่  

(1)  กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) เป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศของตนเอง 
โดยจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า รับด้าเนินการเก็บรักษาสินค้า รวมทั งให้บริการต่างๆ 
เกี่ยวกับสินค้านั นแก่บุคคลภายนอก โดยการประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะเป็นการค้าขายประเภทที่ถือว่ามี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณะ ซึ่งคลังสินค้ากลุ่มนี สามารถจ้าแนกเป็น 3 ประเภท
ย่อย คือ  

(1.1) คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่จัดตั งในรูป
ของบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชน แล้วแต่กรณี โดยมีบริษัทเอกชนเป็นผู้ด้าเนินการรับฝากสินค้าโดย
ผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากนั น
จ้าน้าไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าโดยผู้ประกอบการคลังสินค้าได้รับดอกเบี ยหรือประโยชน์อื่นใด

                                                           
1 ข้อมูลประมวลจาก http://www.similantechnology.com/news&article/typeofwarehouse.html และ 

http://www.cntrans.co.th/k003_typewarehouse.html  

http://www.similantechnology.com/news&article/typeofwarehouse.html%20และ
http://www.cntrans.co.th/k003_typewarehouse.html
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เป็นค่าตอบแทน ให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า รับอบพืชลดความชื น กะเทาะ คัดผสม หรือด้วย
กรรมวิธีอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของผู้ฝากโดยผู้ประกอบการคลังสินค้าได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อย่างอ่ืน
อย่างใด และกระท้าการใดๆ ตามแบบวิธีเกี่ยวกับการศุลกากร การน้าเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้าและอาจจัด
ให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระท้าตามสัญญาเก็บของในคลังสินค้า เป็นต้น โดยการจัดตั งบริษัทจ้ากัดที่
ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะและการด้าเนินงานทางธุรการของกิจการคลังสินค้าฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชนและเงื่อนไข
ควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าและไซโลที่รับฝากสินค้าเกษตรภายใต้โครงการรับ
จ้าน้าของรัฐบาล และบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จ้ากัด (มหาชน) ตั งอยู่ที่อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ และบริษัท กรุงเทพโสภณ จ้ากัด (มหาชน) ตั งอยู่ที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้บริการรับฝากสินค้าทั่วไป บริการให้เช่าพื นที่เพ่ือเก็บสินค้า 
บริการรับจ้าน้าสินค้าที่ฝาก บริการบรรจุเอกสารพร้อมจัดท้าบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นต้น   

 

 
ภาพที่ 3.1 กิจการบริษัททรัพย์ศรไีทยคลังสินค้า เป็นคลังสินค้าสาธารณะของเอกชนรับฝากเก็บสินค้าของบุคคลทั่วไป 

 

 (1.2) คลังสินค้าสาธารณะขององค์กรของรัฐ เป็นองค์กรของรัฐที่ประกอบธุรกิจการค้า จัดตั ง
ขึ นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การรูปแบบอ่ืนมีจุดมุ่งหมายหรือนโยบายหลักในการประกอบกิจการเพ่ือ
สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ เช่น องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกั ดกระทรวงพาณิชย์  
มีภารกิจในการบริหารโครงการของรัฐตามนโยบายรัฐบาลในการรับจ้าน้าสินค้าเกษตร (เช่น ข้าว มันส้าปะหลัง) 
และด้าเนินธุรกิจคลังสินค้า รับฝากและจ้าน้าสินค้าในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (นครรราชสีมา ขอนแก่น 
สุโขทัย) การค้าและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการเจรจา จ้าหน่าย การตลาด 
และเก็บรักษาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดย อ.ต.ก.ได้จัดตั งตลาดกลาง ร้านค้า และคลังสินค้าไว้
ให้บริการแก่เกษตรกรและภาคเอกชนด้วย เป็นต้น  

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 130 
   

 

  
 

ภาพที่ 3.2ห้องเย็นขององค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ราษฎร์บูรณะ ใหบ้ริการรบัฝากสินค้าของบุคคลทั่วไป 
และด าเนินการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 

 

 (1.3) คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ เป็นคลังสินค้าที่ให้บริการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการ
เกี่ยวกับสินค้าเพ่ือบ้าเหน็จทางการค้า โดยสินค้าที่รับท้าการเก็บรักษาส่วนใหญ่เป็นสินค้าของสมาชิกและเป็น
สินค้าเฉพาะอย่างอันเป็นผลผลิตตามอาชีพของสมาชิกสหกรณ์นั นๆ ทั งนี เป็นการช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม 
และเมื่อเกิดผลก้าไรจากการประกอบกิจการคลังสินค้า ผลก้าไรนั นก็แบ่งสรรปันผลกลับคืนให้แก่สมาชิก
คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ และสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งได้จัดตั งคลังสินค้าสาธารณะของ
สหกรณ์ที่ใช้ในการเก็บผลผลิตการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ฯ จะเป็นคลังสินค้า
ของเกษตรกรระดับรากหญ้าที่บุคลากรทั งระดับบริหารและปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
และโลจิสติกส์ ขาดแคลนเงินทุนในการซื อผลผลิตการเกษตร มีการใช้คลังสินค้าและไซโลไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  
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ภาพที่ 3.3 คลังสินค้าของสหกรณฯ์ ที่ยังเป็นคลังสินคา้ดั้งเดมิ ขาดเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมยั 

 

(2) กลุ่มคลังสินค้าส่วนบุคคล (Private Warehouse) เป็นคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่จัดตั ง
ขึ นมาเพ่ือไว้ใช้เก็บรักษาสินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพ่ือเก็บสินค้าเพ่ือรอการผลิตหรือเพ่ือรอการ
กระจายและจัดจ้าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าของกิจการต่อไป คลังสินค้าส่วนบุคคลฯ ไม่ได้มีการให้บริการเป็น
สาธารณะ และไม่ให้บริการรักฝากสินค้าแก่บุคคลภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นคลังสินค้าฯ ที่สร้างไว้ภายในตัว
โรงงานเพ่ือไว้เก็บวัตถุดิบ สินค้าระหว่างท้า หรือสินค้าส้าเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานก่อนน้าไปจ้าหน่าย               
อีกทอดหนึ่ง  

 
ภาพที่ 3.4 การท างานในศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าส่งค้าปลีกท่ีรบัจัดเก็บ คัดแยก และกระจายเฉพาะสินค้าท่ีส่งไป                        

ยังกิจการสาขา 
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ข้อดีและข้อเสียของคลังสินค้าสาธารณะกับคลังสินค้าเอกชน 

 คลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) เป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศของตนเอง โดยจัดให้มี
สิ่งอ้านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า รับด้าเนินการเก็บรักษาสินค้าแก่บุคคลทั่วไปหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้
เป็นกิจการในเครือของคลังสินค้าของตน รวมทั งให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้านั นแก่บุคคลภายนอก โดยส่วน
ใหญ่สินค้าที่รับฝากเก็บในคลังสินค้าสาธารณะจะใช้เก็บระยะเวลาสั นๆ (Short Term Usage) เช่น ใช้เก็บสินค้า
ในช่วงที่มีผลผลิตออกมากจนคลังสินค้าส่วนบุคคลที่เป็นของเจ้าของสินค้าไม่มีสถานที่เพียงพอต่อการเก็บ เป็นต้น 
โดยการประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะเป็นการค้าขายประเภทที่ถือว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยและ
ความผาสุกของสาธารณะ โดยสามารถแบ่งเป็นคลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน คลังสินค้าสาธารณะของ
องค์กรของรัฐ และคลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ โดยประเทศในอาเซียน เช่น ไทย ลาว เวียดนาม และคู่เจรจา
ของอาเซียน เช่น อินเดีย จะมีกฎกติกาเพ่ือก้ากับการด้าเนินงานของคลังสินค้าสาธารณะเนื่องจากเป็นกิจการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนและการรับฝากเก็บสินค้า อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบแล้ว ในภาพรวม ประเทศส่วน
ใหญ่จะมีจ้านวนคลังสินค้าสาธารณะน้อยกว่าคลังสินค้าส่วนบุคคล โดยเฉพาะคลังสินค้าที่ใช้ในการเก็บสินค้า
อุตสาหกรรม ยกเว้นในกรณีที่เป็นสินค้าบางประเภทที่รัฐบาลมีนโยบายแทรกแซงการรับฝากและการจ่าย
สินค้าออกจากคลัง เช่น สินค้าเกษตร ธัญพืช ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในประเทศพัฒนาแล้ว จะมีการน้าคลังสินค้า
สาธารณะไปใช้ประโยชน์ในการรองรับการเก็บสินค้าตามสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง (Contract 
Warehousing) โดยจะกันพื นที่ในคลังสินค้าเป็นพิเศษไว้ส้าหรับลูกค้าที่ท้าสัญญาระยะยาวอย่างน้อย 6 เดือน 
และมีการจัดอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกตามค้าร้องขอของลูกค้า  

 คลังสินค้าส่วนบุคคล (Private Warehouse) เป็นคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นที่จัดตั งขึ นมาเพ่ือไว้ใช้
เก็บรักษาสินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพ่ือเก็บสินค้าเพ่ือรอการผลิตหรือเพ่ือรอการกระจายและจัด
จ้าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าของกิจการต่อไป คลังสินค้าส่วนบุคคลฯ ไม่ได้มีการให้บริการเป็นสาธารณะ และมักจะ
เป็นเพียงฝ่ายหรือส่วนงานหนึ่งภายในบริษัทและไม่ให้บริการรักฝากสินค้าแก่บุคคลภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็น
คลังสินค้าฯ ที่สร้างไว้ภายในตัวโรงงานเพ่ือไว้เก็บวัตถุดิบ สินค้าระหว่างท้า หรือสินค้าส้าเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน
ก่อนน้าไปจัดจ้าหน่ายอีกทอดหนึ่ง อีกทั งไม่สามารถรับรู้ก้าไรขาดทุนของคลังสินค้าได้เนื่องจากเป็นส่วนงานหนึ่ง
ในบริษัทผู้ผลิตสินค้า   

 ข้อดีของคลังสินค้าสาธารณะ 

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะไม่มีต้นทุนลงทุนในตัวคลังสินค้าและต้นทุนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
ต้นทุนการเช่าอาคาร ต้นทุนการลงทุนในอุปกรณ์ขนย้ายขนถ่ายในคลังสินค้า ต้นทุนค่าแรงและ
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงานในคลังสินค้า ท้าให้สามารถประหยัดต้นทุนการลงทุนและสามารถใช้
ประโยชน์ในการเก็บสินค้าเป็นระยะเวลาสั นๆ ได้  
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 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะสามารถปรับระดับปริมาณการฝากสินค้าได้ตามฤดูกาล เช่น กรณี
สินค้าเกษตร ผักผลไม้ที่มีผลผลิตออกตามฤดูกาล รวมถึงสินค้าแฟชั่น สินค้าที่คาดว่าจะมีวงจรชีวิต
สั น สินค้าที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว (FMCG) ซึ่งผู้ผลิตสินค้าไม่จ้าเป็นต้องสร้างคลังสินค้าส่วนบุคคลขึ นมา
เองเนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์คลังสินค้าส่วนบุคคลของตนในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้
คุ้มค่าตลอดทั งปี การตัดสินใจใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะจะสามารถใช้ลดต้นทุนการลงทุนในตัว
คลังสินค้าได้  

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะสามารถลดระดับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ เช่น กรณีการเปิด
ตลาดใหม่ในบางจังหวัด บางท้าเล หรือบางประเทศ ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะท้าตลาดได้ประสบผลส้าเร็จ
มากหรือไม่ จึงไม่สามารถสร้างคลังสินค้าในพื นที่ตลาดดังกล่าว เนื่องจากจะอาจเป็นความเสี่ยงในการ
ลงทุนที่ไม่คุ้มค่ากับความส้าเร็จในการท้าตลาด  

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะสามารถหาบริการที่เกี่ยวเนื่องครบวงจรได้สะดวก เนื่องจาก
คลังสินค้าสาธารณะจะให้บริการกับลูกค้าที่หลากหลาย ท้าให้มีปริมาณสินค้าที่รับฝากและมีการขนส่ง
สินค้าเข้าออกจากคลังสินค้าบ่อย ส่งผลให้มีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ผู้ขนส่ง ตัวแทน
รับจัดการขนส่ง กิจการกระจายสินค้า กิจการท้าการรับตรวจสอบคุณภาพสินค้า กิจการบริการขนถ่าย
สินค้า ฯลฯ เข้ามาติดต่อกับคลังสินค้าสาธารณะในระดับที่มากกว่าคลังสินค้าส่วนบุคคล ท้าให้สามารถ
หาบริการที่เกี่ยวเนื่องได้สะดวกกว่ากรณีการสร้างคลังสินค้าส่วนบุคคลของตนขึ นมาเอง  

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะสามารถประหยัดต้นทุนค่าภาษีอาคารและที่ดินได้มากกว่า 
เนื่องจากผู้ใช้บริการคลังสินค้าฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่รับฝากจึงไม่ต้องเสียภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีบ้ารุงท้องที่ เป็นต้น  

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการสร้างคลังสินค้าส่วนบุคคล
เอง เนื่องจากผู้ใช้บริการคลังสนิค้าสาธารณะสามารถรับทราบอัตราค่าบริการที่แน่นอน และไม่
จ้าเป็นต้องมีต้นทุนอื่นๆ เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับการสร้างคลังสินค้าส่วนบุคคลที่อาจมีต้นทุนบางประเภท
ที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ แก่ ต้นทุนสวัสดิการพนักงานในคลังสินค้า ต้นทุนค่าล่วงเวลาพนักงาน
ในคลังสินค้า ต้นทุนค่าบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้า ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและ
พลังงานในคลังสินค้าฯ เป็นต้น   

 ข้อเสียของคลังสินค้าสาธารณะ 

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าส่วนบุคคลมีความสามารถในการควบคุมการด าเนินการภายในคลังสินค้าได้
ดีกว่าการไปใช้บริการคลังสินค้าสาธารณะ เช่น สามารถควบคุมระดับสินค้าคงคลังที่จัดเก็บ ควบคุม
การใช้พื นที่ที่เหมาะสม ควบคุมการไหลเวียนของสินค้าภายในคลัง ต้นทุน และการวางต้าแหน่งของ
สินค้าในคลัง ท้าให้ผู้ใช้บริการฯ สามารถบริหารจัดการการเชื่อมโยงการหมุนเวียนของสินค้าใน
กิจการได้ดีกว่าและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
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 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าส่วนบุคคลสามารถออกแบบโครงสร้างคลังสินค้าและระบบปฏิบัติการต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เช่น ระบบซอฟแวร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบบัญชี และ
โครงสร้างพื นฐานอาคารและพื นที่ที่จัดเก็บ ความชื นสัมพันธ์ที่ใช้ภายในคลังสินค้าฯ ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตนเอง  

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าส่วนบุคคลสามารถพัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในให้เป็น
ผู้ช านาญการในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช านาญของคนภายนอก 
ส่งผลให้บุคลากรภายในกิจการมีความช้านาญ และลดความเสี่ยงในกรณีที่บุคลากรของคลังสินค้า
สาธารณะไม่สามารถด้าเนินการตามค้าร้องขอของผู้ใช้บริการ  

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าส่วนบุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากการตัดค่าเสื่อมราคาในการลดภาษีนิติ
บุคคลของกิจการได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการคลังสินค้าส่วนบุคคลเป็นผู้ลงทุนในตัวโครงสร้างอาคารที่
จัดเก็บ อุปกรณ์จัดเก็บต่างๆ ซึ่งต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคา ส่งผลให้สามารถน้าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไป
ใช้เป็นส่วนลดในการค้านวณก้าไรสุทธิเพื่อน้าไปเสียภาษีเงินนิติบุคคล  

 ผู้ใช้บริการคลังสินค้าส่วนบุคคลไม่ต้องมีการภาระใช้การถูกก ากับตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ
มากเมื่อเทียบกับคลังสินค้าสาธารณะ เนื่องจากคลังสินค้าส่วนบุคคลใช้ในการจัดเก็บเฉพาะสินค้าที่
ตนเองท้าการผลิตขึ น และไม่สามารถใช้ในการรับฝากจากบุคคลภายนอกได้ จึงมีกฎระเบียบที่ใช้ใน
การก้ากับน้อยกว่าคลังสินค้าสาธารณะ  

 โอกาสของคลังสินค้าสาธารณะ และคลังสินค้าเอกชน 

 โอกาสของคลังสินค้าสาธารณะเกิดจาก  

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
2. การจัดระเบียบมิให้คลังสินค้าเอกชนท้าการรับฝากสินค้าของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่กิจการของตนเอง ซึ่ง

เป็นการแข่งขันนอกระบบและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท้าตลาดของกิจการคลังสินค้าสาธารณะ 
 โอกาสของคลังสินค้าเอกชนเกิดจาก 

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
2. การไม่มีคลังสินค้าสาธารณะ ที่มีจ้านวนและคุณภาพเพียงพอในพื นที่ตั งอยู่ใกล้เคียงกับสถาน

ประกอบการผลิต 
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2.2 โครงสร้างอุตสาหกรรมคลังสินค้า 

ปัจจุบัน ฐานข้อมูลผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นมีการเก็บรวบรวมไว้โดยหลาย
หน่วยงานตามภารกิจความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน อาทิ กรมการค้าภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

จากการศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการคลังสินค้าที่จดทะเบียนตามกฎระเบียบของพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.25352 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่ต้องมีเครื่องจักรกล โดยมีผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
ซึ่งขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามรหัส ISIC 5210 “กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า” ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 หมวดย่อย ได้แก่ (1) ISIC 52101 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง (2) ISIC 
52102 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช และ (3) ISIC 52109 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บ
สินค้าอ่ืนๆ โดยพบว่า กลุ่มกิจการคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามรหัส 
ISIC 5210 รวม  560  ราย แยกเป็น 

 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 156 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 

(ตัน) 
ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางนงนุช จันตะคาม ห้องเย็นรับฝากสินค้า - 25 2 
2 นางนวรัตน์ ราศีวิสิทธิ ์ ห้องเย็น - 26 11 
3 นางวิลาวัณย ์นิ่มละออ ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น ้า - 201 12 
4 นางศิริกัญญา เอื อบา้รุงจิต ห้องเย็น - 40 39 
5 นางสรวีย์ สุวภิรมยโ์ชติ ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 30 3 
6 นางสาววีรินร์ เจยีรนัยกูร ห้องเย็น - 35.4 3 
7 นายชัยวัฒน์ พานิชสมัย ห้องเย็นแช่ผลิตผลทางการเกษตร - 138 3 
8 นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ห้องเย็น - 498 35 
9 นายชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต ห้องเย็นเก็บรักษาสมุนไพร - 174.48 5 
10 นายธเนศร์เศียร หิมะทองค้า ห้องเย็น - 44 26 
11 นายบุญชยั แพรวิศวกิจ ห้องเย็น 134 135 4 
12 นายบุญช ูเอื อเวนิชกุล ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารทะเล - 407.12 16 
13 นายบุญลือ ชิติรัตนรีย ์ ห้องเย็น 1,585 178 4 

ห้องเย็นรับฝากพืชผลเกษตร - 230 2 
ห้องเย็นเก็บมะขามเปียกและพริกแห้ง - 248.6 2 

14 บ.พรภพเคมิคอล จ้ากัด ห้องเย็น - 35 61 
15 นายพงษ์ศักดิ์ ทองกิ่งแก้ว ห้องเย็นเก็บรักษาผลไม ้ 1,500 140 15 
16 นายพรชัย ตันติเสรีเจริญ ห้องเย็น 76.6 99 2 
17 นายวีระยุทธ ์เมธากิจตระกูล ห้องเย็น - 150.5 4 
18 นายสนธยา นิรมลพิศาล ห้องเย็น - 28  
19 นายสมชาย จงอุดมทรัพย ์ ห้องเย็นเก็บรักษากระดาษอัดรูป - 40.5 4 
20 นายสมชาย จิตต์ผ่องใสกุล ห้องเย็นแช่ปลา ไก่ เนื อ หม ู - 123 4 

                                                           
2 ข้อมูลค้นหาและคณผู้วิจัยวิเคราะห์จากเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://userdb.diw.go.th/results1.asp  

http://userdb.diw.go.th/results1.asp
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 
(ตัน) 

ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

21 นายสมศักดิ์ ปรีดวีัฒนกุล ห้องเย็นเก็บรักษาพริก มะขาม หอมใหญ่ 312 63 4 
22 นายสังเวียน สพุัฒนาภรณ์ ห้องเย็นเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การเกษตร - 130 7 
23 นายสิทธิชยั พิชญะธนาพร ห้องเย็น - 32 7 
24 นายสุธ ีอนันตวิทยานนท ์ ห้องเย็น - 32 2 
25 นายสุรภัทร์ โรจนวิศาส ห้องเย็นเก็บอาหารแห้ง - 72 4 
26 นายสุรวุฒิ รัตนไชยนนท ์ ห้องเย็นเก็บอาหารแห้ง 193 134.1 4 
27 นายอนันต์ ตันติเสรีเจริญ ห้องเย็นเก็บปลาสด - 20.5 4 
28 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ห้องเย็นเก็บผลไม้ - 150.7 8 
29 นายอา้นาจ ปั่นเหน่งเพชร ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้และบรรจภุัณฑ์ - 66 34 
30 นายเกรียง เชิยศิริด้ารง ห้องเย็น - 20.5 7 
31 นายเกรียงไกร เอื อบ้ารุงจิต ห้องเย็นเก็บอาหารแห้ง - 32 2 
32 นายเฉลิมพล ตระกูลเจริญวิทย ์ ห้องเย็น - 35.44 16 
33 บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด 

(มหาชน) 
ห้องเย็น - 1,895 72 

34 บ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด ห้องเย็น - 2,787.7 532 
35 บ.ห้องเย็นท่าข้าม จ้ากัด ห้องเย็นแช่สัตว์น ้าและผลไม้ - 874.59 46 
36 บ.เจดับเบิ ลยูดี แปซิฟิก จา้กัด ห้องเย็น - 2,047 174 
37 บ.เอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม 

จ้ากัด 
ห้องเย็น - 2,583 และ 845 790 
ห้องเย็น - 2,583 185 

ห้องเย็นแช่ผักผลไม้ - 1,345.70 155 
ห้องเย็น - 1,332.80 206 

38 บ.เอสซีจี นิซซิเร โลจิสติกส์ 
จ้ากัด 

ห้องเย็น - 1,630.72 48 

39 บ.โกลบอล เทรด ดิสทริบิวชั่น 
จ้ากัด 

ห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลการเกษตร 5,000 217.25 21 

40 บ.ไทย กิตติ์รวี จ้ากัด ห้องเย็นบรรจุผลไม้และถนอมผลไม้โดย
วิธีท้าใหแ้ห้ง 

- 1,096.82 52 

41 บ.ไทยโยโกเร จ้ากัด ห้องเย็น - 969.53 49 
ห้องเย็น 8,127 863.55 37 
ห้องเย็น - 1,602.74 46 
ห้องเย็น - 1,045.5 48 

42 บ.กรุงเทพค้าไข่ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาไข ่ - 26.5 11 
43 บ.คิงฟิชเชอร์โฮลดิ งส์ จ้ากัด ห้องเย็น - 5,732 790 
44 บ.คิมจูฟูดส์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาผกั ผลไม้และเนื อสัตว์ - 95 10 
45 บ.จิระห้องเย็น ห้องเย็นเก็บของแห้ง - 219 8 
46 บ.ชาญเอก จ้ากัด ห้องเย็นเก็บผลไม้และผลผลิตทางการ

เกษตร 
- 1,167.26 5 

47 บ.ซินโซวาเทรดดิ ง จ้ากัด ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล - 675.38 85 
48 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ์ - 1,259.44 100 
49 บ.ซีพีออลล์ จ้ากัด (มหาชน) ห้องเย็นเก็บอาหารส้าเร็จรูป ผกั ผลไม้ - 722.26 255 
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 
(ตัน) 

ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

50 บ.ซีเวลท์โฟรเซนฟูดส์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล - 8,213.21 1,772 
51 บ.ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น จ้ากัด 

(มหาชน) 
ห้องเย็นเก็บอาหารส้าเร็จรูป - 254.73 42 

52 บ.ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จ้ากัด ห้องเย็น - 1,243 20 
53 บ.ซีทีเอ็กซ์โฮลดิ ง จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาผกัผลไม้แปรรูป - 782.50 6 
54 บ.ซีพีออลล์ จ้ากัด (มหาชน) ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป - 2,202.13 158 

ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป -   
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป - 1,342.82 257 
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป - 846.6 40 
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป - 830.52 350 
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป - 340.93 50 
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารส้าเร็จรูป - 472 40 

55 บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด ห้องเย็น - 291.28 7 
56 บ.ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จ้ากัด ห้องเย็น - 332.59 8 
57 บ.ณภพ จา้กัด ห้องเย็นเก็บรักษาเนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ - 765 50 
58 บ.ดับบลิวทีเอสฟู้ดส์ จา้กัด ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 125.12 5 
59 บ.ตองแปดห้องเย็น จา้กัด  ห้องเย็น - 235 32 
60 บ.ทวินกรีน จา้กัด ห้องเย็นและรับจา้งบรรจุผักผลไม้ - 30.90 26 
61 บ.ทักษิณสมุทร จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น ้าโดยท้าให้เยือก

แข็ง 
- 3,217.16 800 

62 บ.ธงชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จา้กัด ห้องเย็นเก็บผักผลไม้ - 224 15 
63 บ.ธนยาอินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด ห้องเย็นเก็บและแบ่งบรรจุผัก ผลไม้ 

อาหารแห้ง น ้าผักและผลไม้ 
- 990.75 22 

64 บ.ธัญทิพยพ์ัฒนา จ้ากัด ห้องเย็น - 249.50 45 
65 บ.ธานียามาสยาม จ้ากัด ห้องเย็นเก็บผัก ผลไม ้ - 205.48 695 
66 บ.บอร์เนียวโลจิสตกิส์ จา้กัด ห้องเย็น - 334.85 4 
67 บ.บ้ารุงจิต จ้ากัด ห้องเย็น 29.3 42 3 
68 บ.บิ๊กซีแฟรี่ จา้กัด ห้องเย็น  209.72 18 
69 บ.บีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จา้กัด ห้องเย็นเก็บอาหารส้าเร็จรูปจากเนื อปลา 384 4,094.38 240 
70 บ.บีบีเอ็มอินเตอร์ฟู้ดส์ จา้กัด ห้องเย็น - 420.60 27 
71 บ.บูรพาห้องเย็น จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาผกั ผลไม้ อาหารทะเล - 255.50 24 
72 บ.ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

จ้ากัด 
ห้องเย็น - 46.80 18 

73 บ.พศภพ 999 จา้กัด ห้องเย็น - 626 54 
74 บ.พัชภรวภิา จ้ากัด ห้องเย็น - 180 30 
75 บ.พัฒนาซีฟูดส์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า - 839 7 
76 บ.พาสยามอินเตอร์เทรด จ้ากัด ห้องเย็น 38 51.79 8 
77 บ.พิชัยเจแอนนิสฟูด จา้กัด ห้องเย็น - 48 50 
78 บ.พีทีฟูดส์ โพรเซสซ่ิง จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า - 470 110 
79 บ.พีดีเอสฟู้ดส์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บหอมหัวใหญ ่ - 499.5 7 
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 
(ตัน) 

ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

80 บ.มนต์โลจิสติกส์คอมเพล็กซ์ 
จ้ากัด 

ห้องเย็นรับฝากสินค้า - 1,790.50 84 

81 บ.ยงซุ่นฮวด จ้ากัด ห้องเย็นถนอมอาหารแห้ง - 106 4 
82 บ.รักเต็ม จ้ากัด ห้องเย็น - 1,531.95 233 
83 บ.วรกิจเจริญสินค้าไทย จ้ากัด ห้องเย็น - 30.50 15 

ห้องเย็นเก็บพริกแห้ง มะขามเปียกและ
ผลไม้ 

- 297 

84 บ.วัชมนฟู้ด จา้กัด ห้องเย็นเก็บสินค้า - 496.55 12 
  ห้องเย็น - 348.21 10 

85 บ.วายเคทีกรุ๊ป จ้ากัด ห้องเย็น - 196.13 4 
86 บ.วิลล่ามาร์เก็จ เจพี จ้ากัด ห้องเย็นแช่แข็งอาหาร - 47 3 
87 บ.สยามไอซ์ จ้ากัด ห้องเย็น - 494 11 
88 บ.สยามฟูดเซอร์วิส จา้กัด ห้องเย็น - 48 27 
89 บ.สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส์ 

จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้าและอาหารทะเลแช่

แข็ง 
- 6,525.35 981 

90 บ.สยามฮาร์เวสท์ จ้ากัด ห้องเย็น - 39 118 
91 บ.สยามแม็คโคร จา้กัด (มหาชน) ห้องเย็นและท้าน า้แข็งแผ่น - 874.64 149 

ห้องเย็น - 98.52 15 
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหาร - 48.11 20 
ห้องเย็นเก็บอาหารสด - 255.2 12 

92 บ.สยามไหเทียน โฟรเซนฟู้ด 
จ้ากัด 

ห้องเย็น - 435 50 

93 บ.สามัคคีการประมง จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาปลาและเนื อสัตว์ต่างๆ 27 486 20 
94 บ.สิทธิเดชบรรจุภัณฑ์ จ้ากัด ห้องเย็น - 83 15 
95 บ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ้ากัด ห้องเย็นท้าสัตว์น ้าให้เยือกแข็ง - 1,757 868 
  ห้องเย็น - 794 20 

96 บ.อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์
อุตสาหกรรม จา้กัด 

ห้องเย็นเก็บเนื อปลาบดแช่เย็นและอาหาร
ทะเลแช่เยือกแข็ง 

- 7,604.71  

97 บ.อมรวิทย์ปาล์ม จา้กัด ห้องเย็น - 83 5 
98 บ.อยู่ยงพัฒนา จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาเนื อสัตว ์ 686 316.50 3 
99 บ.อะกรีเวิลด์ จา้กัด ห้องเย็น - 1,312.50 50 
100 บ.อาภัส บราห์มัน (ไทยแลนด์) 

จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้าแปรรูป ผัก ผลไม้ ของ

หวานแชแ่ข็ง 
- 174.87 61 

101 บ.อาหลีแอนด์ซันส์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บเนื อสัตว ์ 10 17.69 10 
102 บ.อิโนอูเอก ิ(ประเทศไทย) จา้กัด ห้องเย็น - 26.50 5 
103 บ.อุดมซัพพลายอิมเมกซ์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บเนื อช้าแหละ - 117.50 40 
104 บ.อุตสาหกรรมกรุงเทพสะพาน

ปลาห้องเย็น จ้ากัด 
ห้องเย็น - 438 48 

105 บ.อุตสาหกรรมอาร์ซีเค จ้ากัด ห้องเย็น 1,400 1,393.50 18 
106 บ.อุยเฮงอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์ ห้องเย็นเก็บรักษายารกัษาโรคและ 260 268 15 
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 
(ตัน) 

ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

แคร์ จ้ากัด เครื่องส้าอาง 
107 บ.อ่าวน้อยหอ้งเย็น จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า 397.4 20 20 

  ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า - 434.50 13 
108 บ.ฮกห้องเย็น จา้กัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า - 131 11 
109 บ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาเนื อสัตว ์ 58 77.25 6 
110 บ.เจ แฟค จา้กัด ห้องเย็นเก็บผลไม้ ผัก อาหารส้าเร็จรูป - 727.50 121 
111 บ.เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จ้ากัด ห้องเย็น - 493 174 
112 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จา้กัด 

(มหาชน) 
ห้องเย็น - 350 10 

ห้องเย็นเก็บอาหารทะเลและสัตว์น ้า - 1,326.69 60 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้าแช่แข็งและอาหาร

ส้าเร็จรูปจากสัตว์น า้ 
- 14,745.62  

114 บ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ้ากัด ห้องเย็น - 1,326 19 
115 บ.เซเว่นอีเลฟเว่น คอนวีเนียน ช็

อปปิ้ง จ้ากัด 
ห้องเย็น - 256 11 

116 บ.เซ็นคาร์ จ้ากัด ห้องเย็น - 485.46 70 
117 บ.เดลิแม็กซ์ จ้ากัด ห้องเย็น - 250 19 
118 บ.เทพมณีโคลด์สเตอเรจ 

(จันทบุรี) จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บรักษาพืช ผักผลไม้ อาหาร

ทะเล 
- 680.56 93 

119 บ.เทพมณีสเตอรเรจ (มหาชัย) 
จ้ากัด 

ห้องเย็นโรงงาน - 1,390.33 84 

120 บ.เทียน คอร์โปเรชั่น จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาผลไม ้ 1,800 225 9 
121 บ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ฟู้ดส์ จ้ากัด ห้องเย็น - 341.95 2 
122 บ.เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ง 

จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บมันฝรั่ง - 674.50 7 

123 บ.เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาผกัผลไม้ สัตว์น ้า - 428.46 120 
124 บ.เฟรซ โปรดิวซ? จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาและบรรจุพืชผล

การเกษตร 
- 178 50 

125 บ.เมษาเทรดดิ ง จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า - 103.7 13 
126 บ.เวอร์เท็กซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า ปลาป่นและเนื อสัตว์ - 37 17 

127 บ.เอฟ แอนด ์บี ฟู้ดเซอร์วิส 
(ไทยแลนด์) จ้ากัด 

ห้องเย็นเก็บอาหารสด อาหารแห้ง 
อาหารส้าเร็จรูป เครื่องกระป๋อง 

เครื่องปรุงรส เครื่องดื่มและเครื่องบริโภค
อื่นๆ 

- 34.50 29 

128 บ.เอส เค ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด (มหาชน) 

ห้องเย็นเก็บวัตถุดิบ 1,153 426.89 79 

129 บ.เอ็กซ์เพรสฟู้ด จ้ากัด ห้องเย็นเก็บเนื อสัตว์ สัตว์น ้าและพืชผัก
ต่างๆ 

- 37  

130 บ.เอ็น เอ ดี โคลด์สตอเรจ จา้กัด ห้องเย็นรับฝากสินค้า - 1,416 84 
131 บ.แพ็คฟู้ด จา้กัด (มหาชน) ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น ้า 778 2,164.50 194 
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 
(ตัน) 

ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น ้า - 3,501 180 
ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น ้า - 459 40 

ห้องเย็นผลิตอาหารจากสัตว์น ้าบรรจุ
กระป๋อง 

- 1,580 255 

132 บ.แองโกล ไซแอม ซีฟู้ดส์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า 806 1,422.83 535 
133 บ.แอดวานซ์ ฟู้ด โพรเสซ่ิง จ้ากัด ห้องเย็น - 90 20 
134 บ.แอล พ ี(555) จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสินค้า - 138 18 
135 บ.โกรเบสท์อาหารแช่แข็ง จ้ากัด ห้องเย็นเก็บและถนอมสัตว์น ้าโดยท้าให้

เยือกแข็ง 
- 75 540 

136 บ.โคโนอิเกะคูลโลจิสติกส ์
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

ห้องเย็น - 1,474.99 54 

137 บ.โอคินอสฟู้ด จา้กัด ห้องเย็น - 483.75 15 
138 บ.โอชาฟูดแพ็ค จา้กัด ห้องเย็นเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ - 483.56 40 
139 บ.โซน โปรดักส์ จา้กัด ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ - 285.23 50 
140 บ.ไทยซอสเซสมาร์เก็ตติ ง จ้ากัด ห้องเย็น - 42.33 8 
141 บ.ไทยลักซ์ฟู้ดโปรดักส์ จา้กัด ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น ้า - 2,997.55 180 
142 บ.ไทยสมเด็จเซอร์วิส จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสินค้า - 91.53 7 
143 บ.ไทยอินเตอร์โมดัลซีสเต็มส์ 

จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บแผ่นฟิล์มและเทป - 253.5 10 

144 หจก.โอเชียนเวิลด์ไวด์โปรดักส์  ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล - 47.50 4 
145 หจก.คิงส์แครอท  ห้องเย็นเก็บสินค้า - 106.5 17 
146 หจก.ชัชวาลอิมปอร์ต เอก็ซ์

ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ ง 
ห้องเย็น - 28.50 23 

147 หจก.พรวิชยั ห้องเย็นเก็บผลไม้ - 60 7 
148 หจก.พีเจโฟรเซ็น ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น ้า - 120 51 
149 หจก.มั่นคงทรัพย์สมุทร ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้าโดยท้าการเยอืกแข็ง - 500.10 14 
150 หจก.ศรีวิสุทธิ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล 480 754 20 
151 หจก.ห้องเย็นหลังสวน ห้องเย็น - 822 20 
152 หจก.อิสท์เวสท์เทรดดิ งแอนด์เอ

เย่นซีส์ 
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหาร - 33.5 4 

153 หจก.เจริญโชคอนันต ์ ห้องเย็นเก็บอาหารสด - 162 7 
154 หจก.พรวิชยั ห้องเย็นเก็บผลไม้ - 40 4 
155 องค์การคลังสินค้า ห้องเย็นเก็บสินค้าการเกษตร - 1,272.41  
156 องค์การอุตสาหกรรมหอ้งเย็น ห้องเย็น - 323.7 12 
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ภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 8 ราย 

ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 
(ตัน) 

ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

1 นส.ปภาดา มลคล ห้องเย็น - 150 19 
2 นางอรพรรณ ปฐมวัฒนานุรักษ ์ ห้องเย็น - 49.50 8 
3 นายขจรศักดิ ์อนันตไพรวัลย ์ ห้องเย็น - 33.50 2 
4 บ.ถายซิงพืชผล จ้ากัด ห้องเย็น - 30.12 10 
5 บ.ธนพรรณโฟรเซ่นฟู้ด จ้ากัด ห้องเย็น - 284 12 
6 บ.โยนกโฟรสเซ่น จ้ากัด ห้องเย็นแช่ผักและผลไม ้ - 71.50 14 
7 หจก.จุมพลห้องเย็นเชียงราย ห้องเย็นเก็บปลา - 25.50 4 
8 หจก.นพโรจน ์ ห้องเย็น - 152 2 

 

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 38 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 

(ตัน) 
ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางค้ามวล บุญตาล ห้องเย็นเก็บหัวอาหารสัตว ์ - 31 3 
2 นางจันทร ค้าวงษ์ศา ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 30 4 
3 นางณภาดา เชิดสถิรกุล ห้องเย็น - 96 10 
4 นางนฤมล โสภณจิต ห้องเย็นเก็บผลไม้ - 31 5 
5 นางประนอม กันตะ๊ ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 10 10 
6 นางยุพาพร ศรีสอนใจ ห้องเย็นรักษาพืชผลทางการเกษตร - 53 3 
7 นางวัชราภรณ์ ทวีอภิรด ี ห้องเย็นเก็บผลผลิตทางการเกษตร - 98.37 7 
8 นางวัชราภรณ์ ทวีอภิรด ี ห้องเย็นเก็บผลผลิตทางการเกษตร - 180.17 17 
9 นางสุภาพร สภุิราช ห้องเย็นเก็บรักษาสมุนไพร - 47.51 4 
10 นายพินิจ เกิดแหลมทอง ห้องเย็น - 42 2 
11 นายมงคล ศิริมังคลานุรักษ์ ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ - 532.12 10 
12 นายวันชยั ลิ มธนภรณ์ ห้องเย็น - 24.50 4 
13 นายวบิูลย์ ชิติรัตนทรีย ์ ห้องเย็น - 348 4 
14 นายวีรภัทร์ ศิริมังคลานุกรักษ ์ ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ - 139.78 10 
15 นายสรายุทธ ตันวรรณา ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ - 65.32 6 
16 นายอา้นาจ แกว้ต้วน ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 50.40 1 
17 นายเสาร์แกว้ สิมะนราธร ห้องเย็น - 305.65 8 
18 นายเอื อน ทองเย็น ห้องเย็น -   
19 บ.ชวีเฉวียนฟูดส์ จา้กัด ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 32 3 
20 บ.ปรมีเซาท์เทิร์น จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสินค้าแช่แข็ง - 125.25 30 
21 บ.ปริ๊นเซสฟูดส์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บผัก ผลไม้และเนื อสัตว ์ - 3,478.50 378 
22 บ.ผลเงินวัฒนผล จ้ากัด ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 198 10 
23 บ.ฟู่เซิง จ้ากัด ห้องเย็น - 277.20 7 
24 บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม 

จ้ากัด 
ห้องเย็นและตัดแต่ง แช่แข็งพืช ผัก ผลไม้ - 4,858.52 405 
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 
(ตัน) 

ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

25 บ.วัชรีเกษตรภัณฑ์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร - 174.65 20 
26 บ.วีแอนด์พีเฟร็ชฟูดส ์จ้ากัด ห้องเย็น - 2,873.36 180 
27 บ.สมานพืชผล แม่แฝก จา้กัด ห้องเย็นเก็บผลผลิตทางการเกษตร - 36 1 
28 บ.สวนคูณผล จ้ากัด ห้องเย็นและห้องแชแ่ข็งเก็บผลผลิตทาง

การเกษตร 
- 243.95 55 

29 บ.สวนส้มทรายทองเชียงใหม่ 
จ้ากัด 

ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 427.5 76 

30 บ.เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จา้กัด ห้องเย็น - 460.75 10 
31 บ.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป 

จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บผักผลไม้ - 798.7 10 

ห้องเย็น - 487.4 27 
32 บ.เฟรชแอนด์คูล จ้ากัด ห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตร - 25 3 
33 บ.เย็นทรัพย์ จา้กัด ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 480.88 6 
34 บ.เอ็นพีบีอินเตอร์ฟูดส์ จา้กัด ห้องเย็นรับฝากสินค้าและผลิตอาหาร

ส้าเร็จรูป 
- 525 13 

35 บ.ไทยพืชผลอิมพอร์ท เอก็ซ์
พอร์ท จ้ากัด 

ห้องเย็นเก็บรักษาผกัผลไม้ - 44.8 6 

36 สหกรณ์ปลูกหอมหวัใหญ่ฝาก 
จ้ากัด 

ห้องเย็นเก็บรักษาผกัผลไม้ - 151.60 17 

37 หจก. ศรีสุวรรณพัฒนาการค้า ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล เนื อสัตวแ์ละ
พืชผักผลไม้ 

- 229.50 6 

38 หจก. หลงฉางฟู๊ด ห้องเย็นโรงงาน - 130.52 4 

 

จังหวัดล าพูน จ านวน 7 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 

(ตัน) 
ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 บ.ซินพลงอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

จ้ากัด 
ห้องเย็นโรงงาน - 66.68 5 

2 บ.พงศ์เจริญฟรุตส์เอ็กซ์ปอร์ต
อินดัสทรี จ้ากัด 

ห้องเย็น - 1,216 52 

3 บ.พิสิฐอุตสาหกรรม จา้กัด ห้องเย็นเก็บสินค้าพืชผลทางการเกษตร - 499.5 17 
4 บ.อินป้ง จ้ากัด ห้องเย็นโรงงาน - 328 8 
5 บ.เกษมสันต์ จ้ากัด ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 473 9 

ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 462.4 10 
ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 372 10 

ห้องเย็น - 76 10 
6 บ.ไทย โทร อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ้ากัด 
ห้องเย็นโรงงาน - 294 32 

7 หจก.ขันดีการเกษตร ห้องเย็นเก็บผลผลิตทางการเกษตร - 145.2 4 
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จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 19 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 

(ตัน) 
ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นส.จันทนา วัฒนกิตานนท ์ ห้องเย็นเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ - 49 4 
2 นส.จิตรภักดี บุณยนิตย ์ ห้องเย็น - 432.28 25 
3 นส.นงนุช แก้วกลิ ง ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 118.5 22 
4 นส.นฤมล ทองเพชร ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 59.45 3 
5 นส.วรัชยา จันจิตร ห้องเย็นบรรจุสินค้า - 96 2 
6 นายประวิทย ์ศรีระแก้ว ห้องเย็นเก็บปลาทูแชแ่ข็ง - 25 1 
7 นายพงษ์ศักดิ์ กุลชาติชัย  ห้องเย็น - 50.93 6 
8 นายภากร แซ่โก ห้องเย็น - 181 3 
9 นายวิชยั สวุิมล ห้องเย็น - 29.72 1 
10 นายวิเศษ ลีลาเทพินทร์ ห้องเย็น - 40 5 
11 นายอาวธุ จันทมาลา ห้องเย็นเก็บมะขาม - 35 6 
12 บ.ขิงทองไทย จ้ากัด ห้องเย็น - 243 79 
13 บ.ซันนี่เดย์อินเตอร์เนชั่นแน 

จ้ากัด 
ห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร - 34.40 6 

14 บ.ทองหล่อห้องเย็น จา้กัด ห้องเย็นเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร - 244.50 20 
15 บ.บุณยเกียรติไอศกรีม จา้กัด ห้องเย็นแช่ไอศกรีม - 43.50 9 
16 บ.พี อาร ์เอ็ม ฟู้ด จ้ากัด ห้องเย็นเก็บรักษาถนอมอาหารสัตว์น า้ - 99 20 
17 บ.สารัชมาร์เก็ตติ ง จ้ากัด ห้องเย็นอบและแปรรูปมะขาม - 481 24 
18 บ.เค ซี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ 

จ้ากัด 
ห้องเย็น - 485 30 

19 บ.ไนน์แทมมะรินด์ ห้องเย็นและบรรจุผลิตผลจาก
เกษตรกรรม 

- 23.50 7 

ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 118.75 22 

 

 

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 7 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 

(ตัน) 
ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นส.อริชสา พลอยเรืองรัศมี ห้องเย็น - 30 2 
2 นายชรินทร์ กุลชาติชัย ห้องเย็น 95 86.34 5 
3 นายชานนท ์กุลชาติชยั ห้องเย็น - 38 2 
4 นายทัชชกร แย้มพราย ห้องเย็น - 28 5 
5 บ.ที พี แปซิฟิก จ้ากัด ห้องเย็น - 169 10 
6 หจก. จ ีจ ีดิสทริบิวเทอร์  ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 25 17 
7 หจก. เจ อาร์ ไอซ์เวิลด์  ห้องเย็น - 21 12 
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จังหวัดล าปาง จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ 

(ตัน) 
ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 หจก. พิสิฐหอ้งเย็นล้าปาง ห้องเย็นบรรจุผลิตผลทางการเกษตร - 278.52 5 
2 หจก. วิสุทธิ์ (ลา้ปาง) ห้องเย็นเก็บปลาและอาหารทะเล พืช ผกั 

ผลไม้ 
- 159.58 5 

 

จังหวัดตาก จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางศิริลักษณ์ ไชยสวัสดิ์ ห้องเย็นเก็บสินค้า - 101.44 8 
2 นายแสวง ศรีชัยกุล ห้องเย็นเก็บปลา - 26 2 

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นายจิตตชัย ขันธนิมิตรมาศ ห้องเย็น - 48 2 
2 นายทองอยู่ ล้อมวลีรักษ ์ ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า 250 56.56 4 

 

จังหวัดแพร่ จ านวน 1 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นายกัณธากร ชยัสวรรค์พานิช ห้องเย็นเก็บชิ นส่วนไก่แชแ่ข็ง - 24 8 

 

จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นายลูกจันทร ์ม่วงเขียว ห้องเย็นแช่เนื อไก ่ - 82.38 10 

 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 16 ราย 

ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

1 นายชัยภัทร วิวัฒนสราญรมย ์ ห้องเย็น - 44 2 
2 นายจิรนันท์ อุ่ยตระกูล ห้องเย็น - 85 12 
3 นางนภัสวรรณ ปัญญา ห้องเย็น - 48 9 
4 นางวิภาภรณ์ จักรเมธากุล ห้องเย็น - 72 6 
5 นส.ประภาพร ศรีวโิรจน ์ ห้องเย็น - 22.28 - 
6 นส.สุจารีย์ อุย่ตระกูล ห้องเย็น - 67.5 20 
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

7 นางสุชาดา ขุมวุฒิศักดิ์ ห้องเย็น 148 70.75 3 
8 นายคณกฤต เตชะสถิตย์กุล ห้องเย็น - 57 3 
9 นายวีรชยั ลาจ้อย  ห้องเย็น - 23 - 
10 บ. ก.เกียรติช้ยพัฒนาขนส่ง ห้องเย็น - 136 11 
11 บ. ขอนแก่นคอร์เปอเรชั่น 

(1990) จ้ากัด 
ห้องเย็น 189 115 11 

12 บ. ชิงธง จ้ากัด ห้องเย็น - 180 24 
13 บ. ซี.พี.ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) ห้องเย็น - 43.50 13 
14 บ. เคเคโกลบอลเทรดดิ ง จ้ากัด ห้องเย็น - 90 8 
15 หจก. ขอนแก่นธีระเทรดดิ ง ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์ไอศกรีม - 33.5 8 
16 หจก. ชุมพลระยอง ห้องเย็น - 47 3 

 

 

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 10 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางฐานิตา ผาสุก  ห้องเย็น - 35 2 
2 นางสมพร แสงโสภา ห้องเย็นถนอมอาหาร - 20.11 4 
3 นส.นิภา จตุพนาพร ห้องเย็นแช่แข็งอาหาร - 24 2 
4 นายววิัฒน์ พพิัฒน์มณฑล ห้องเย็น - 31.5 5 
5 นายเกษม ศรีตระกูล ห้องเย็น 34 20.75 2 
6 นายไตรเทพ อึ งกุศลมงคล ห้องเย็นแช่แข็งอาหาร - 24 5 
7 บ. อุดรกิตติ (1992) จ้ากัด ห้องเย็น - 14.6 11 
8 บ. อุดรแสงรุ่งไหมไทย จ้ากัด ห้องเย็นเก็บถนอมรักษารังไหม - 31.48 11 
9 หจก. มัจฉา ผาสุก ห้องเย็น - 38.5 5 
10 หจก. หอ้งเย็นอุดร ห้องเย็น - 48.24 4 

 
 

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 9 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางกนกภัส ขวัญนาค ห้องเย็น - 91 6 
2 นางพรพิมล ขาวพัฒนวรรณ ห้องเย็น - 48 2 
3 นายด้ารง ทรัพย์ส่งแสง  ห้องเย็น - 40 4 
4 นายวัชรากร กีรติรัตน์ ห้องเย็น - 151.5 2 
5 บ. 505 โภคภัณฑ์ จา้กัด ห้องเย็นเก็บลูกชิ นเนื อ - 40.5 20 
6 บ. พีคไทย จา้กัด ห้องเย็น - 22 6 
7 บ. วงศ์สุวรรณอาหารและ 

โลจิสติกส์ จา้กัด 
ห้องเย็นเก็บสินค้า - 86 6 

8 บ. เอส เอ็ม เอส คอนเซสชั่นแนร์ ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 77 3 
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ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

จ้านวนแรงงาน 
(คน) 

1 นางกนกภัส ขวัญนาค ห้องเย็น - 91 6 
2 นางพรพิมล ขาวพัฒนวรรณ ห้องเย็น - 48 2 

จ้ากัด 

9 บ. แวนการ์ดฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

ห้องเย็นแช่หน่อไม้น ้า - 1,825.86 381 

 

จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 7 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางพรรณนา แซ่ตั ง ห้องเย็น 82 22 2 
2 นส. วีราภรณ์ กุลชาติชัย ห้องเย็น - 30.5 2 
3 นายสมยศ เหรยีญรักวงศ์ ห้องเย็น - 64 18 
4 นายสราวธุ ศรีธัญรัตน ์ ห้องเย็น - 44.23 2 
5 บ. บุญศิริโฟรเซ่นโปรดัดส์ จ้ากัด ห้องเย็น 376 67 5 
6 บ. โชติรสมาร์เก็ตติ ง จ้ากัด ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 15 30 
7 หจก.พี เค สหัสวรรษ ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 22.5 7 

 

จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 5 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นส. หมุ่ยฮวง แซ่ตั ง ห้องเย็น - 76.32 5 
2 นส. เรณู พรภักด ี ห้องเย็น - 45 3 
3 นายธา้รงศักดิ์ สุภาพ ห้องเย็น - 21 4 
4 นายสีหราช วรสุวรรณรักษ ์ ห้องเย็น - 29.5 3 
5 หจก. สุรินทร์อาหารแช่แข็ง ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล เนื อสัตว ์

และพืช 
- 49 - 

 
 

จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 4 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นส. มุกดา พว่งศิริ  ห้องเย็น - 22 1 
2 นายกรกฎ ทพัเนตร ห้องเย็น - 46 - 
3 บ. บุญศิริโฟรเซนโปรดักส์ 

จ้ากัด 
ห้องเย็น - 173.35 6 

4 บ. บุญศิริฟิชเชอรี่ จ้ากัด ห้องเย็น - 59.20 5 
ห้องเย็น - 72.09 6 
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จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 5 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางยุพิน แตงทอง ห้องเย็น - 33.5  

8 - 54 
2 นส. จินตนา ศรีอ่อน ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า - 31.5 1 
3 นายธนัช กีระกุลชาติชัย ห้องเย็น - 92.44 4 
4 นายสมพงษ์ ทรัพย์ส่งแสง ห้องเย็น - 33 2 
5 นายสาธิต ธนสินชยั  ห้องเย็นนึ่งปลาทู - 13.5 4 

 

 

จังหวัดเลย จ านวน 4 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางกมลวรรณ ดวงศรี ห้องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร - 49.5 3 
2 นางนรินทิพย์ กงภธูร  ห้องเย็นเก็บมะขามหวาน  - 57.5 10 
3 นางหนึ่งฤทัย เรืองวินิตวงศ์ ห้องเย็น - 21 2 
4 นายสุรชาติ พรมประเสริฐ ห้องเย็น - 168 8 

 

 

จังหวัดหนองคาย จ านวน 3 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางกัญญาณัฐ ลาออ่น ห้องเย็น - 45 5 
2 นายชาญชยั กิตติเวชรักษ์  ห้องเย็นแช่ปลาท ู - 21.45 3 
3 หจก. จุมพลระยอง ห้องเย็นเพื่อเก็บอาหารทะเล พืชผัก 

ผลไม้  
- 49 5 

 
 

จังหวัดกาฬสินธ์ จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นายเดชา รัตนไตรมงคล ห้องเย็นแช่อาหาร - 120 5 
2 นายไสว พูลเกษ ห้องเย็น  - 25 1 
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จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นายสุนันท์ วิรัตน์โรจนกุล ห้องเย็น 270 78 5 
2 บ. รุ่งเรืองพัฒนาห้องเย็น 

จ้ากัด 
ห้องเย็น  - 275 15 

 

จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางรัตนาภรณ์ พงษ์เผือก ห้องเย็นเก็บพริกแห้ง - 27 1 
2 นางส้ารวย แกว้บัณฑิต ห้องเย็นเก็บมะขาม  - 138.45 6 

 

 

จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นางดวงแข บรรพชาต ิ ห้องเย็น - 68 3 
2 นส. ประนอม จินาศักดิ ์ ห้องเย็น  - 63 4 

 
 

จังหวัดสกลนคร จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นายด้ารง ทรัพย์ส่งแสง ห้องเย็นแช่ปลาทูและปลาลัง - 42 2 
2 นายสมพงษ์ ทรัพย์ส่งแสง ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า  - 48 4 

 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 2 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นายอธิษฐ์ ปยิะอัษฎารัตน์ ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า  - 109 9 
2 หจก. จุมพลระยอง ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล  - 49 - 

 
 

จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 1 ราย 
ล้าดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจการ ความจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้า) 
จ้านวนแรงงาน 

(คน) 
1 นส. จุไรรัตน์ โพธิเกต ุ ห้องเย็นเก็บสัตว์น ้า  - 49.88 2 
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จังหวัดยโสธร จ ำนวน 1 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 หจก. วำรีเทพ มหำนคร ห้องเย็น - 34 3 

 
 

ภำคกลำง 
จังหวัดสมุทรสำคร จ ำนวน 50 รำย 

ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

1 นำงจันทร์เพ็ญ พฤกษ์ภำคภูม ิ ห้องเย็นเก็บเก็บปลำทแูช่แข็ง - 57 5 
2 นำงเพ็ญจิตต์ เหลืองสมบูรณ์  ห้องเย็น - 26 3 
3 นำยนิกูล ส ำรำญ  ห้องเย็นเก็บปลำ - 58 2 
4 นำยประเสริฐ เหลืองสมบูรณ์  ห้องเย็น - 25.5 4 
5 นำยปรีชำ จันทะยำสำคร ห้องเย็น - 185.4 8 
6 นำยววิรรธน์ เหลอืงสมบูรณ์ ห้องเย็นถนอมอำหำร - 47.5 4 
7 บ. กู๊ดลัคโปรดักท์ จ ำกัด ห้องเย็น - 93.5 14 
8 บ. ก้องภพ โฟรเช่นฟู้ดส์ จ ำกัด ห้องเย็น อำหำรทะเลแขแ่ข็ง - 6,674 748 
9 บ. ชลสินชำญไชยโฟรเซ็นฟู้ด 

จ ำกัด 
ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น  ำ - 300 13 

10 บ. ชัชวำลออร์คิด จ ำกัด  ห้องเย็น - 150.54 51 
11 บ. ท่ำเรือฟู้ดส์ จ ำกัด ห้องเย็นและแปรรูปสัตว์น  ำ - 470.27 192 
12 บ. น  ำแข็งบำงหญำ้ (2000) 

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 172.94 6 

13 บ. บรรณวัชร ไบโอ ไลน์ จ ำกัด ห้องเย็นเก็บผัก ผลไม้ และอำหำรทะเล - 94 10 
14 บ. บำงกอกซีฟู้ด จ ำกัด ห้องเย็นแปรรูปสัตว์น  ำ - 437.3 60 
15 บ. บู้ฮวดฟู้ดโปรดกัส์ จ ำกัด ห้องเย็นแช่งแข็ง - 339 52 
16 บ. ปิติมหำชยัห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 4,743.43 40 
17 บ. พรำนทะเลมำร์เก็ตติ ง จ ำกัด

(มหำชน) 
ห้องเย็น - 430.50 28 

18 บ. พี ซี ทูน่ำ ห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 70.80 17 
19 บ. พี เอ็ม เอส ฟู้ดส์ คอร์

ปอเรชั่น จ ำกัด 
ห้องเย็น - 40 86 

20 บ. มณฑลชัยห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 584.50 23 
21 บ. วี เอส ไอ ยูเนยีนไทย จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ 1,465 751.49 17 

22 บ. ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 1,613.22 140 
23 บ. ศิริชัยกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรม จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 999.89 36 

24 บ. ส.ขัยวำรีห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ 968 2,841 340 
25 บ. ส.ร่วมไทย จ ำกัด ห้องเย็นแช่แข็งปลำ กุ้ง ปลำหมึก - 76 12 
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ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

แมงกะพรุน 
ห้องเย็นแช่สัตว์น  ำและสินค้ำเกษตร - 137.5 23 

ห้องเย็น - 2,873.36 180 
26 บ. สปำร์คเคิลโลจิสติคเทรดดิ ง 

จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บรักษำและบรรจุดอกไม้สด

เพื่อส่งออก 
- 95.32 4 

27 บ. สยำมยูเนี่ยนโฟรเซ่นฟู้ดส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นแช่อำหำรทะเลและผลิตกุ้งแช่
แข็งวัตถุดิบสัตว์น  ำ 

- 4,899.92 222 

28 บ. สินชัยห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น และท ำน  ำแข็งวันละ2,000 ซอง - 5,745.50 142 
29 บ. ห้องเย็นชัยวรุตม์ จ ำกัด ห้องเย็น และผลิตภัณฑ์น  ำแข่แข็ง - 5,035.55 5 
30 บ. อนุสรณ์มหำชัยห้องเย็น 

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 1,441 44 

31 บ. อักษรำฟูดส์ จ ำกัด ห้องเย็นเก็บและผลิตสัตว์น  ำ - 864 40 
32 บ. อำซำฮีฟู้ดอินดัสทรี จ ำกัด ห้องเย็นรับฝำกสินค้ำแข่แข็ง - 470.20 35 
33 บ. อำร์ ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
ห้องเย็นแช่แข็งเก็บสัตว์น  ำ - 143.29 26 

34 บ. อ ำไพโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ำกัด ห้องเย็น - 1,401.40 70 
35 บ. อินเตอร์เซีย จ ำกัด ห้องเย็นรับฝำดอำหำรแช่เยอืกแข็ง - 1,863.50 55 
36 บ. อินเตอร์เชียฟู้ดส์ จ ำกัด ห้องเย็นเก็บรักษำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำก

สัตว์น  ำและแชแ่ข็ง 
- 215.74 265 

37 บ. อุตสำหกรรมห้องเย็นสิน
สมุทร จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำและกำรอบแห้งสัตว์
น  ำทะเล 

- 1,607.75 43 

38 บ. เกษตรเหนือ จ ำกัด ห้องเย็น 2,304 430.20 21 
39 บ. เค แอล หอ้งเย็น จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 463.50 30 
40 บ. เล็ก ล ำจวน จ ำกัด ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ - 141.25 6 
41 บ. เอ็ม ที เอส เอก็ซ์ปอร์ต 

จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ อำหำรกระป๋อง และ

ผลไม้กระป๋อง 
- 541 30 

42 บ. เอ็มเค ห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็นรับฝำกสินค้ำ - 1,134 34 
43 บ. เอ็มเอ็มพีโฟรเซนฟูดส์ 

จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 963.48 24 

44 บ. แปซิฟิคห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็นรับฝำกสินค้ำ - 3,719.38 94 
45 บ. แพนฟู้ด จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ 729 1,400.25 208 
46 บ. โกลเบิลฟิช จ ำกัด ห้องเย็น - 740.44 12 
47 บ. โชคมหำชยัมำรีน จ ำกัด ห้องเย็นรับฝำกสินค้ำ - 1,022.50 80 
48 บ. โชคสมุทรมำรีน จ ำกัด ห้องเย็นและแปรรูปอำหำรทะเล - 3,113.15 311 
49 บ. ไทยมำรีนโฟรเซนฟู้ดส์ 

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 480 15 

50 หจก. ศิรินพคุณ  ห้องเย็น - 36 10 
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จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 35 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นส. หยี่หลิง แซ่ยำ่ง ห้องเย็น - 65 6 
2 นำยทินกร ตุงพิทกัษ์พงศ์  ห้องเย็น - 65 6 
3 นำยปรีชำ โชติศิริคุณวัฒน์  ห้องเย็น - 65 6 
4 นำยรุ่งชัย เขมะคำม  ห้องเย็นเก็บรักษำพืชผลกำรเกษตร 1,660 79.5 10 
5 นำยศุภกร ใจบูชำศักดิ ์ ห้องเย็นเก็บรักษำพืชผลกำรเกษตร 24,000 94 9 
6 นำยสุรชัย อมรชัยติกุล ห้องเย็นเก็บรักษำพืชผลกำรเกษตร - 400 10 
7 นำยเกียรต ิเกียรติอุบลไพบูลย ์ ห้องเย็นเก็บมะขำมเปียก มะขำม และ

พริกแห้ง 
- 222.5 - 

8 บ. 338 ธุรกิจ จ ำกัด  ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 212 11 
9 บ. คิงส์เฟรช จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 120.4 17 
10 บ. จอมธนำ จ ำกัด ห้องเย็น - 473.06 113 

ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 21.5 4 
ห้องเย็นแช่ไอศกรีม - 14.72 12 

11 บ. ชำญเอกโฮลดิ ง จ ำกัด  ห้องเย็นเก็บสินค้ำผักผลไม้ - 576 24 
12 บ. ชิงเช่ิงเทรดดิ ง จ ำกัด ห้องเย็นเก็บพืชผลกำรเกษตร - 73 9 
13 บ. ชินไท่จิ๋ว จ ำกัด  ห้องเย็น - 65 6 
14 บ. ทวีกจิเฟรซ จ ำกัด ห้องเย็นเก็บรักษำพืชผลกำรเกษตร 1,950 131 15 

ห้องเย็นแช่ผักผลไม้และสินค้ำกำรเกษตร - 49 9 
15 บ. ที เจ เอส อิมปอร์ต เอก็ซ์

ปอร์ตจ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บสินค้ำกำรเกษตร - 98 3 

16 บ. ธัญญธนำ อิมปอร์ต เอก็ซ์
ปอร์ต จ ำกัด 

ห้องเย็น - 86 5 

17 บ. บำงกอก ดีไฮเดรท มำรีน  
โปรดัก จ ำกัด 

ห้องเย็น - 1,371.14 172 

18 บ. ล ำไทรโฟรเซน จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 135 15 
19 บ. ลแีมนอินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ำกดั 
ห้องเย็น - 245.6 55 

20 บ. วิวัฒนชยัฟำร์ม จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 37 14 
21 บ. วี เอ็ม ฟู้ด จ ำกัด ห้องเย็นเก็บผักผลไม้ - 307.22 52 
22 บ. ทะนงไทย อินเตอร์เนชันแนล ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 352 32 
23 บ. อัลฟำฟู้ด จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสินค้ำกำรเกษตร - 138 24 

ห้องเย็น - 78 20 
24 บ. อินเตอร์เฟรช จ ำกัด ห้องเย็นเก็บผลิตผลกำรเกษตร - 389.71 18 
25 บ. เกษตรห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 342 5 
26 บ. เกียรตินันท์ เทพนม จ ำกัด ห้องเย็น - 396 5 
27 บ. เอเชีย เอ็กโซติค คอร์

ปอเรชั่น จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บผลิตผลกำรเกษตร - 136.5 15 

ห้องเย็นเก็บผักผลไม้และผลิตผล
กำรเกษตร 

- 91.75 50 

28 บ. ไทยฮงผลไม้ จ ำกัด ห้องเย็น - 187 3 
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ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

29 บ. ไทยแอ็กโกร เอก็ชเชนจ์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บสินค้ำกำรเกษตร - 90 18 

30 บ. ไทยเวิลด์ฟูดส์แอนด์ฟรุตส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ - 182 5 

31 บ. สยำมฟู้ดส ์เอ็ก จ ำกัด ห้องเย็นเก็บพืชผัก - 45 33 
32 หจก. ตั๊ก แตง เทรดดิ ง ห้องเย็นเก็บรักษำพืชผลกำรเกษตร - - 14 
33 หจก. ทริพเพิล เอ ฟรุ๊ต  ห้องเย็นเก็บผักผลไม้ - 121 5 
34 หจก. บำงแค อรีเทรดดิ ง ห้องเย็นเก็บพืชผลกำรเกษตร - 76 5 
35 หจก. พบิูลย์โชต ิอิมปอร์ต 

แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต  
ห้องเย็นเก็บผลผลิตกำรเกษตร - 20 10 

 

จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 19 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยจกัรพันธุ ์เพชรสังคำด  ห้องเย็น - 54.66 2 
2 นำยวรเดช ชยักิตติศิลป ์ ห้องเย็นและผลิตอุปกรณ์ใช้ในกำรท ำ

ควำมเย็น 
- 498 35 

3 นำยเจตย ์จิรำวณิชำนันท ์ ห้องเย็นเก็บสินค้ำ - 40 14 
4 บ. ลัคกี สตำร์ห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 2,933 34 
5 บ. คำลิกห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น 4,712 1,103 89 
6 บ. ชัยวัฒนำ แทนเนอรี่ กรุ๊ป 

จ ำกัด (มหำชน) 
ห้องเย็นส ำหรับผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และ

แต่งส ำเร็จหนังสัตว์ 
- 1,762.63 900 

7 บ. ท้ำยบำ้นฟิชเชอรี่ จ ำกัด ห้องเย็นแช่เนื อสัตว์และเนื อปลำแชแ่ข็ง - 1,261.6 36 
8 บ. บำงกอกโคลด์สโตริจ 

เซอร์วิส จ ำกัด 
ห้องเย็นส ำหรับเก็บสำรเคมี - 827.28 26 
ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษำสินค้ำ - 489.49 59 

9 บ. บี เอส เอ ฟู้ดโปรดัก จ ำกัด ห้องเย็นเพื่อเก็บอำหำรทะเลและผลิต
อำหำรทะเลแชแ่ข็ง 

- 444.75 200 

10 บ. สหพลห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 326 26 
11 บ. สหไทยห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 697.75 16 
12 บ. สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 7,280.12 1,034 
13 บ. สุรำษฏร์ซีฟู้ดส์ จกัด ห้องเย็นและอำหำรทะเลแชแ่ข็ง - 3,044.90 750 
14 บ. ห้องเย็นอธิเกียรติ จ ำกัด ห้องเย็น 150 510 7 
15 บ. เอช บี โอลดิ ง จ ำกัด ห้องเย็น - 922.16 93 
16 บ. เอฟบีฟู้ดเซอร์วิส จ ำกัด ห้องเย็นเก็บเนื อสัตว ์ - 181.10 92 
17 บ. แปซิฟิกควีน จ ำกัด ห้องเย็น 2,000 575.62 26 
18 บ. โกลด์เพลสพร็อพเพอร์ตี  

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 277 15 

19 บ. โค้วชำอินดัสเทรียล จ ำกัด ห้องเย็นและซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมท ำควำมเย็น 

- 498 35 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 153 
   

จังหวัดนนทบุรี จ ำนวน 12 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำงวนิดำ จองจ ำเริญ ห้องเย็น - 51 10 
2 นำยธีรวัฒน์ สุโกมล ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น  ำทะเล - 118 7 
3 นำยบุญยิ่ง ลีลำขจรจิต ห้องเย็นและนึ่งปลำท ู - 23.12 4 

4 นำยสนิท จันตร ี ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ - 435.70 - 

5 นำยอภิสิทธิ์ สิรวิงศ์ ห้องเย็น - 23.33 10 

6 บ. ก. แสนไทย ฟู้ด จ ำกัด ห้องเย็น - 47 4 

7 บ. กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ห้องเย็น - 107.54 17 

8 บ. จอมธนำ จ ำกัด ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 33 50 
ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 21 7 

ห้องเย็น - 30 10 

9 บ. เพ็ชร์สุดำ อินเตอร์ฟู้ดส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็น - 51 9 

10 บ. เอส อำร ์เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บพืช ผกั ผลไม้ 1,059 545.85 6 

11 บ. เอ็กเซส ดิสทริบิวชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บรักษำและกระจำยสินค้ำ 
อำหำรสด ผกั ผลไม้ 

- 702.35 121 

12 บ. ไพฑูรย์ สะพล ีจ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำและอำหำร - 99.74 5 

 

 

จังหวัดนครปฐม จ ำนวน 13 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยชำตฤณ แสงดอก  ห้องเย็นแช่อำหำรสด - 45 20 
2 นส. ธันยกำนต์ รำศวีิสุทธิ ์ ห้องเย็นเก็บอำหำรทะเลแช่แข็ง - 826 5 
3 นส. ยุพิน ทรัพย์ส่งแสง ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำทะเล - 28 4 
4 นส. วิไล บัวทอง ห้องเย็น - 33 4 
5 นำยจกัรกริช วชิรประภำนนท ์ ห้องเย็น - 98 2 
6 นำยสุทธพิงศ์ วิพุทธิกุล  ห้องเย็น 439 49 2 
7 นำยสุธรรม์ หุตะเจริญ ห้องเย็น - 82 120 
8 นำยโสภณ ศักดิ์สุริยผดุง ห้องเย็นเก็บพืชผลทำงกำรเกษตร - 86.34 3 
9 บ. ชินเจริญ (2004) จ ำกัด ห้องเย็น - 180 9 
10 บ. ทรัพย์ปำรีย์ จ ำกัด ห้องเย็น - 78 3 
11 บ. เฮียชน (ลูกเกษ) จ ำกัด ห้องเย็น - 222 10 
12 บ. ไทยโฟรซเซ็นฟูดส์ จ ำกัด ห้องเย็นเก็บผักผลไม้แช่แข็ง - 9000.44 99 
13 หจก. ชัชวำลอิมปอร์ตเอ็กช์

ปอร์ตแอนด์แพ็ตเกจจิ ง 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำแปรูป พืช ผัก ผลไม้ - 62.3 70 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จ ำนวน 7 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. ณชนน สยำมอินเตอร์ฟู้ด 

จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บพืชผลกำรเกษตรในท้องถิ่น - 1,336.6 82 

2 บ. ปิติชัยโลจิสติคส์ จ ำกัด ห้องเย็นรับฝำกแช่สินค้ำ - 1,912.57 145 
3 บ. กิตติธนำดิสทริบวิเตอร์ 

จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บสินค้ำและอบมะขำมเปียก - 641.93 22 

4 บ. ปิติฟู้ดสว์ังน้อย จ ำกัด ห้องเย็นแช่เนื อสัตว์แชแ่ข็งและเก็บผลไม้ - 1,548.13 127 
5 บ. ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 1,135.06 85 

ห้องเย็น - 487.12 30 

6 บ. ไทยนิปปอนโคลด์สโตร์เรจท์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็น - 375.67 18 

7 
 

หจก. หอ้งเย็นอยธุยำ จ ำกัด ห้องเย็น - 84.42 10 
ห้องเย็น - 397 10 

 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 5 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 

 
นำงจรรยำ จูศิริพงษ์กุล ห้องเย็นเก็บอำหำรทะเลแห้ง - 26.04 4 

ห้องเย็นเก็บอำหำรทะเลแห้ง - 32 9 
2 นำงจันทร์พินิจ อบุลวรรณ ห้องเย็นเก็บปลำทะเลแห้ง - 22 8 

ห้องเย็นเก็บปลำแห้ง - 66 15 
3 นำงบังอร เจตสิกทัต ห้องเย็น - 484.5 20 
4 นส. เศรษฐินันท์ ศิริกุลรัชนำท ห้องเย็น - 121.25 7 
5 บ. ธิติเรืองสวัสดิ์ จ ำกัด ห้องเย็น - 32.5 4 

 
 

จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยทรงยศ ลิ มสมบัติอนนต์  ห้องเย็นถนอมอำหำรแห้ง - 68 4 
2 นำยเริงศักดิ์ ลำภรัตนำกร ห้องเย็น - 215.6 2 
3 บ. ห้องเย็นดวงใจสมุทร จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ 240 416.50 24 
4 บ. โชคนำวหี้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น  ำ เนื อสัตว ์ผลไม้ 

และสินค้ำเกษตรทุกชนิด 
- 1,176 20 
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จังหวัดสระบุรี จ ำนวน 3 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยพงศ์ศิริ ต้นแก้ว  ห้องเย็น - 222.90 10 
2 หจก. โชคอุดมทรัพย์สระบุรี  ห้องเย็นเก็บผักและผลไม ้ - 117 11 
3 หจก. ไทยพิพัฒน์ซีเอส  ห้องเย็นเก็บพืชผลกำรเกษตรและเนื อสตัว์

แบบแช่เย็นและแช่แข็ง 
- 279.40 10 

 

 

จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 3 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำงสมลักษณ์ สุโกทยั ห้องเย็นแช่ปลำ - 22 4 
2 นำยธนัชธีธัช อภิญวัฒนำนนท์ ห้องเย็น - 47 2 
3 บ. ดอนเจดีย์ฟู้ดโปรเซสซ่ิง 

จ ำกัด 
ห้องเย็นผลิตและเก็บไก่เสียบไม้แช่แข็ง - 159 209 

 

 

จังหวัดเพชรบุรี จ ำนวน 2 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. ที เอส พ ีแดรี่โปรดักส ์

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 71 3 

2 บ. เค เอส เพชรบุรีห้องเย็น 
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บอำหำร - 331 6 

 

 

จังหวัดลพบุรี จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยชัชชัย จำรวุรรณำกร  ห้องเย็นเก็บรักษำผลิตภัณฑ์กำรเกษตร - 40.42 2 
2 นำยธงชัย แก้วเริงฤทธิ ์ ห้องเย็น - 103 10 
3 บ. ชลสิทธิ์โฟรเช่นฟูดส์ จ ำกัด ห้องเย็นเก็บเนื อสัตว์และบรรจุภำชนะ

ปิดสนิท 
- 805.65 170 

4 หจก. นำยรำยณ์ห้องเย็น  ห้องเย็น 311 131 6 
 

จังหวัดนครนำยก จ ำนวน 2 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยพงษ์ศักดิ์ วรรณวงศ์ ห้องเย็น - 64.4 3 
2 บ. ยำมำกิชิซึม ไลฟ์ ไทยจิกเคน ห้องเย็น - 50.16 19 
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ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

ซี จ ำกัด 

 
จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 รำย 

ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

1 บ. แวนด้ำโฟรเซ่น จ ำกัด ห้องเย็นรับฝำกเก็บผกั ผลไม้ และน  ำผัก
ผลไม้ และผลิตผักผลไม้และน  ำผักผลไม ้

- 481 215 

 

 
ภำคตะวันออก 
จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 8 รำย 

ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

1 นำยโสภำ สินทรัพย ์ ห้องเย็น - 27 2 
2 นำยมำนะ อัศวะววิัฒน์  ห้องเย็น - 42.5 3 
3 นำยล ำสัน อมรเกียรติขจร ห้องเย็นเก็บอำหำรแห้ง - 33 2 
4 นำยลิขิต อมรชีวิน  ห้องเย็นเก็บอำหำรแห้ง - 27 2 
5 บ. ชลบุรี แอล ซี จ ำกัด ห้องเย็นเก็บอำหำรทะเลแห้งและของ

แห้งทุกชนิด 
- 235 4 

6 บ. ชัคแซสอิมพอร์ตแอนด์เอ็กช์
พอร์ต จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บอำหำรทะเลแห้งและของ
แห้งทุกชนิด 

- 188.5 12 

7 บ. ห้องเย็นสะพำนคลอง จ ำกัด ห้องเย็นเก็บปลำ - 427 23 
8 บ. อุตสำหกรรมห้องเย็นชลบุรี ห้องเย็น 1,010 969 24 

 
 

จังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 8 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำงสมร สิบลือ ห้องเย็นแช่แมลงและส้ตว์น  ำ - 84.25 7 
2 นำยณรงค์ บุตรดี  ห้องเย็นเก็บรักษำน  ำนม - 33 4 
3 นำยบุญชนะ จิตรจ ำนง ห้องเย็น - 33 2 
4 นำยวิรุณ ชิติรัตนทรีย ์ ห้องเย็นเก็บพืชผลกำรเกษตร - 287.2 3 
5 นำยวิเชียร ปลำยเดือน ห้องเย็น - 75 - 
6 บ. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงโคนม

จังหวัดสระแกว้ 
ห้องเย็นเก็บน  ำนม - 55.77 4 

7 สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บน  ำนมดิบ - 83.5 10 

8 หจก. สยำมชแมร์ค้ำส่ง ห้องเย็น - 47.34 12 
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จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 5 รำย 

ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

1 บ. ที เอ็ม เอส โฟรเซ่น จ ำกัด ห้องเย็นแช่แข็งผลไม้ - 371.3 24 
2 บ. สุรีรัตน์ออแกนิค โฟรสเซ่น 

จ ำกัด 
ห้องเย็นแช่แข็งกุ้งกุลำด ำ - 1,540.25 51 

3 สหกรณ์กำรเกษตรท่ำใหม ่
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บผลไม้ - 475.51 71 

4 สหกรณ์ผักผลไม้และปศุสัตว์
คุณภำพโป่งน  ำร้อน จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บรักษำพืชผักผลไม้ 120 112.5 5 

5 หจก. สิงห์อ ำนวย ห้องเย็นเก็บน  ำแข็ง 544 47 5 
 
 

จังหวัดตรำด จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. กัลฟ์โคชทคแร็บอินเตอร์

เนช่ันแนล จ ำกัด 
ห้องเย็นแช่เย็นแช่แข็งอำหำรทะเล - 199 6 

2 บ. ธรรมชำติซีฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ำกัด ห้องเย็นแช่เย็นแช่แข็งอำหำรทะเล - 190 160 
3 บ. อิศวำรี จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 441 12 
4 หจก. ป.ทรัพย์ชโลทร ห้องเย็นแช่เยือกแข็งสัตว์น  ำ - 536 15 

 
 

จังหวัดระยอง จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยสีหนำท พู่ขจ ี ห้องเย็น - 190.6 5 
2 บ. หริชล จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 493 35 
3 บ. โตดีโฟรเซนฟูดส์คอร์

ปอเรชั่น จ ำกัด 
ห้องเย็น 1,145 856.5 30 

4 หจก. จุมพลระยอง ห้องเย็น - 701 18 
 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 1 รำย  

 

 
 

ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

1 นำยสุรชัย อนันตวิทยำนน ์ ห้องเย็นถนอมอำหำร - 60 3 
ห้องเย็นถนอมอำหำร - 48 2 
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จังหวัดปรำจีนบุรี จ ำนวน 1 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. เจนทะเล จ ำกัด ห้องเย็นถนอมอำหำรและช ำแหละสัตวน์  ำ - 338 112 

 

 
ภำคใต ้
จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 17 รำย 

ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 
(แรงม้ำ) 

จ ำนวนแรงงำน 
(คน) 

1 นำยอิสรกุล เทพยำ ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 49.50 2 
2 
 

นำยเจริญชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ห้องเย็นเก็บปลำใส่ลัง 35 33 13 
ห้องเย็นแช่แข็งปลำสด - 73.88 10 

3 
 

บ. ปิติฟูดส ์จ ำกัด ห้องเย็นและโรงงำนแปรรูปสัตว์น  ำ - 8,718.20 1,975 
ห้องเย็นรับฝำกและแปรรูปสัตว์น  ำ - 3,771.70 24 

4 บ. 11 วงจร เทรดดิ งแอนด์
โคลด์สตอเรจ จ ำกัด 

ห้องเย็น - 1,198.26 68 

5 บ. ชิง ฟง โลจิสติกส ์จ ำกัด ห้องเย็นเก็บปลำและสินค้ำอื่น ๆ  - 74.90 5 
6 บ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 1,046.50 25 

7 บ. ทวีวงษ์โลจิสติกส์ จ ำกัด  ห้องเย็นรับฝำกและขนส่งสินค้ำแช่แข็ง - 603 10 
8 บ. ที เค เอฟ ซีฟู้ดส์ อินดัสตรี  

(ไทยแลนด์) จ ำกัด 
ห้องเย็น - 414 75 

9 บ. ห้องเย็นโชติวัฒนห์ำดใหญ่ 
จ ำกัด (มหำชน) 

ห้องเย็น 173 1,109.03 215 

10 บ. ห้องเย็นไฮ้ฮงเทรดดิ ง 
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 496 5 

11 บ. เคเอ็มซีแมนูแฟคเจอริ่ง 
จ ำกัด 

ห้องเย็น - 98  

12 บ. เซำท์เทอร์นซีฟู้ดโปรดักส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นและผลิตอำหำรทะเลแช่แข็ง - 181 77 

13 บ. เอส ซี ซี โฟรเซ่น ซีฟู้ด 
จ ำกัด 

ห้องเย็น - 571.30 100 

14 บ. เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นแช่เย็นและแข่แข็งอำหำรทะเล - 804.82 18 

15 บ. โชติวัฒน์อุตสำหกรรมกำร
ผลิต จ ำกัด 

ห้องเย็นเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำร
ทะเล 

- 3,284.53 245 

16 หจก. น ำเสียงหำดใหญ ่ ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำและแพปลำ - 149 6 
17 หจก. เอส พี วี เทรดดิ ง เอ

เยนซ ี
ห้องเย็นเก็บผักผลไม้ - 22 20 
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จังหวัดระนอง จ ำนวน 6 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. ทรัพย์ส ำเภำ จ ำกัด ห้องเย็น - 131 10 
2 บ. มำทะเลฟิวเชอรี ่จ ำกัด ห้องเย็น - 1,312.70 52 
3 บ. อันดำมันซีฟู้ด จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ 920 6,842.90 1,835 
4 บ. เก้ำดำวฟำร์ม (2005) 

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 30 24 

5 บ. เทพพำมำน  ำแข็ง จ ำกัด ห้องเย็น - 469 5 
6 บ. เบสท์ดีลซีฟูดโปรดักส์ 

จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 781.77 50 

 
 

จังหวัดชุมพร จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 นำยจันทร์ มำเมือง ห้องเย็นแช่แข็งเปิดไก ่ - 22.50 4 
2 บ. ชิเฟรซอินดัสตรี จ ำกัด 

(มหำชน) 
ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น  ำ - 13,546 1,210 

3 บ. สำมำรถโฟรเซ่นฟู้ดส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นรรับฝำกแช่เย็นและแช่แข็งสัตว์
น  ำ และผลไม ้

- 767.82 30 

4 บ. ห้องเย็นชุมพร จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 718 33 
 
 

จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 

1 บ. ชัยเจริญมำรีน (2002) 
จ ำกัด 

ห้องเย็นผลิตอำหำรทะเลแช่แข็งและ
ช ำแหละสัตว์น  ำ 

- 2,534.80 348 

2 บ. ยูเนี่ยนมำรีนโปรดักส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นแช่เย็นอำหำรทะเล - 31.38 6 

3 บ. เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จ ำกัด ห้องเย็นแช่แข็งสัตว์น  ำ - 965.30 617 
4 บ. ไฮเฟรซห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็นแช่เย็นอำหำรทะเล - 1,955 80 

 
 

จังหวัดสตูล จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 

1 นำงวิชุตำ หมำดหยัน ห้องเย็นถนอมเนื อสัตว ์ - 13 8 
2 บ. ห้องเย็นสินภกัดี จ ำกัด ห้องเย็น 936 1,921.50 69 
3 หจก. หอ้งเย็นต ำมะลัง ห้องเย็น 226.8 1,571.36 26 
4 หจก. หอ้งเย็นสตูล ห้องเย็น - 531 20 
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จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 

1 นำยดอกบัว มีเพียร ห้องเย็น - 24.50 2 
2 บ. ซี พี เกษตรอุตสำหกรรม 

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 36.50 5 

3 บ. สุรำษฎร์ธำนีมำรีนโปรดักส์ 
จ ำกัด 

ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 1,951.30 624 

4 หจก. โชคสุดำรัตน ์ ห้องเย็น - 492.50 24 
 

 

จังหวัดตรัง จ ำนวน 4 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. ตรังผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล 

จ ำกัด (มหำชน) 
ห้องเย็นเก็บรักษำเนื อสัตว์น  ำ - 8,743.92 3,429 

2 บ. บุญลำภห้องเย็น จ ำกัด ห้องเย็น - 1,082.79 42 
3 บ. อุตสำหกรรมห้องเย็นกันตัง 

จ ำกัด 
ห้องเย็น - 1,504.11 1,207 

4 บ. เจดีพี จ ำกัด ห้องเย็น 1,200 1,231.67 51 
 
 

จังหวัดยะลำ จ ำนวน 2 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. ยะลำยูไนเต็ด จ ำกัด ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 20.25 5 
2 หจก. เอ็น พี พี วอลบ ์ ห้องเย็นเก็บไอศกรีม - 30 2 

 
 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 1 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. ไฮเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ำกัด 
ห้องเย็นเก็บอำหำรทะลแชแ่ข็ง - 298 191 

 

จังหวัดพังงำ จ ำนวน 1 รำย 
ล ำดับที่ ชื่อจดทะเบียน กิจกำร ควำมจุ (ตัน) ใช้เครื่องจักร 

(แรงม้ำ) 
จ ำนวนแรงงำน 

(คน) 
1 บ. โปรซีฟู้ดซัพพลำย จ ำกัด ห้องเย็นเก็บสัตว์น  ำ - 40 5 
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 นอกจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมที่ถือว่ำคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น เป็นโรงงำนประเภทหนึ่งตำมกฎหมำย
โรงงำน เนื่องจำกต้องมีกำรติดตั งเครื่องจักร และต้องได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก่อนจึงจะจัดตั ง
คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น โดยกฎหมำยโรงงำนอุตสำหกรรมห้ำมตั งคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น ในบริเวณบ้ำนจัดสรร
เพ่ือกำรพักอำศัย อำคำรชุดพักอำศัยและบ้ำนแถวเพ่ือกำรพักอำศัย รวมตลอดถึงภำยในระยะ 50 เมตร จำกเขตติดต่อ
สำธำรณสถำน ได้แก่ โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ วัด ศำสนสถำน และสถำนที่ท ำกำรของหน่วยงำนของรัฐ  

 นอกจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมแล้ว กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ยังเป็นหน่วยงำนที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ คลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็น เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำเป็นกิจกำรที่มีควำมส ำคัญและ
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่ก ำลังก้ำวสู่กำรเป็นประเทศอุตสำหกรรมและ
คลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็นนี เองที่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งส ำรองสินค้ำ ขยำยเงินทุนและพัฒนำ
ระบบกำรตลำดกำรค้ำของประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำเรื่อยไปในอนำคต 

 กำรใช้ระบบคลังสินค้ำของผู้ผลิตหรือผู้ขำยเพ่ือเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด
ของผู้ผลิตหรือผู้ขำยเพ่ือแก้ปัญหำหรือรอโอกำสทำงกำรตลำดที่เหมำะสมในกำรผลิตหรือขำยสินค้ำ หรือขอรับ
สินเชื่อโดยเอำสินค้ำนั นเป็นประกัน หรือจ ำน ำสินค้ำไว้กับคลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็น เห็นว่ำกำรใช้คลังสินค้ำ
เพ่ือกำรซื อขำยซึ่งสินค้ำที่อยู่ในคลังสินค้ำเมื่อมีกำรเปลี่ยนมือก็สำมำรถโอนกรรมสิทธิ์สินค้ำนั นได้ทันที โดยกำร
โอนผ่ำนตรำสำรของกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็นโดยที่สินค้ำนั นยังเก็บอยู่ที่คลังสินค้ำ ไซโลหรือห้องเย็น 
ซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน รัฐบำลเป็นเพียงผู้ ประสำนผลประโยชน์และควบคุมกำร
ด ำเนินธุรกิจ ให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยพบว่ำ ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล 
และ ห้องเย็น ซึ่งเป็นกิจกำรขนำดกลำงและย่อม มีควำมต้องกำรกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนกำรเงินและสินเชื่อ กำรพัฒนำปรับปรุงระบบเทคโนโลยีกำรปฏิบัติงำนและซอฟแวร์ กำรพัฒนำกำรตลำด
เพ่ือหำสินค้ำเข้ำมำในคลังสินค้ำ กำรปรับตัวเพ่ือรองรับควำมผันผวนด้ำนสินค้ำ โดยเฉพำะสินค้ำบำงประเภทเป็น
สินค้ำที่มีควำมอ่อนไหวสูง เช่น สินค้ำเกษตร กำรเชื่อมโยงบริกำร คลังสินค้ำเข้ำกับบริกำ รด้ำนโลจิสติกส์       
อย่ำงครบวงจร ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรรวมตัวของผู้ประกอบกำร 

 ตำมนิยำมของกรมกำรค้ำภำยใน  
 คลังสินค้ำ หมำยถึง สถำนที่ที่จัดให้มีไว้เพ่ือกิจกำรคลังสินค้ำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ไซโล หมำยถึง สิ่งก่อสร้ำงส ำหรับเก็บรักษำสินค้ำโดยมีกระบวนกำรควบคุมควำมชื นเพ่ือป้องกัน

และรักษำคุณภำพของสินค้ำ 
 ห้องเย็น หมำยถึง สิ่งก่อสร้ำงส ำหรับเก็บรักษำสินค้ำโดยมีขบวนกำรควบคุมอุณหภูมิเพ่ือป้องกัน

และรักษำคุณภำพของสินค้ำ 
 กิจกำรคลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็น หมำยควำมถึง กำรรับท ำกำรเก็บรักษำสินค้ำ หรือกำรเก็บ

รักษำสินค้ำ และให้บริกำรเกี่ยวกับสินค้ำนั น เพ่ือเป็นบ ำเหน็จเป็นทำงกำรค้ำปกติไม่ว่ำบ ำเหน็จนั น
จะเป็นเงินค่ำตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด 
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 หน้ำที่ของคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น  
1) กำรรับท ำกำรเก็บรักษำสินค้ำ หรือรับท ำกำรเก็บรักษำสินค้ำและให้บริกำรเกี่ยวกับสินค้ำ เพ่ือ

บ ำเหน็จเป็นทำงค้ำปกติ ไม่ว่ำบ ำเหน็จนั นจะเป็นเงิน หรือค่ำตอบแทนเป็นประโยชน์อื่นใด 
2) ให้ผู้ฝำกกู้ยืมเงิน โดยเอำสินค้ำที่ฝำกไว้จ ำน ำไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ และ           

ผู้ประกอบกิจกำรคลังสินค้ำได้รับดอกเบี ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่ำตอบแทน 
3) ให้บริกำรด้ำนควำมเย็นในกำรเก็บรักษำสินค้ำ หรือรับอบพืชลดควำมชื น กะเทำะ คัดผสม หรือ

กรรมวิธีอย่ำงอ่ืน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ฝำก 
4) ซื อขำย แลกเปลี่ยน เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซื อกู้ยืม จ ำนอง จ ำน ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำร

คลังสินค้ำ 
5) กระท ำกำรใด ๆ ตำมแบบพิธีกำรเกี่ยวกับ กำรศุลกำกร กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก กำรขนส่งสินค้ำ 

และอำจจัดให้มีกำรประกันภัยซึ่งสินค้ำซึ่งตนพึงกระท ำสัญญำเก็บของในคลังสินค้ำ หรือกำรให้เช่ำ
คลังสินค้ำบำงส่วนซึ่งได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน 

6) น ำเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำ ของทุนที่ช ำระแล้วและทุนส ำรองของบริษัท ไปซื อ
หลักทรัพย์ของรัฐบำลไทย หรือหลักทรัพย์ขององค์กำรของรัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจที่รัฐบำลค  ำ
ประกัน และน ำเงินที่ได้รับไม่เกินร้อยละสิบห้ำของทุนที่ช ำระแล้ว และทุนส ำรองของบริษัทไปลงทุน
ซื อหุ้นในบริษัทอ่ืนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร แต่เงินที่ลงทุนรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ
สำมสิบของทุนและทุนส ำรองของบริษัท 

ประโยชน์ 

1) เป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรค้ำ ผู้น ำเข้ำ และผู้ส่งออกสำมำรถน ำสินค้ำมำ
ฝำกเก็บไว้ เพ่ือรอกำรจ ำหน่ำยเมื่อได้รำคำที่เหมำะสม หรือเพ่ือน ำไปแปรรูปหรือส่งออกไปจ ำหน่ำย
ยังต่ำงประเทศ 

2) เป็นแหล่งที่ช่วยให้ทั งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรค้ำ ผู้น ำเข้ำ และผู้ส่งออกสำมำรถน ำผลผลิต
หรือสินค้ำที่ฝำกเก็บจ ำน ำไว้กับคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็นที่รับฝำกเพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจของตนเองได้ หรือยังสำมำรถขอรับใบประทวนสินค้ำไป  สลักหลังจ ำน ำสินค้ำ
เป็นประกันกำรกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์  หรือสถำบันกำรเงินได้ 

3) เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกำสบริโภคสินค้ำได้ตลอดปี และรำคำสินค้ำมีเสถียรภำพอันช่วย
สร้ำงควำมม่ันคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
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บทบำทและแนวคิดในกำรพัฒนำระบบคลังสินค้ำ 

คลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็น เป็นเครื่องมือในกำรรักษำเสถียรภำพของระดับรำคำสินค้ำ ท ำหน้ำที่เป็น
แหล่งสินเชื่อ และท ำหน้ำที่เป็นสถำนที่เก็บสินค้ำเพ่ือประโยชน์ด้ำนกำรตลำด กิจกำรคลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็น 
เป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำสินค้ำเกษตรที่มีควำมจ ำเป็นมำก แต่มักจะขำดเสถียรภำพและขำดกำรให้
ควำมส ำคัญกับกิจกำรดังกล่ำวโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดตั งคลังสินค้ำไซโลและห้องเย็น
ควบคู่กับตลำดกลำงระดับต่ำงๆ จะสำมำรถรองรับอุปทำนของสินค้ำที่เข้ำสู่ตลำดในช่วงหลังกำรเก็บเกี่ยว และ
สำมำรถระบำยสินค้ำออกให้เพียงพอกับควำมต้องกำรได้ในช่วงที่ขำดแคลน หรือเมื่อรำคำดีขึ น นอกจำกนี เมื่อ
พิจำรณำแล้วจะเห็นว่ำคลังสินค้ำเกษตรไม่ว่ำระดับปลำยทำงหรือระดับประเทศ รัฐบำลยังสำมำรถใช้นโยบำย
ทำงด้ำนกำรเงินเพ่ือเพ่ิมหรือลดอัตรำดอกเบี ยในกำรจ ำน ำสินค้ำในคลังสินค้ำ ซึ่งมีผลถึงกำรควบคุมปริมำณสินค้ำ
ในคลังสินค้ำ ให้สอดคล้องกับรำคำสินค้ำในตลำดต่ำงประเทศได้อีกด้วย หำกได้มีกำรพัฒนำระบบกำรรักษำ
เสถียรภำพของรำคำสินค้ำเกษตร โดยใช้คลังสินค้ำเป็นเครื่องมืออย่ำงเพียงพอ 

 

กำรก ำกับดูแล ณ ปัจจุบัน 

ก ำกับดูแลภำยใต้ประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 58 ลงวันที่  26  มกรำคม 2515 กับประกำศ
กระทรวงพำณิชย์  เรื่อง  กำรก ำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจกำรคลังสินค้ำ พ.ศ. 2535  และประกำศกระทรวง
พำณิชย์  เรื่อง  กำรก ำหนดให้กิจกำรไซโลและกิจกำรห้องเย็นเป็นกิจกำรอันมีลักษณะคล้ำยคลึ งกันกับกิจกำร
คลังสินค้ำ และเงื่อนไขควบคุมกิจกำรดังกล่ำว พ.ศ. 2535    

กำรขออนุญำตและจัดตั้ง ผู้ขออนุญำต ได้แก่ (1) กิจกำรคลังสินค้ำ จะต้องเป็นบริษัทจ ำกัด หรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัด และ (2) กิจกำรไซโลและกิจกำรห้องเย็น จะต้องเป็นบริษัทจ ำกัด  หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด  
หรือห้ำงหุ้นส่วน โดยผู้ขออนุญำตสำมำรถยื่นค ำขอได้จำกกองส่งเสริมและบริหำรระบบตลำด กรมกำรค้ำภำยใน 
และส ำนักงำนกำรค้ำภำยในทุกจังหวัด โดยจำกข้อมูลกรมกำรค้ำภำยใน 1 ในเดือนเมษำยน 2558 พบว่ำมี         
ผู้ประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น สำธำรณะตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรก ำหนด
เงื่อนไขควบคุมกิจกำรคลังสินค้ำ พ.ศ.2535 และประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรก ำหนดเงื่อนไขควบคุม
กิจกำรไซโลและห้องเย็นเป็นกิจกำรอันมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกิจกำรคลังสินค้ำ และเงื่อนไขควบคุมกิจกำร
ดังกล่ำว พ.ศ.2535 ได้แก่ 

 กลุ่มคลังสินค้ำสำธำรณะตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ จ ำนวน 53 รำย โดยคลังสินค้ำฯ มีท ำเล
ที่ตั งในกรุงเทพฯ รวม 34 รำย สมุทรปรำกำร 10 รำย ชลบุรี 3 รำย ฉะเชิงเทรำ 1 รำย ปรำจีนบุรี 
1 รำย ปทุมธำนี 1 รำย สมุทรสำคร 1 รำย นครรำชสีมำ 1 รำย สุรำษฎร์ธำนี 1 รำย ยะลำ 1 รำย 
และนครสวรรค์ 1 รำย  

                                                           
1 ข้อมูลสืบค้นจำกเว็บไซต์ http://mwsc.dit.go.th เดือนเมษำยน 2558 
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 กลุ่ มคลั งสิ นค้ ำสำธำรณะตำม
ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งเป็นที่
เก็บสำธำรณะของสหกรณ์ จ ำนวน 
1 รำย ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตร
ตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร  

 กิจกำรคลังสินค้ำที่เก็บทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบกำรเอกชน – ผู้ค้ำปลีก จ ำนวน 3 รำย จ ำแนกเป็น
ในกรุงเทพฯ 1 รำย สุรำษฎร์ธำนี 1 รำย และสมุทรปรำกำร 1 รำย  

 กิจกำรคลังสินค้ำที่เก็บทั่วไปท่ีเป็นผู้ประกอบกำรเอกชน – ผู้ค้ำส่ง จ ำนวน 4 รำย จ ำแนกเป็นใน
กรุงเทพฯ 3 รำย และร้อยเอ็ด 1 รำย  

 กิจกำรคลังสินค้ำที่เก็บทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบกำรเอกชน – ผู้ส่งออก จ ำนวน 2 รำย จ ำแนกเป็น
ในกรุงเทพฯ 1 รำย และฉะเชิงเทรำ 1 รำย  

 กิจกำรคลังสินค้ำที่เก็บท่ัวไปท่ีเป็นผู้ประกอบกำรเอกชน – โรงสี จ ำนวน 707 รำย จ ำแนกเป็นใน
กรุงเทพฯ และภำคกลำง 406 รำย ภำคตะวันออก 32 รำย ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 180 รำย 
ภำคใต้ 88 รำย  

 กลุ่มกิจกำรไซโลสำธำรณะตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ จ ำนวน 23 รำย โดยไซโลฯ มีท ำเลที่ตั ง
ในกรุงเทพฯ รวม 12 รำย สระบุรี 1 รำย ฉะเชิงเทรำ 2 รำย ชลบุรี 1 รำย นครรำชสีมำ  4 รำย 
เลย 1 รำย ขอนแก่น 1 รำย อุดรธำนี 1 รำย พะเยำ 1 รำย และนครสวรรค์ 1 รำย  

 กิจกำรไซโลที่เก็บทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบกำรเอกชน – โรงสี จ ำนวน 1 รำย ได้แก่ บริษัท กรวิทย์
พืชผล จ ำกัด จังหวัดพิษณุโลก  

 กลุ่มกิจกำรห้องเย็นสำธำรณะตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ จ ำนวน 162 รำย โดยห้องเย็นฯ มี
ท ำ เลที่ ตั ง ในกรุ ง เทพฯ และภำคกลำง  รวม 122 รำย ภำคตะวันออก 7  รำย  ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 รำย ภำคใต้ 9 รำย ภำคเหนือ 18 รำย  

นอกจำกนี  กรมกำรค้ำภำยใน ยังมีส่วนในกำรผลักดันกำรจัดตั งสมำคม
ธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น (AWSCB) ซึ่งปัจจุบันมีสมำชิกฯ 91 รำย ตั งอยู่
ในส่วนกลำง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปรำกำร และปทุมธำนี และภูมิภำค 
ได้แก่ สมุทรสำคร นครรำชสีมำ พิจิตร เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ สุรำษฎร์
ธำนี นครศรีธรรมรำช ชลบุรี และฉะเชิงเทรำ   

นอกจำกนี  กรมกำรค้ำภำยในได้จัดท ำมำตรฐำนคลังสินค้ำ มำตรฐำนไซโล 
และมำตรฐำนห้องเย็น เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกิจกำรให้มีประสิทธิภำพและเป็นที่เชื่อถือแก่
ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอำศัยแนวคิดกำรน ำระบบกำรจัดกำรมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง
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ผู้ประกอบกำรให้มีกรอบกำรบริหำรจัดกำรในทุกกิจกำรเพ่ือให้สอดคล้องตำมวงจรคุณภำพ Plan Do Check Act 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนเฉพำะที่เหมำะสมและจ ำเป็นส ำหรับแต่ละประเภทกิจกำร สำมำรถน ำไปปฏิบัติใช้ในกิจกำร
คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นทุกขนำด โดยมุ่งในกิจกรรมที่มีควำมส ำคัญโดยตรงกับกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และ
หอ้งเย็น มำตรฐำนคลังสินค้ำ มำตรฐำนไซโล และมำตรฐำนห้องเย็น โดยใช้เอกสำรต่ำงๆ เป็นแนวทำง เช่น ISO 
9001-2008 Quality Management System – Requirements, มอก.34-2546 (ข้อปฏิบัติแนะน ำระหว่ำง
ประเทศ หลักกำรทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอำหำร) และ มอก.18001-2542 (ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย) ทั งนี  มำตรฐำนคลังสินค้ำ มำตรฐำนไซโล และมำตรฐำนห้องเย็น ได้จ ำแนกเป็นเล่มต่ำงๆ ได้แก่ 
(1) เล่ม 1: มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรทั่วไป  (2) เล่ม 2: มำตรฐำนเฉพำะส ำหรับกิจกำรคลังสินค้ำ (3) เล่ม 3 : 
มำตรฐำนเฉพำะส ำหรับกิจกำรไซโล และ  (4) เล่ม 4: มำตรฐำนเฉพำะส ำหรับกิจกำรห้องเย็น  
 

3.  แนวโน้มควำมต้องกำรบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทย  

ส่วนนี จะเป็นกำรทบทวนควำมต้องกำรใช้บริกำรพื นที่คลังสินค้ำสำธำรณะและคลังสินค้ำเอกชนของ
ไทยในปัจจุบันและคำดกำรณ์แนวโน้มควำมต้องกำรบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยในอนำคต  

 

3.1  ข้อมูลและสถำนกำรณ์คลังสินค้ำของไทย 
 จำกข้อมูลสถิติของกองส่งเสริมและบริหำรระบบตลำด กรมกำรค้ำภำยใน พบว่ำ ข้อมูลควำมจุคลังสินค้ำ 
ไซโล และห้องเย็นเมื่อเดือนกรกฎำคม 2558 แสดงตำมดังตำรำงที่ 3.1 และภำพที่ 3.5 และ 3.6 เห็นได้ว่ำ 
ประเภทสถำนที่เก็บสินค้ำนั นจะเน้นที่คลังสินค้ำเป็นหลัก (ร้อยละ 82) รองลงมำ คือ ไซโล (ร้อยละ 13) และห้อง
เย็น (ร้อยละ 5) 
 

ตำรำงที่ 3.1 ควำมจุของคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นที่จดทะเบียนกับกรมกำรค้ำภำยใน (ก.ค. 58) 

ประเภท คลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น รวม 

ทั่วไป 9,524,403 621,074 180,266 10,325,743 

สำธำรณะ 5,808,320 1,731,501 756,051 8,295,872 

รวม 15,332,723 2,352,575 936,317 18,621,615 
 ที่มำ: กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ (2558) 
 

 หำกพิจำรณำในปริมำณควำมจุของคลังสินค้ำทั่วไป และคลังสินค้ำสำธำรณะ พบว่ำ มีจ ำนวนที่ใกล้เคียง
กัน โดยกรณีคลังสินค้ำทั่วไปมีควำมจุ 10.3 ล้ำนเมตริกตัน และคลังสินค้ำสำธำรณะมีควำมจุ 8.1 ล้ำนเมตริกตัน 
อย่ำงไรก็ตำม หำกท ำกำรวิเครำะห์เป็นรำยประเภทของคลังสินค้ำ พบว่ำ 
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(1) ในกลุ่มคลังสินค้ำ จะมีผู้ประกอบกำรทั่วไปมีควำมจุรวมกันมำกถึง 9.5 ล้ำนเมตริกตัน ขณะที่
ผู้ประกอบกำรสำธำรณะมีควำมจุรวมถึงเพียง 5.8 ล้ำนเมตริกตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มว่ำผู้ผลิตสินค้ำส่วน
ใหญ่ที่เป็นสินค้ำทั่วไปมักจะสร้ำงคลังสินค้ำเพ่ือเก็บสินค้ำของตนเองเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมกำร
เบิกจ่ำยสินค้ำเอง และมีกำรใช้พื นท่ีคลังสินค้ำสำธำรณะในสัดส่วนที่น้อยกว่ำ  

(2) ในกลุ่มไซโล ผู้ประกอบกำรทั่วไปมีควำมจุรวม 0.6 ล้ำนเมตริกตัน ขณะที่ผู้ประกอบกำรสำธำรณะมี
ควำมจุรวมกันถึง 1.7 ล้ำนเมตริกตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มว่ำผู้ผลิตสินค้ำเกษตร อำทิ ข้ำว มันส ำปะหลัง 
ข้ำวโพด ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย อีกทั งสินค้ำในกลุ่มนี เป็นสินค้ำตำมฤดูกำล ไม่คุ้มค่ำต่อกำร
ด ำเนินกำร เจ้ำของสินค้ำจึงมักจะไม่มีไซโลเอง จะต้องพ่ึงพำไซโลสำธำรณะเป็นส่วนใหญ่  

(3) ในกลุ่มห้องเย็น ผู้ประกอบกำรทั่วไปมีควำมจุรวม 0.18 ล้ำนเมตริกตัน ขณะที่ผู้ประกอบกำร
สำธำรณะมีควำมจุรวมกันถึง 0.76 ล้ำนเมตริกตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มว่ำผู้ผลิตสินค้ำที่จัดเก็บในห้องเย็น 
เช่น อำหำรทะเล เนื อสัตว์ ผักและผลไม้ อีกทั งสินค้ำในกลุ่มนี  โดยเฉพำะผักและผลไม้มีลักษณะเป็นสินค้ำตำม
ฤดูกำล เจ้ำของสินค้ำจึงมักจะไม่มีห้องเย็นเอง จะต้องพ่ึงพำห้องเย็นสำธำรณะเป็นส่วนใหญ่  

 
ภำพที่ 3.5 ควำมจรุวมของคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ (ก.ค. 58) 

 

 
ภำพที่ 3.6 สัดส่วนของควำมจุคลงัสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นสำธำรณะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ (ก.ค. 58) 
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 ในที่นี  หำกพิจำรณำเฉพำะสถำนที่เก็บสินค้ำสำธำรณะ แยกรำยภำค จะได้ข้อมูลดังนี  
 

ตำรำงที่ 3.2 ควำมจุของคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นที่จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ (ก.ค. 58) 

ประเภท คลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น รวม 

กลำง 3,012,881 831,440 608,068 4,452,389 

ตะวันออก 2,532,047 115,907 50,540 2,698,494 

เหนือ 201,000 417,000 52,880 670,880 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 16,119 367,154 9,779 393,052 

ใต ้ 46,274 - 34,784 81,057 

รวม      5,808,320      1,731,501      756,051       8,295,872  
 ที่มำ: กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ (2558)  
 

 นอกจำกนี  หำกพิจำรณำจำกท ำเลที่ตั งของคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น จะเห็นได้ว่ำคลังสินค้ำ ไซโล 
และห้องเย็นสำธำรณะส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ภำคกลำงและภำคตะวันออก ขณะที่ภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ ยังมีคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นสำธำรณะอยู่ไม่มำกนัก ซึ่งก็สอดคล้องกับ
จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมและโครงสร้ำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมของแต่ละภำคนั น 
 

3.2  กำรคำดกำรณ์แนวโน้มควำมต้องกำรบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทย 

 คณะผู้วิจัยได้ส ำรวจข้อมูลปฐมภูมิจำกด้วยกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นใน
ภำคต่ำงๆ ถึงปริมำณสินค้ำเฉลี่ยที่มีอยู่ใน พ.ศ.2558 เพื่อสรุปปริมำณกำรใช้งำนจริง โดยได้ค่ำประมำณกำรแสดง
ตำมตำรำงที่ 3.3 โดยพบว่ำจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรทั งหมด กิจกำรห้องเย็นมีอัตรำกำรใช้พื นที่น้อยที่สุดใน พ.ศ. 
2558 ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกปัญหำผลผลิตจำกกำรประมงที่ลดลง (โดยเฉพำะทำงภำคใต้) ขณะที่ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่เนื่องจำกพฤติกรรมของคนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมรับประทำน
อำหำรทะเลและสัตว์น  ำ รวมถึงสินค้ำแช่แข็ง เช่น ไอศกรีม ที่ต้องเก็บรักษำสินค้ำดังกล่ำวไว้ในห้องเย็นเนื่องจำก
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้มีผลผลิตดังกล่ำวในพื นที่ ขณะที่คลังสินค้ำและไซโล มีปริมำณควำมต้องกำรควำม
จุที่มำกอยู่  
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ตำรำงที่ 3.3 ประมำณกำรอัตรำกำรใช้พื นที่ (Occupancy Rate) ของคลังสินค้ำสำธำรณะในปีพ.ศ. 2558 

ประเภท คลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น รวมเฉลี่ย 

กลำง 70% 80% 60% 71% 

ตะวันออก 80% 60% 60% 79% 

เหนือ 60% 60% 60% 60% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 60% 70% 70% 70% 

ใต ้ 60% 0% 40% 51% 

รวม 74% 72% 59%  
 

 ในทำงปฏิบัตินั น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภำวะคลังสินค้ำขำดแคลน (Supply Shortage) ควรมีกำร
ออกแบบควำมจุสถำนที่เก็บรักษำสินค้ำไม่ให้มีอัตรำกำรใช้พื นที่เฉลี่ยเกินร้อยละ 85 โดยเฉพำะในส่วนของสินค้ำ
เกษตร (ไซโลและห้องเย็น) ส่วนคลังสินค้ำปกตินั น อัตรำกำรใช้พื นที่ 90% อยู่ในขีดควำมสำมำรถที่จะบริหำร
จัดกำรได้ เนื่องจำกมีควำมแปรปรวนของผลผลิตภำคอุตสำหกรรมไม่มำกนัก 

 นอกจำกนี  คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์แนวโน้มคำมต้องกำรบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น 
โดยใช้ทฤษฎีกำรประมำณกำรกำรใช้พื นที่คลังสินค้ำฯ ตำมสมกำรของ Little’s Formula (ทฤษฎีแถวคอย) คือ 
  

    𝐿 =  𝜆𝑤     (สมกำรที่ 1) 
  
 เมื่อ   L =  ปริมำณควำมจุสถำนที่เก็บสินค้ำที่ต้องมี (เมตริกตัน) 

   = ปริมำณสินค้ำที่ผลิตเฉลี่ยต่อวัน (เมตริกตัน/วัน) 
  W = ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรเก็บสินค้ำชนิดนั นๆ  (วัน) 
  

 ทั งนี  กำรประมำณกำรด้วยสมกำรข้ำงต้นเป็นกำรพิจำรณำในภำพรวม (Aggregate Demand)  โดยหำก
ต้องกำรประมำณกำรควำมต้องกำรกำรใช้คลังสินค้ำอย่ำงถูกต้องแม่นย ำ จ ำเป็นต้องพิจำรณำสินค้ำเป็นรำยประเภท
ให้ครบทุกประเภท รวมถึงปริมำณของสินค้ำแต่ละประเภท ตลอดจนระยะเวลำเฉลี่ยในกำรเก็บสินค้ำแต่ละถึง
ปริมำตรของสินค้ำแต่ละประเภท ตลอดจน ระยะเวลำเฉลี่ยของสินค้ำแต่ละประเภทซึ่งโดยทั่วไปจะมีธรรมชำติของ
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำแตกต่ำงกัน เช่น สินค้ำเน่ำเสียง่ำยและสินค้ำที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกก็จะมี
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำน้อยกว่ำสินค้ำอุตสำหกรรมทั่วไปและสินค้ำที่ไม่ได้อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 

นอกจำกนี ค่ำปริมำณควำมจุที่ต้องมีจะเป็นค่ำเฉลี่ยตลอดทั งปี ซึ่งต้องมีกำรคูณควำมผันแปรตำมฤดูกำล 
(Seasonal Adjustment) ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมำณ 2-5 เท่ำของค่ำ L ที่ได้ และจึงมำรวมกัน ท ำให้กำรประมำณ
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ลักษณะนี ไม่สำมำรถท ำได้ทุกประเภทสินค้ำ เนื่องจำกค่ำปริมำณสินค้ำที่ผลิตเฉลี่ยต่อวัน และค่ำระยะเวลำเฉลี่ย
ในกำรเก็บสินค้ำ ตลอดจนควำมผันแปรตำมฤดูกำลนั น ยังไม่เคยมีกำรเก็บข้อมูลที่ชัดเจนออกมำ จึงท ำให้ค่ำ
โดยรวมนั นเป็นกำรพิจำรณำในเชิงมหภำคในภำพรวม  

คณะผู้วิจัยก ำหนดให้กำรคำดกำรณ์แนวโน้มควำมต้องกำรใช้พื นที่คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นใน
ภำพรวมของไทยโดยใช้สมกำร Little’s Formula อยู่ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงปัจจัย 3 ด้ำน ดังนี   

 กรณีที่ 1 มีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณผลผลิต หำกปริมำณกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมและภำค
เกษตรกรรมเปลี่ยนแปลง จะมีผลโดยตรงต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ  กล่ำวคือ ปริมำณกำรผลิตที่
เพ่ิมขึ นหรือลดลง A% จะท ำให้ควำมต้องกำรคลังสินค้ำเพ่ิมขึ นหรือลดลง A% เช่นกัน 

 กรณีที่ 2 มีกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำในกำรเก็บรักษำสินค้ำ หำกระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ
สินค้ำเปลี่ยนแปลง จะมีผลโดยตรงต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ W กล่ำวคือ ระยะเวลำเก็บที่เพ่ิมขึ น
หรือลดลง B% จะท ำให้ควำมต้องกำรคลังสินค้ำเพ่ิมขึ นหรือลดลง B% เช่นกัน 

 กรณีที่ 3 มีกำรผันแปรของปริมำณสินค้ำในแต่ละฤดูกำลมำก หำกปริมำณสินค้ำที่ผลิตออกมำไม่
สม่ ำเสมอมำกขึ น จะมีผลท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องเผื่อพื นที่คลังสินค้ำมำกขึ น เพ่ือรองรับกรณีที่สินค้ำใหม่
เข้ำมำ ในขณะที่สินค้ำเดิมยังอยู่ในคลังสินค้ำ (แม้ว่ำปริมำณสินค้ำโดยรวมที่เข้ำทั งปี จะเท่ำเดิมก็ตำม) 

 ในทำงปฏิบัตินั น กรณีที่ 2 คำดว่ำไม่น่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงมำก เนื่องจำกสินค้ำที่อยู่ในไทยส่วนใหญ่
นั น เป็นสินค้ำที่มีกำรผลิตและส่งออกมำเป็นเวลำนำนและอยู่ในภำวะอ่ิมตัวของกำรประกอบกำร ผู้ประกอบกำร
จึงน่ำที่จะพิจำรณำเลือกเวลำที่เหมำะสมในกำรรักษำสินค้ำนั น และไม่น่ำเปลี่ยนแปลงมำก (ทั งนี  อำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจน หำกว่ำ Demand ของสินค้ำเพ่ิมขึ นอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งจะท ำให้ระยะเวลำเก็บรักษำสินค้ำ
ลดลง) ส่วนกรณีที่ 3 นั น หำกระบบกำรผลิตยังเป็นแบบคงที่ หรือเป็นสินค้ำเกษตรตำมฤดูกำล ก็ไม่น่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงมำก ยกเว้นในกรณีที่มีกำรลดก ำลังผลิตกะทันหัน หรือมีภัยพิบัติ (น  ำท่วม, ฝนแล้ง) เข้ำมำ ซึ่งจะเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงในระยะสั น  

 ดังนั นทำงคณะผู้ศึกษำจึงขอพิจำรณำเฉพำะกรณีที่ 1 ซึ่งจะพิจำรณำที่กำรเติบโตของปริมำณสินค้ำเป็น
หลัก เพ่ือใช้ประมำณควำมต้องกำรในอนำคตได้ จำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรผลิตภำค อุตสำหกรรมโดยรวม    
ที่อยู่ในประมำณกำรเศรษฐกิจไทย จัดท ำโดยส ำนักนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค ซึ่งเป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลังในปี พ.ศ.2558-2559 ได้ดังนี  

 อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ อยู่ที่ร้อยละ 3.7 ใน พ.ศ. 2559  

 อัตรำกำรขยำยตัวปริมำณสินค้ำส่งออกและบริกำร อยู่ที่ร้อยละ 3.6 ใน พ.ศ. 2559 

 อัตรำกำรขยำยตัวปริมำณสินค้ำน ำเข้ำและบริกำร อยู่ที่ร้อยละ 4.0 ใน พ.ศ. 2559 

 จำกตัวเลขทำงเศรษฐกิจทั ง 3 ตัวนี  ท ำให้สำมำรถก ำหนดได้ว่ำอัตรำกำรเติบโตของปริมำณสินค้ำน ำเข้ำ
และส่งออกสินค้ำในภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมน่ำจะอยู่ที่ระดับประมำณร้อยละ 3.7 อีกทั งคำดว่ำอัตรำ
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กำรเติบโตดังกล่ำวน่ำจะอยู่ในระดับกำรเติบโตปีละร้อยละ 3 ถึง 4 เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ซึ่งจำกสมมุติฐำน
ดังกล่ำวและโดยธรรมชำติของควำมต้องกำรบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นเป็นลักษณะอุปสงค์ต่อเนื่อง 
(Derived Demand) ซึ่งแปรผันตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ คณะผู้วิจัยจึงก ำหนดให้ใช้อัตรำกำรเติบโตของควำม
ต้องกำรคลังสินค้ำที่ร้อยละ 3.5 เฉลี่ยเท่ำกันในทุกภูมิภำค   

จำกสมมติฐำนข้ำงต้น จะสำมำรถคำดกำรณ์ปริมำณควำมจุจริง และปริมำณควำมจุที่จ ำเป็นต้องมี (เผื่อไว้
กรณีมีกำรผันแปรตำมฤดูกำล) ในพ.ศ. 2568 ได้ดังนี  
 

ตำรำงที่ 3.4 กำรคำดกำรณ์ปริมำณควำมต้องกำรควำมจุที่จะต้องรองรับใน พ.ศ. 2568 

ประเภท คลังสินค้ำ (ใช้จริง) คลังสินค้ำ (เผื่อ) ไซโล (ใช้จริง) ไซโล (เผื่อ) ห้องเย็น (ใช้จริง) ห้องเย็น (เผื่อ) 

กลำง 2,974,976 3,305,529 938,263 1,103,838 514,644 605,463 

ตะวันออก 2,857,362 3,174,846 98,099 115,411 42,775 50,324 

เหนือ 170,118 189,020 352,932 415,214 44,755 52,654 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13,642 15,158 362,535 426,512 9,656 11,360 

ใต้ 39,164 43,516 0 - 19,626 23,090 

รวม         6,055,263  6,728,070    1,751,828  2,060,974          631,457  742,890  
หมำยเหตุ เผ่ือควำมผันแปรตำมฤดูกำลในกรณีคลังสินค้ำที่ 90% ส่วนไซโลและห้องเย็นเผ่ือที่ 85%  

 

 หำกน ำตำรำงที่ 3.4 มำพิจำรณำร่วมกับตำรำงที่ 3.2 แล้ว จะได้ผลต่ำงเป็นปริมำณคลังสินค้ำ ไซโล ห้อง
เย็นที่ควรจะต้องสร้ำงเพ่ือรองรับควำมต้องกำรในอีก 10 ปี ดังแสดงในตำรำงที่ 3.5 ซึ่งปริมำณท่ีมีเครื่องหมำยลบ 
แสดงว่ำ ปริมำณสถำนที่ในปัจจุบันมีเพียงพอเพ่ือรองรับควำมต้องกำรใน พ.ศ. 2568 อยู่แล้ว ขณะที่เครื่องหมำย
บวก คือยังสำมำรถสร้ำงสถำนที่เพ่ิมเพ่ือรอบรับควำมต้องกำรในอนำคตได้อีก 

 

ตำรำงที่ 3.5 ปริมำณควำมต้องกำรคลังสินค้ำ ไซโลและห้องเย็นที่เพิ่มขึ นใน พ.ศ. 2568 

ประเภท คลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น รวม 

กลำง 292,648  272,398  -2,604  562,442  

ตะวันออก 642,799  -496  -216  642,087  

เหนือ -11,980  -1,786  -226  -13,992  

ตะวันออกเฉียงเหนือ -961  59,358  1,581  59,978  

ใต ้ -2,758  0  -11,694  -14,452  

รวม 919,749  329,473  -13,160  1,236,062  
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 จำกตำรำงที่ 3.5 เห็นได้ว่ำ ยังมีโอกำสส ำหรับกำรสร้ำงคลังสินค้ำสำธำรณะเพิ่มเติมในภำคกลำงและ
ภำคตะวันออก ซี่งมีควำมต้องกำรกำรใช้งำนสูง มีกำรขยำยตัวทำงอุตสำหกรรมกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และ
ควรพิจำรณำสร้ำงไซโลสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้นในส่วนของภำคกลำงและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ใน
ส่วนของกิจกำรห้องเย็น ปริมำณควำมจุในปัจจุบันยังเพียงพอต่อควำมต้องกำรอยู่  ยกเว้นในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงสำมำรถขยำยตัวได้ ทั งนี  กำรคำดกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรประมำณกำรใน
เชิงมหภำคโดยยังไม่ได้พิจำรณำถึงปัจจัยบวกและปัจจัยลบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
ชำยแดน กำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดต่ำงๆ กำรที่ไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีในกำรส่งออกไป
ตลำดยุโรปและอเมริกำเหนือเพ่ิมขึ น มำตรกำรแทรกแซงด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตร ฯลฯ ที่จะส่งผล
ให้ควำมต้องกำรบริกำรโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเพ่ิมขึ น  

  

4.  ปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทย  

จำกกำรศึกษำทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและจำกกำรจัดกำรประชุมสัมมนำเพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำก
ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ได้แก่  ภำคกลำง ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ภำคใต้ และภำคตะวันออก รำยละเอียดกำรประชุมสัมมนำในภำคผนวก สรุป
ปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยได้ดังนี   

 

ปัญหำด้ำนกำรตลำด 

ควำมต้องกำรบริกำรด้ำนบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น นับเป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง (Derived 
Demand) ซึ่งต้องปรับตัวตำมสภำพควำมต้องกำรของสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ที่ต้องมีกำรปรับตัวตำมสภำพ
เศรษฐกิจกำรค้ำ กำรผลิต และกำรลงทุน นอกจำกนี  ลักษณะควำมต้องกำรบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น 
ยังมีสภำพควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะสินค้ำ โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรบำงประเภท เช่น ข้ ำว มันส ำปะหลัง 
ข้ำวโพด และพืชผลกำรเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้ำที่ส ำคัญในกำรจัดเก็บของไซโลและคลังสินค้ำจะต้องเผชิญกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงของนโยบำยรัฐในกำรก ำกับดูแลสินค้ำเกษตร ควำมต้องกำรของตลำดโลก และกำรแข่งขันจำก
คู่แข่งต่ำงประเทศ ท ำให้ปริมำณในกำรจัดเก็บมีควำมผันผวน ขณะเดียวกัน สินค้ำบำงประเภทมีแนวโน้มในกำร
ส่งออกและกำรบริโภคภำยในประเทศลดลง เช่น ยำนยนต์ อุปกรณ์ยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และ
เสื อผ้ำ ท ำให้ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บสินค้ำต้องเผชิญกับควำมผันผวนของควำมต้องกำร   

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 172 
   

 
 

 ปัญหำด้ำนกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น ในประเทศไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 82 2 เป็นกิจกำรขนำด
กลำงและย่อม ท ำให้มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรเงินลงทุนในกำรพัฒนำและขยำยธุรกิจ อีกทั งมีโครงสร้ำงกำรบริหำรโดย
คนไทย มักเน้นกำรให้บริกำรรำคำถูกแต่บริกำรไม่มีคุณภำพมำตรฐำน ขำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบกำร
จัดกำรคลังสินค้ำที่ทันสมัย ทิศทำงธุรกิจและแผนธุรกิจไม่ชัดเจน ขำดแคลนบุคลำกรในระดับปฏิบัติกำร         
ขำดควำมพร้อมด้ำนเครือข่ำยและกำรจับมือกับผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ระดับโลกและภูมิภำค ท ำให้ขำด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันหำกมีกำรเปิดตลำดบริกำรจัดเก็บและคลังสินค้ำ  
  

 ปัญหำด้ำนกำรบูรณำกำรท ำงำนและกำรจัดระเบียบ 

 ปัจจุบันยังขำดข้อมูลเชิงระบบของคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในไทย เมื่อเทียบกับภำพรวมของ
กิจกำรอ่ืนๆ ที่เป็นกิจกำรโลจิสติกส์ เช่น กำรขนส่งทำงบก กำรขนส่งทำงรำง กำรขนส่งทำงน  ำ กำรขนส่งทำง
อำกำศ และตัวแทนรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น อีกทั งควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับกำรประกอบกำรของ
คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของหลำยหน่วยงำน อำทิ กรมกำรค้ำภำยใน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมศุลกำกร และกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
เป็นต้น  

 นอกจำกนี  กิจกำรคลังสินค้ำ กิจกำรไซโล และกิจกำรห้องเย็นสำธำรณะเป็นกิจกำรที่เก็บรักษำสินค้ำ
ของผู้อ่ืน (Public Warehouse) ที่ให้สิทธิแก่ผู้ฝำกที่จะสลักหลังเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ำโดยไม่ต้องส่งมอบ
สินค้ำไปเป็นของผู้อ่ืนหรือสลักหลังจ ำน ำสินค้ำที่ฝำก ดังนั นหำกมีกำรออกใบรับของคลังสินค้ำและประทวนสินค้ำ
ไม่ถูกต้องตรงกับควำมจริงหรืออกใบรับของคลังสินค้ำและประทวนสินค้ำในสินค้ำเดียวกันซ  ำซ้อนอำจเกิด

                                                           
2 ข้อมูลอ้ำงอิงจำก ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2552) โอกำสและอุปสรรของผู้ให้บริกำรจัดเก็บและคลังสินค้ำของไทยที่มีต่อกำรเปิดเสรีกำรค้ำ

บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ สำขำกำรจัดเก็บและคลังสนิค้ำ วำรสำรวิทยำกำรจัดกำร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 กรกฎำคม – ธันวำคม 2552 

 า     ั  าล  นโย าย     ซง าคา ล   ิ า  า  ลิ สินค้าเ     าง   เ     า ห้คลงัสินค้า ้อง  ั   ั
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ผลกระทบต่อประชำชนได้ อีกทั งมีคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นที่ใช้เพ่ือเก็บรักษำสินค้ำเฉพำะแก่บริษัทในเครือ
และเพ่ือเก็บรักษำสินค้ำของตนเอง (Private Warehouse) เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งหำกจัดเก็บสินค้ำและกำรให้เช่ำ
สถำนที่เก็บสินค้ำเป็นไปโดยไม่ถูกต้องอำจก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อเศรษฐกิจ โดยกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวง
พำณิชย์ พยำยำมผลักดันให้มีกำรจัดระเบียบกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นเพ่ือก ำกับดูแลกำรจัดตั งและ
กำรประกอบธุรกิจทั งกรณีของคลังสินค้ำสำธำรณะ (Public Warehouse) และคลังสินค้ำส่วนบุคคล (Private 
Warehouse) เพ่ือให้มีหลักประกันและควำมเชื่อม่ันต่อประชำชน และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน   

 
 
 

นายคลังสินคา้มีหน้าที่ออกใบรับของคลังสินค้า 

และใบประทวนสินค้า โดยใบประทวนสามารถ

น าไปประกันช าระหนีไ้ด้ โดยผู้ฝากจะจ าน า

สินค้าในคลังสินค้าโดยสลักหลักใบประทวน

สินค้าเพื่อจ าน าได้ โดยนายคลังสนิค้าต้องลง

รายมือช่ือพร้อมทั้งจดรายการทีร่บัจ าน าไว้ 

ดังนั้นจึงต้องมีการจัดระเบยีบคลังสินค้าเพื่อ

สร้างประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและป้องกันมิให้

เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ  
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บทที่ 4 กรณีศึกษาการพัฒนาคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นใน
ต่างประเทศ 

 

1. การพัฒนาไซโลเก็บธัญพืชในเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน1  
 

 ไซโลในประเทศจีนนั้นจัดเป็นห้องเก็บสินค้าประเภทธัญพืชที่มีความทันสมัย ซึ่งนับเป็นโครงสร้างที่
สามารถเก็บสินค้าทางการเกษตรได้มากต่อหน่วยพ้ืนที่ การควบคุมไซโลนั้นท าได้โดยใช้เทคนิคทางเครื่องกลและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือท าให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสามารถในการท างานด้านการจัดการ
สินค้าจ านวนมากๆ และหมุนเวียนได้รวดเร็ว ปัจจุบัน ความสามารถในการเก็บสินค้าของไซโลในประเทศจีนนั้นมี
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และในส่วนของไซโลด้านธัญพืชของประเทศจีนทั้งประเทศนั้น มากกว่า 50% อยู่ในเมืองเทียนจินนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1 แผนที่ของเมืองเทียนจนิ สาธารณรัฐประชาชนจีน (http://www.warriertours.com) 

 

การแบ่งประเภทของไซโลเก็บธัญพืช 
ไซโลในเมืองเทียนจินมีความสูงอยู่ที่ 15-35 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-8 เมตร ส าหรับ

ไซโลบางแห่งอาจจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่านั้น และส่วนใหญ่ไซโลจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันเป็น
โครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งกลุ่มไซโลอาจจะเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผืนผ้าก็ได้ขึ้นกับภูมิประเทศ เทคโนโลยี
ทางวิศวกรรม ลักษณะทางธรณีวิทยา และเงื่อนไขในการก่อสร้าง 

                                                 
1 อ้างอิงจาก Chengguang, Z. (2007), The development of grain storage silo in Tianjin, China, The Proceedings of the 7th 
International Working Conference on Stored-product Protection (IWCSPP) - Volume 2 
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ภาพที่ 4.2 ไซโลของบริษัท Tai'an Shelley Engineering (http://en.algomtl.com/) 

 

 
ภาพที่ 4.3 ไซโลของบริษัท Tianjin Hengxintong International Trading (http://www.diytrade.com/) 

 
 
 

http://en.algomtl.com/
http://www.diytrade.com/
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ภาพที่ 4.4 ไซโลขนาดใหญ่ของบรษิัท 21 Food, Co., Ltd. (http://www.21food.com/) 

 

 
ภาพที่ 4.5 กลุ่มไซโลเหล็กท่ีขายในเมืองเทียนจิน (http://www.alibaba.com/) 

 

http://www.21food.com/
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หากแบ่งตามหน้าที่ของไซโลตามหลักการคลังสินค้าทั่วไปแล้ว ไซโลในจีนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 

1. ไซโลรับสินค้า (Receiving Silo) มีหน้าที่รับธัญพืชจากเกษตรกรและไร่นาโดยตรง เป็นด่านแรกก่อนที่
จะส่งไปไซโลอ่ืน ไม่ได้มีหน้าที่เก็บธัญพืชเป็นเวลานาน ไซโลนั้นจะถูกออกแบบให้มีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก และมีใช้
เครื่องจักรที่ถอดออกได้ (ไม่ได้ติดตั้งภายใน) เพ่ือเตรียมส่งธัญพืชไปที่อ่ืนต่อ 

2. ไซโลเก็บสินค้า (Storage Silo) เป็นไซโลที่ออกแบบมาเพ่ือการเก็บธัญพืชเป็นเวลานาน มีความจุมาก 
และมีเครื่องมือภายในที่อยู่กับที่เพ่ือการรับและปล่อยธัญพืช มีการท าความสะอาด ชั่งน้ าหนัก และระบายอากาศ 
เป็นต้น ไซโลนี้เน้นไปที่การป้องกันสิ่งแวดล้อมรอบข้างและถนอมธัญพืช 

3. ไซโลเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Transfer Silo) เป็นไซโลที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและด าเนินการโดยอัตโนมัติ 
โดยจะถูกติดตั้งอยู่ข้างใน และมีท่อ/สายพานที่เชื่อมโยงกับท่าเรือหรือทางรถไฟ ตัวอย่างเช่นไซโลเหล็กในต าบล 
XinGang ของเมืองเทียนจิน แต่ละไซโลจะสามารถรับน้ าหนักได้ถึง 4500 ตัน และมีทั้งกลุ่ม 14 ไซโล จึงมีความจุ
สูงถึง 60,000 ตัน 

4. ไซโลเก็บวัตถุดิบ (Raw Material Process Silo) เป็นไซโลที่ใช้เก็บธัญพืชและวัตถุดิบส าหรับการแปร
รูป ในอดีตนั้นไซโลประเภทนี้มักท าด้วยอิฐแต่ปัจจุบันหันมาใช้เหล็กกล้าแทนเป็นส่วนใหญ่ 

 
 

หากแบ่งตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้างไซโล ไซโลในจีนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ไซโลคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Silo) ส่วนยอดและตัวไซโลจะสร้างจากคอนกรีต

เสริมเหล็ก ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบลาดเอียงเข้ามาช่วย 
2. ไซโลอิฐ (Brick Silo) ตัวไซโลท าด้วยอิฐ โดยส่วนยอดจะท าด้วยแผ่นประกอบจากโรงงาน ไซโล

ประเภทนี้สร้างได้ง่าย ต้นทุนต่ า จึงได้รับความนิยมมากในช่วงแรก แต่ปัจจุบันดินเผาและอิฐหาได้ยากและราคา
สูงขึ้น  

3. ไซโลแผ่นเหล็ก (Steel Plate Silo) เป็นไซโลที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีน้ าหนักเบา 
และฐานไม่ต้องสร้างให้ใหญ่มาก มีมาตรฐานชัดเจน การก่อสร้างท าได้รวดเร็ว และต้นทุนต่ ากว่า 

หากแบ่งตามรูปร่างฐานของไซโล ไซโลในจีนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือแบบที่ฐานเป็นรูปกรวย กับที่
ฐานเป็นที่ราบ 

หากแบ่งตามพ้ืนที่หน้าตัดของไซโล จะแบ่งออกได้เป็น  3 ประเภทคือ วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยวงกลมได้รับความนิยมมากที่สุด 

หากแบ่งตามความจุและความสูงของไซโล จะพบว่าไซโลขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับความนิยมสูงสุด 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในไซโล 
ในไซโลของจีนมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งขึ้นอย่างทันสมัย ทั้งในส่วนรับและปล่อยธัญพืชหรือสินค้า ขนถ่ายสินค้า 

ชั่งน้ าหนัก ท าความสะอาด ถนอมรักษาสินค้า ซึ่งเน้นไปที่การรับความจุธัญพืชจ านวนมาก ๆ และให้มีการถ่ายเท
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ 
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1) การรับวัตถุดิบเข้าสู่ไซโล ถ้าเป็นการรับเข้ามาจากเรือที่ท่าเรือจะใช้เครื่องยกโหลดด้วยความดัน เข้า
มาทีไ่ซโลเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Transfer Silo) หรือโหลดเข้ารถบรรทุกโดยตรง แต่ถ้าเป็นการรับเข้าจากรถรางหรือ
รถบรรทุกจะมีการสร้างหลุมรับสินค้า (Dump Pit) ไว้ข้างๆไซโล แต่ถ้ารับจากรถไฟใหญ่ก็จะมีการเอาบรรจุใส่
ไซโลขนาดเล็กก่อน 
 2) การส่งวัตถุดิบระหว่างไซโล เครื่องมือที่นิยมใช้คือ ลิฟท์แบบถัง สายพานล าเลียง และสายพานเกลียว 
ซึ่งใช้ทั้งการรับและส่งธัญพืช  
 

 
ภาพท่ี 4.6 Ship Pneumatic Unloader (http://www.csmmachineryltd.com) 

 

3) การท าความสะอาดธัญพืชและควบคุมฝุ่น ก่อนที่เมล็ดธัญพืชจะส่งเข้าไซโลเพื่อการเก็บรักษา จะมี
อุปกรณ์สั่นสะเทือนที่จะช่วยท าความสะอาด โดยมีท่อควบคุมฝุ่นที่เชื่อมกับเครื่องก าจัดฝุ่นด้วย 

 
ภาพที่ 4.7 เครื่องท าความสะอาดธัญพืชก่อนเข้าไซโล (http://seedcleaner.en.made-in-china.com) 
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4) การชั่งน้ าหนักธัญพืช จะมีเครื่องชั่งน้ าหนักอัตโนมัติ ชั่งน้ าหนักธัญพืชก่อนส่งไปยังรถบรรทุก ในกรณี
ไซโลขนาดใหญ่จะมีระบบควบคุมโดยจะมีส่งสัญญาณทั้งกราฟและเสียงไปยังห้องควบคุม 

5) การตรวจสอบสภาพธัญพืชในไซโล จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น 
สภาพอากาศภายใน ตลอดจนตรวจศัตรูพืชที่อาจจะเข้ามา 

6) มีอุปกรณ์ควบคุมแมลงและรา ซึ่งอาจจะใช้หน่วยควบคุมแมลง และระบบท่อหลายฟังก์ชั่น ทั้งการ
ระบายอากาศ การลดอุณหภูมิ การให้ไอน้ าหรือดูดความชื้น ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดแมลง อาจจะมีสาร
ไล่ราด้วย  

การถนอมธัญพืชและความปลอดภัยในไซโล 
 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในไซโล และป้องกันแมลงและรา จึงต้องมีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ดังนี้ 
 1) มีการควบคุมคุณภาพเมล็ดธัญพืชที่เข้ามาในไซโลอย่างเข้มงวด โดยทุกเมล็ดที่เข้ามาจะต้องผ่านการ
ท าความสะอาด ท าให้อิ่มตัวและไม่มีแมลงปะปนมา เมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดต่างกันและมีความชื้นต่างกันต้องแยกเข้า
ไซโลคนละแท่งกัน ส่วนเมล็ดใดที่ปนเปื้อนรา/แมลง ผ่านความร้อนมาแล้ว ต้องถูกก าจัดออกไป 
 2) จะควบคุมช่วงเวลาที่เข้าออกไซโล กล่าวคือส าหรับธัญพืชที่ต้องการเก็บเป็นเวลานาน ๆ ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเข้าสู่ไซโลคือช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะเข้าสู่ฤดูหนาว จนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ และเมื่อไซโลมีการ
บรรจุธัญพืชเต็มแล้ว ต้องมีการปิดผนึก และลดอุณหภูมิลงเป็นเวลานาน ในกรณีที่มีการผสมเมล็ดต่างประเภท
หรือต่างขนาดในไซโลเดียวกันจะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

3) ต้องมีการเปลี่ยนไซโลหรือการให้สัมผัสกับอากาศ ส าหรับธัญพืชที่มีการเก็บในไซโลเป็นเวลานานกว่า
ครึ่งปี และต้องไม่เปลี่ยนถ่ายในฤดูร้อน เมื่อธัญพืชเข้าไซโลในฤดูร้อน จะมีระบบท่อหมุนเวียนอากาศและอุณหภูมิ
ต้องท างานเป็นพิเศษเพ่ือควบคุมบรรยากาศภายใน โดยระบบนี้เริ่มขึ้นในเมืองเทียนจิน  ก่อนจะขยายไปทั่ว
ประเทศจีนในเวลาต่อมา วัตถุประสงค์ของระบบท่อนี้ไม่ได้มีไว้เพ่ือการระบายอากาศเท่านั้นแต่ยังไว้เพ่ือการ
ถนอมและรักษาธัญพืชด้วย 
 4) มีการควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในไซโลเก็บรักษา โดยจะมีการเติมก๊าซเข้าไปในไซโลและปิด
ผนึก เพ่ือป้องกันศัตรูพืชและรา ลดอัตราการเน่าเสียและเสื่อมสภาพของธัญพืชลงได้ สัดส่วนของก๊าซคาร์บอนได
ออกไซต์ในไซโลควรมีมากกว่า 70% และต้องไม่ต่ ากว่า 35% เป็นเวลา 14 วันต่อเนื่องกัน ซึ่งระบบท่อหมุนเวียน
อากาศนี้จะเป็นตัวส่งก๊าซ และตรวจจับก๊าซภายในไซโล 
 5) เมื่อมีการปล่อยธัญพืชทั้งหมดออกจากไซโล จะต้องมีการท าความสะอาดครั้งใหญ่ ก่อนที่จะใส่ธัญพืช
ใหม่เข้าไปได ้

การจัดการแมลงภายในไซโลธัญพืชแบบครบวงจร 
โดยปกติไซโลที่เก็บธัญพืชจ านวนมาก ๆ จะมีความชื้นและความร้อนที่ออกมา ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทาง

ชีววิทยาของตัวธัญพืชเอง หรือเกิดจากแมลงและเชื้อรา โดยเฉพาะเมื่อมีอุณหภูมิสูงพอเหมาะ วิธีการที่ปลอดภัย 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาธัญพืชจากแมลง มีดังนี้ 
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1) ท าความสะอาดและขจัดซากสิ่งสกปรก แมลงในไซโล โดยเฉพาะไซโลเปล่าก่อนที่จะบรรจุธัญพืชชุด
ใหม่ลงไป ต้องท าความสะอาดทั้งผนัง หน้าต่าง พ้ืน อุปกรณ์เครื่องมือ และต้องมีการท าความสะอาดอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะๆ 

2) มีสารป้องกันธัญพืช โดยจะต้องใส่ไปน้ าฉีด หากธัญพืชนั้นต้องอยู่ในไซโลในช่วงฤดูร้อน และอาจจะ
ท าโดยการฉีดสารเข้าไปรดที่ผิวหน้าของธัญพืช นอกจากนี้การใช้ระบบท่อหมุนเวียนอากาศจะช่วยท าให้สารนี้
แพร่กระจายอย่างสม่ าเสมอ และท าการปิดผนึกไซโลหลังจากนั้น 

3) ในช่วงฤดูกาลอ่ืน ๆ เช่น ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง อาจจะมีการใส่สารก าจัดแมลงลงไปแต่ในปริมาณ  
ที่น้อยลง จากนั้นก็ท าการปิดผนึกไซโล และต้องมีระบบท่อหมุนเวียนอากาศเช่นกัน แต่ไม่ต้องมากเท่าฤดูร้อน 

4) การรมควัน เพ่ือที่จะท าให้ก๊าซรมหวันแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในไซโล ระบบท่อหมุนเวียนอากาศ
ต้องท าหน้าที่ในการส่งควันเข้าไป โดยปกติจะมีการรมควันเป็นวงกลมโดยก๊าซเมทิลโปรไมด์ หรือฟอสไฟน์ ซึ่งจะ
สามารถก าจัดแมลงได้ 100% แต่ระหว่างการปล่อยก๊าซรมควันนั้นจะต้องระวังอันตรายจากการลุกติดไฟและ
ระเบิด ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างฟอสไฟน์กับอากาศ ซึ่งต้องควบคุมความเข้มข้นของฟอสไฟน์ในอากาศ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมคลังสินค้าในภาพรวม 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นตลาดการผลิต การค้า 

การลงทุน และตลาดโลจิสติกส์ที่มีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในอาเซียน ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีความใกล้ชิดกับไทย
ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นตลาดการส่งออกที่มี
ความส าคัญที่สุดของไทย อีกทั้งเป็นสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub Region - GMS) โดยมี
ถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยไปมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ผ่านทางประเทศลาว ตามระเบียง
เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor – NSEC) อีกทั้งสามารถขนส่งสินค้าจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปเขตปกครองตนเองกวางซี ประเทศจีน ผ่านทางประเทศลาว และเวียดนาม ทาง
เส้นทาง R9 และ R12 โดยจีนพยายามผลักดันการเชื่อมโยงกับอาเซียนทางถนนและรางผ่านประตูการค้ามณฑล
ยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางซี ควบคู่ไปยังการจัดท าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีน (ASEAN China 
Free Trade Area - ACFTA) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ระหว่างกัน  

ประเทศจีนมี 22 มณฑล ได้แก่ (1) กวางตุ้ง (2) กานซู (3) จี๋หลิน (4) ซานซี (5) ซานตง (6) ฝูเจี้ยน     
(7) กุ้ยโจว (8) เจ้อเจียง (9) เจียงซี (10) เจียงซู (11) ชิงไห่ (12) ส่านซี (13) เหอหนาน (14) ไหหล า (15) ยูนนาน 
(16) เสฉวน (17) เหลียวหนิง (18) เหอเป่ย (19) หูเป่ย  (20) หูหนาน (21) อานฮุย (22) เฮย์หลงเจียง 5 เขต
ปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางซี และทิเบต) 4 มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 
เทียนจิน ฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกง และมาเก๊า)  
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นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) รัฐบาลจีนมีมาตรการเสริมสร้างศักยภาพกิจการโลจิสติกส์ ได้แก่  

(1) การยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมธุรกิจโลจิสติกส์ 

(2) การปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองของเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ขนถ่ายสินค้า (Logistics Park) และการขยายคลังสินค้าเพ่ือรองรับการจัดเก็บ คัดแยก และกระจาย
สินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

 
ภาพที่ 4.8 การด าเนินธุรกิจศูนย์ขนถ่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินคา้ในหัวเมืองต่างๆ  

เป็นกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน 
 

(3) การปรับลดค่าใช้ทางด่วนและน าระบบการเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว
ในการช าระเงินและการเดินทาง  

(4) การปรับลดขั้นตอนพิธีการและระบบการออกใบรับรองและใบอนุญาต  
(5) การส่งเสริมให้กิจการโลจิสติกส์ขนาดเล็กสร้างพันธมิตรหรือรวมกิจการกับกิจการโลจิสติกส์ขนาด

ใหญ่  
(6) การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์  
(7) การส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นเพ่ิมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนส่งและอ านวยความสะดวกการให้

สินเชื่อแก่ธุรกิจโลจิสติกส์  
(8) การส่งเสริมให้กิจการโลจิสติกส์ให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นกับการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บผลผลิต

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมราคาและคุณภาพสินค้าเกษตร  
(9) การจัดท ากฎระเบียบให้มีความโปร่งใส 
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 ในส่วนของการพัฒนาคลังสินค้า ในปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) รัฐบาลจีน โดยกระทรวงกิจการพลเรือน 
(Ministry of Civil Affairs) ได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจีนรวมตัวเป็นสมาคม ได้แก่ สมาคมคลังสินค้าและจัดเก็บ
สินค้าแห่งประเทศจีน (China Association 
of Warehouse and Storage - CAWS) เพ่ือ
สร้างกลไกการรวมตัวของภาคเอกชนในประเทศ
จีนที่ท าธุรกิจรับเก็บสินค้า คลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น โดยสมาคม CAWS มีภารกิจ ได้แก่  

(1) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น และคลังสินค้าอันตรายในประเทศจีน โดย
สมาคม CAWS เป็นผู้ยกร่างมาตรฐานคลังสินค้าฯ เพ่ือขอให้รัฐบาลก าหนดเป็นมาตรฐานแห่งชาติ  ซึ่งเป็น
มาตรฐานฯ สมัครใจ ได้แก่  

(ก) มาตรฐานแห่งชาติด้านการจัดระดับของคลังสินค้าทั่วไป (เลขรหัสมาตรฐาน GB/T21072-2007) 
(National Standards of Grades for General Warehouse – GGW) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) ก าหนดระดับคลังสินค้าออกเป็น 1 ถึง 5 ระดับ (คล้ายกับการจัด
เกรดโรงแรม) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 4 ด้านของคลังสินค้า ได้แก่ (1) สิ่งอ านวยความสะดวกใน
คลังสินค้า เช่น พ้ืนที่ที่ใช้จัดเก็บสินค้า พ้ืนที่สนับสนุนการท างาน พ้ืนที่ขนถ่ายสินค้า ความสามารถ
ในการเข้าถึงของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า การรักษาความปลอดภัยและการดับเพลิง และการปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และต้องมีพ้ืนที่ให้กลับรถขนาดไม่น้อยกว่า 12.19 เมตร และความสูงของ
คลังสินค้าต้องไม่น้อยกว่า 9 เมตร (2) คุณภาพบุคลากร (3) หน้าที่การให้บริการ และ                  
(4) ความสามารถของผู้บริหาร โดยมาตรฐานแห่งชาติฯ ดังกล่าวเป็นมาตรฐานสมัครใจ เพ่ือช่วยให้
ผู้ใช้บริการรับฝากสินค้าสามารถเลือกประเภทและระดับคลังสินค้าฯ ที่เหมาะสมกับกิจการของตน 
ช่วยลดระยะเวลาในการส ารวจหาคลังสินค้าที่เหมาะสมในการรับฝากสินค้า เนื่องจากคลังสินค้าที่
จัดอยู่ในระดับ 5 ก็จะมีบริการที่ดีและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่าคลังสินค้าที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า  

(ข) มาตรฐานแห่งชาติข้อก าหนดคุณภาพบริการคลังสินค้า (เลขรหัสมาตรฐาน GB/T 21071-2007) 
(National Standards of Requirement for Warehousing Service Quality)   มีผลใช้บั งคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ 6 ด้านของคลังสินค้า ได้แก่             
(1) การบริหารการปฏิบัติงานในคลังสินค้า (2) การปฏิบัติงานการให้บริการ เช่น ระบบการท าความ
เย็น ระบบการรักษาความปลอดภัยส าหรับสินค้าอันตราย (3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน                
(4) สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน (5) การรักษาความม่ันคงด้านข้อมูลสารสนเทศ และ (6) คุณภาพ
การปฏิบัติงาน ซึ่งคลังสินค้าฯ ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจว่า
ธุรกิจคลังสินค้าฯ มีระบบการจัดการคุณภาพในคลังสินค้าฯ  
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(ค) มาตรฐานแห่งชาติด้านทางอาชีพของผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า (เลขรหัสมาตรฐาน GB/T 21070-2007) 
(National Standards of Vocational Criteria for Warehousing Worker)  

(2) ฝึกอบรม พัฒนา และให้ค าปรึกษาผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าเพ่ือให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี 
ซอฟแวร์ การจัดการความปลอดภัย มาตรฐาน และการปฏิบัติงานทั่วไปของบุคลากรระดับต่างๆ เนื่องจาก
ปัจจุบัน จีนมีคลังสินค้าที่ทันสมัยคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 ของคลังสินค้าทั้งหมด หรือคิดเป็นปริมาตรความจุคลัง
ทันสมัยมี 14 ล้านตารางเมตร ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรและพ้ืนที่
คลังสินค้าทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจีน โดยเฉพาะในหัวเมืองส าคัญ ได้แก่      
กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครฉงชิ่ง นครกวางโจว เมืองวูฮ่ัน เมืองเซินหยาง เมืองเฉินตู และมืองเฉิงโจว 
(มณฑลเจ้อเจียง)   

(3) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคลังสินค้า  

(4) ด าเนินการจัดการประชุม สัมมนา และงานนิทรรศการด้านคลังสินค้า  

(5) เป็นตัวแทนภาคเอกชนจีนในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐจีนเพ่ือให้ข้อคิดเห็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมคลังสินค้าให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนปกป้องสิทธิของสมาชิกสมาคมฯ บริการให้ค าปรึกใน
คลังสินค้าฯ  

ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนนั้น ธุรกิจคลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการ                  
โลจิสติกส์ที่รัฐบาลจีนมีนโยบายเปิดตลาดให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนถือหุ้นข้างมากได้ทั้งหมด (ซึ่งแตกต่างจาก
ธุรกิจโลจิสติกส์บางชนิดที่จีนมีนโยบายไม่เปิดตลาดให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนมาก ได้แก่ สายการบิน
ภายในประเทศ สายการเดินเรือ ตัวแทนออกของรับอนุญาต ตัวแทนรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ บริการ
ขนส่งทางถนนภายในประเทศ บริการขนส่งทางถนนข้ามแดน และกิจการไปรษณีย์) โดยหน่วยงานส าคัญที่ท า
หน้าที่จัดระเบียบ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ (MOFCOM)   

 

2. การพัฒนาคลังสินค้าในอินเดีย2  

 ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา คลังสินค้าได้พัฒนาอย่างมากในอินเดียจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรม 
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจอินเดีย และกระแส
โลกาภิวัตน์ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการความหลากหลายของสินค้าและบริการมากขึ้นมากขึ้น การปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจและระบบภาษี ระบบการคมนาคมที่ครอบคลุมมากขึ้น ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ส่งผลท าให้
บริษัทในอินเดียต้องมีการพัฒนาตัวเอง จากที่เน้นการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเน้นการหารายได้ โดย
การเพ่ิมสินค้าและบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น ในส่วนของคลังสินค้า
เอง ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโซ่อุปทาน ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นโครงข่ายการส่งต่อสินค้าเป็น

                                                 
2 อ้างอิงจาก Roy, A. (2011), Warehouse in India: The Smart Way, The Warehouse Handbook, page 12-34. 
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ชั้นๆ ก็ปรับตัวมาเป็นโครงข่ายตรงมากขึ้นจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลท าให้คลังสินค้าที่แต่เดิม
มีหน้าที่เก็บรักษาสินค้า ถูกปรับมาเป็นจุดรวมสินค้าเพ่ือส่งต่อ หรือถ่ายโอนสินค้ามากกว่าเดิม ตลอดจนมี
คลังสินค้าหลายแห่งที่ต้องท าหน้าที่ในการประกอบรวบรวมวัตถุดิบส่งตามค าสั่งซื้อแทน และมีกิจกรรมที่ต้อง
ประมวลผลออกใบราคาย่อย ๆ จ านวนมากที่ต้องการความรวดเร็วมากกว่าในอดีต คลังสินค้าในภาพรวมจะมี
ลดลง แต่จะมีขนาดใหญ่ข้ึน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน 
 ในภาพรวมนั้น คลังสินค้าสาธารณะในอินเดียแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเน้น
คลังสินค้าที่ทันสมัย มีบริษัทขนาดใหญ่ มีเงินลงทุนสูงเป็นเจ้าของ กับคลังสินค้ารายย่อย ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ 
และมักจะไม่มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของรายใหญ่ในอินเดีย หากคิดในเชิงพ้ืนที่
แล้วมีเพียงร้อยละ 10 (หรือประมาณ 50 ล้านตารางฟุต) ของทั้งหมด ซึ่งประมาณเป็นมูลค่ากิจการที่ 50,000 
ล้านรูเปีย (ประมาณ 27,3000 ล้านบาท) ซึ่งหากคิดในเชิงมูลค่าแล้วจะเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่ากิจการทั้งหมด 
เนื่องจากมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตส าหรับนักลงทุน สาเหตุที่การเติบโตของคลังสินค้ารายใหญ่ในอินเดียยังมีน้อย
นั้น เนื่องจาก ร้อยละ 40 ของคลังสินค้าในอินเดียมักมีบริษัทผู้ผลิตเป็นเจ้าของโดยตรง ท าให้การเติบโตของคลัง
สาธารณะนั้นท าได้ยาก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอินเดียยังอยู่ในช่วง เริ่มต้นของการพัฒนา แต่ก็มี
แนวโน้มที่ดีโดยพบการเติบโตของกลุ่มคลังสินค้าขนาดใหญ่ร้อยละ 25-30 ต่อปี ขณะที่การเติบโตของคลังสินค้า
ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 5-10 เท่านั้น 
 

ความต้องการ SMART Warehouse ในอินเดีย  
 การเติบโตของคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอินเดียนั้น เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ
จากเดิมที่มองว่ากิจกรรมโซ่อุปทานนั้นไม่ได้เป็นกิจการที่เน้นการควบคุมต้นทุน แต่ต้องเป็นการเน้นสร้างรายได้
และก าไรให้กับองค์กร คลังสินค้าที่ดีจะมีส่วนช่วยท าให้ลดต้นทุนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ซึ่งทั้งนี้
เป็นผลมาจากการปรับทัศนคติของลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายและความพึงพอใจมากขึ้นกว่าในอดีตที่เน้น
ราคาถูกที่สุดเป็นหลัก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคในอินเดียมีรายได้มากขึ้น และมีผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ 
ของโลกเข้ามามากขึ้น ท าให้มีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้เข้า
ไปสู่เมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ภาพที่ 4.1 แสดงผลการส ารวจผู้บริหารคลังสินค้าที่มีการขยายและสร้างคลัง
ใหม่เพ่ิมจ านวน 50 คนถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคลังสินค้าของตนในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งพบว่าสาเหตุหลักมาจาก
การเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (SKU Complexity) การขยายตัวของความต้องการ (Demand 
Growth) และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เป็นหลัก 
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ภาพท่ี 4.9 ผลการส ารวจผู้บรหิารคลังสินค้าถึงเหตุผลหลักท่ีต้องพัฒนาคลังสินค้า  

(Miebach India Warehousing 2010) 

 ในส่วนของรัฐบาลเอง ก็ได้พยายามผลักดันให้อินเดียเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานโลก โดยการสนับสนุน
ด้านภาษี การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และการสนับสนุนให้มีการลงทุนร่วมระหว่างเอกชนกับภาครัฐ เป็นต้น 
ส่งผลให้เศรษฐกิจอินเดียเติบโตขึ้นปีละ 9% ต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีติดต่อกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักคือ 
อุตสาหกรรมรถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ ยาและเสื้อผ้า ซึ่งมีการเติบโตมากขึ้นหลายเท่า
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

 ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ได้มีการลงทุนอย่างมาก ได้แก่ การสร้างทางพิเศษส าหรับ
รถบรรทุกโดยเฉพาะ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน การสร้างท่าเรือและสถานีขนส่งด้วย
รถบรรทุกแห่งใหม่ ก็มีผลท าให้เกิดการลงทุนสร้างสวนโลจิสติกส์ (Logistics Park) ส าหรับการขนส่งหลาย
รูปแบบเกิดขึ้นด้วย 

 
ภาพที่ 4.10 แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอินเดียต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ (Miebach India Warehousing 2010) 
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 ทั้งนี้ SMART warehouse มีคุณลักษณะดังนี้ 

 S (Scalable = ปรับเปลี่ยนขนาดได้) ต้องเป็นคลังสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่อปริมาณสินค้าที่มีความ
ผันแปรตามความต้องการของลูกค้า และต้องปรับเปลี่ยน SKU ในกรณีที่ซับซ้อนได้สะดวก  

 M (Mechanization-compatible = สอดคล้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยี) ต้องสามารถปรับเปลี่ยน
รองรับเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือการก าหนดต าแหน่งสินค้าที่จะมีบทบาทมากข้ึนได้  

 A (Accurate = แม่นย า) ต้องมีความแม่นย าและถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้สะดวกในการสั่ง
สินค้า การออกแบบต้องมีแสงสว่างเพียงพอ มีการควบคุมคุณภาพสินค้าในแต่ละบริเวณ และมี
มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับแรงงาน 

 R (Responsive = สอดรับกับสินค้า) ต้องสามารถรักษาคุณภาพสินค้าให้สดใหม่ และน่าใช้งานได้ 
ต้องสร้างให้น่าดึงดูดส าหรับลูกค้า ดูมีมาตรฐาน และได้แรงงานที่มีคุณภาพเข้ามา 

 T (Transportation friendly = สามารถขนส่งได้สะดวก) ต้องเลือกท าเลที่สะดวกต่อการขนส่งเข้า
และออก โดยเฉพาะกรณีที่ต้องเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง ต้องมีพ้ืนที่ที่เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงานของรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ  

 
การออกแบบเลือกที่ตั้งของคลังสินค้าในอินเดีย 

 ต าแหน่งที่ตั้งถือเป็นสิ่งส าคัญล าดับต้น ๆ ส าหรับบริษัทคู่ค้าในการเลือกใช้คลังสินค้าสาธารณะ ซึ่ง
นอกจากเหตุผลด้านโลจิสติกส์แล้ว อาจจะมีเหตุผลด้านการหาแรงงาน ปัญหาจราจร และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ประกอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นผู้จัดการโลจิสติกส์จะเลือกที่ตั้งคลังสินค้าโดยมีเกณฑ์ 4 ข้อ
ดังนี้ 
 1. ความประหยัด (Economy) คือความใกล้กับลูกค้าหลัก หรือบริษัทผู้ผลิต 
 2. โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) คือโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่รอบที่ตั้งนั้น เช่น ทางด่วน ท่าเรือ ทาง
รถไฟ 
 3. นโยบายสนับสนุน (Favorable Policies) คือนโยบายที่ภาครัฐได้ก าหนดสนับสนุนในแต่ละพ้ืนที่ เช่น 
ด้านผังเมือง ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 4. ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (Operational Benefit) เช่น ความสะดวกในการหาแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน 
และการลดต้นทุนอื่นๆ  
 ด้วยเหตุนี้ ประเทศอินเดียจึงได้ก าหนดต าแหน่งโลจิสติกส์ของประเทศขึ้น ให้สอดคล้องกับรูปแบบทาง
อุตสาหกรรมและเมืองที่มีอยู่  โดยแบ่งเป็นกลุ่มเมืองที่มีอยู่แล้ว (Frontrunner) กลุ่มเมืองพัฒนาใหม่ 
(Challenger) และกลุ่มที่รัฐบาลสนับสนุนในเมืองย่อยๆ (Newcomer) 
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ภาพที่ 4.11 การก าหนดทีต่ั้งของคลังสินค้าหลักในอินเดีย (Miebach India Warehousing 2010) 

 
 ส าหรับผู้จัดการโลจิสติกส์แล้ว การเลือกเมืองยังไม่พอ ต้องเลือกที่ตั้งคลังภายในเมืองนั้นด้วย ซึ่งโดยมาก
จะยึดตามทางหลวงสายหลัก หรือปัจจัยอ่ืนๆด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหรือแรงงาน ดังแสดงได้ตามผลส ารวจในภาพ
ที่ 4.3 ซึ่งผลส ารวจแสดงให้เห็นว่าปัจจัยหลักคือต้องอยู่ใกล้กับคลังสินค้าหลักอ่ืนๆ  ใกล้ศูนย์กลางของลูกค้าส่วน
ใหญ่ และเข้าถึงง่ายด้วยทางหลวงสายหลัก ขณะที่เรื่องความใกล้แรงงาน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง โรงเรียน 
เป็นปัจจัยรองลงไป ดังนั้นคลังสินค้าในอินเดียส่วนใหญ่จะพบบริ เวณถนนวงแหวนรอบเมืองส าคัญ เช่น 
Manesar, Okhla, Ghaziabad หรือ Sonepat เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.12 ตัวแปรหลักในการเลอืกที่ตั้งของคลังสินค้าจากการส ารวจในอินเดีย (Miebach India Warehousing 2010) 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 ราคาค่าเช่าคลังสินคา้ของเมืองต่าง ๆ ในอินเดีย (Miebach India Warehousing 2010) 
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ความพลวัตของตลาดคลังสินค้าในอินเดีย 

 อุตสาหกรรมคลังสินค้าในอินเดียสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ กลุ่มยุคเก่า (Laggard) ซึ่งเป็น
คลังสินค้าดั้งเดิม กลุ่มผู้น า (Leader) หรือกลุ่มที่ใช้หลักการ SMART ในวันนี้ และกลุ่มระดับสูง (Niche) เป็นกลุ่ม
ที่ใช้เงินลงทุนสูงและออกแบบส าหรับความต้องการเฉพาะส าหรับบางอุตสาหกรรม ในกลุ่มยุคเก่านั้น จะมีพ้ืนที่ไม่
มาก ความสูง 5-6 เมตร มีขนาด 1000-5000 ตารางเมตร ไม่ดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่เท่าใดนัก เน้นการแข่งขันทาง
ราคาเป็นหลัก ขณะที่กลุ่ม Leader จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ความสูง 8-9 เมตร มีขนาด 5000-10000 ตารางเมตร 
และเป็นความต้องการหลักของบริษัทสมัยใหม่ ส่วนกลุ่ม Niche นั้นเน้นการออกแบบเฉพาะรายอุตสาหกรรม ซึ่ง
จะเป็นค าสั่งโดยตรงของบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

 กลุ่ม Laggard ปัจจุบัน ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากนัก ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
SMART ที่ตั้งขึ้น ขณะที่กลุ่ม Niche ก็มีราคาสูงและปรับเปลี่ยนให้เก็บสินค้าอ่ืนได้ยาก จากการศึกษาพบว่า 
คลังสินค้าแบบกลุ่ม Leader ความสูง 8.5 เมตร เหมาะและคุ้มค่าในการปฏิบัติการมากที่สุด 

 ในด้านการลงทุนนั้น กลุ่ม Leader ได้รับความสนใจมากที่สุดจากนักลงทุน ส่วนกลุ่ม Niche นั้นต้องมี
สัญญากับผู้ผลิตโดยตรงจึงจะมีบริษัทออกแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ต้องการ อย่างไรก็ดี ตลาดส่วนใหญ่ยังเป็น
ของ Laggard เนื่องจากมีมานาน แต่ก็มีผลตอบแทนจากการลงทุนต่ ามาก แต่กลุ่ม Leader ก็มีแนวโน้มเข้ามา
แทนที่มากขึ้นเรื่อยๆ  และคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 3 เท่าใน 5 ปีข้างหน้า จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่คลังสินค้าทั้งหมดของอินเดีย และคาดว่าในด้านมูลค่าจะมีมูลค่าเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าคลังสินค้าทั้งหมด 

 การผลักดันให้มีการก่อตั้งสวนโลจิสติกส์ (Logistics Park) ของรัฐบาลอินเดียก็ผลกระทบส าคัญต่อ
กิจการคลังสินค้า เนื่องจากสวนโลจิสติกส์ให้บริการหลากหลายกว่าในที่เดียวมากกว่าการตั้งคลังสินค้าเก็บรักษา
สินค้าเท่านั้น และการตั้งกลุ่มบริการโลจิสติกส์จะช่วยลดต้นทุนในภาพรวมได้ เนื่องจากสามารถใช้งานรถบรรทุก
ได้หลากหลายบริษัท มีบรรยากาศการท างานที่ง่ายต่อการประสานงานกันระหว่างบริษัท โดยพบว่าบริษัท            
โลจิสติกส์หลายแห่งเริ่มเข้าไปเช่าพ้ืนที่ในสวนโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านประสิทธิภาพและราคาด้วย 
ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีเหตุผลส าคัญในด้านการกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ รวมถึงแก้ไขปัญหาจราจร
ติดขัดและปัญหาผลกระทบกับชุมชนได้อย่างเป็นระบบกว่า ตัวอย่างของสวนโลจิสติกส์ที่ส าคัญ แสดงได้ในภาพ  
ที่ 4.5 

 จากการศึกษาโดย Miebach India Warehousing 2010 พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ยังไม่พอใจ
กับสภาพคลังสินค้าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากมาตรฐานที่ต่ าของคลังสินค้าเอง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลท าให้บริษัทบางแห่งต้องลงทุนสร้างคลังสินค้าของตัวเองขึ้นมา และในบริษัทที่ไม่สามารถ
ลงทุนด้านคลังสินค้าเองได้ ก็ต้องพ่ึงพาคลังสินค้ากลุ่ม Leader ที่ยังมีน้อยเทียบกับความต้องการ และส่งผลท าให้
ค่าเช่าคลังสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มสูงข้ึน และคาดหวังให้กลุ่ม Leader นี้มีการขยายตัวขึ้นอีก 
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ภาพที่ 4.14 รายการสวนโลจสิติกส์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการในอินเดยี (Miebach India Warehousing 2010) 
 

 ความท้าทายของอุตสาหกรรมคลังสินค้า 
 อุตสาหกรรมคลังสินค้าในอินเดียมีความท้าทายหลายประการ ปัญหาหลักคือ 
 1. การขาดแรงงานที่มีทักษะ อุตสาหกรรมนี้ยังมีการฝึกอบรมคนงานไม่มากนัก ยากต่อการหาคนงานที่
ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้ และไม่สามารถดึงดูดแรงงานมีฝีมือได้ 
 2. การหาที่ดิน การหาที่ดินท าคลังสินค้าในประเทศที่มีชุมชนหนาแน่นและไม่มีการวางผังเมืองที่ดีท าได้
ยาก มูลค่าที่ดินที่แพงสูงขึ้นรอบเมืองใหญ่ท าให้ไม่สามารถหาที่ขนาดใหญ่ได้โดยง่าย ท าให้คลังสินค้าขนาดใหญ่
เกิดข้ึนได้ไม่ง่ายนัก  
 3. การขาดระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงหลายรูปแบบ อินเดียเองยังมีปัญหาเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมอยู่มาก ซึ่งส่งผลท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูง ยากต่อการประสานงาน 
 4. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลยังค่อนข้างช้า และไม่มีประสิทธิภาพ มีความไม่แน่นอนสูงใน
การลงทุน 
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บทสรุปการพัฒนาของคลังสินค้าในอินเดีย 

 การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอินเดีย โดยเฉพาะด้านคลังสินค้านั้น ได้เริ่มต้นมาเป็นเวลา
กว่าสิบปีแล้ว และเริ่มมาจากความต้องการจริงของผู้บริโภคที่ต้องการความพึงพอใจที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่บริษัท
ต่าง ๆ ได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน แต่คลังสินค้ายังคงเป็นคอขวดส าคัญ โดยคลังสินค้าที่
จัดว่า SMART นั้นยังมีอยู่น้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ระบบธุรกิจในปัจจุบันจะเน้นการ 
outsource หรือว่าจ้างผู้ช านาญมาด าเนินการแทนมากขึ้น และท าให้ธุรกิจเฉพาะอย่างคลังสินค้านั้น เป็นธุรกิจที่
ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่ด าเนินการเอง แต่จะใช้วิธีความร่วมมือหรือว่าจ้างผู้ช านาญเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลท าให้
เกิดธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในประเทศอินเดียในที่สุด อย่างไรก็ดี ภาครัฐของ
อินเดียควรจะมีการส่งเสริมธุรกิจด้านนี้มากกว่าในปัจจุบัน โดยต้องสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและ
นโยบายการสนับสนุนที่เหมาะสม เพ่ือให้คลังสินค้า Laggard ที่มีอยู่ได้ปรับเปลี่ยนเป็น SMART ให้มากขึ้น และ
ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ น่าจะพิจารณาเลือกที่ตั้งคลังสินค้าในสวนโลจิสติกส์ที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ให้ เพ่ือ
ประสานประโยชน์ทางธุรกิจในโซ่อุปทาน นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าควรจะเน้นให้ลูกค้าที่มาใช้งาน
ได้เห็นถึงความจ าเป็นของการเลือกคลังสินค้าที่มีมาตรฐานเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินค้า และลดต้นทุนให้กับโซ่
อุปทานด้วย  
 

 
ภาพที่ 4.15 คลังสินค้าขนาดใหญข่องบริษัท Central Stock Point ในอินเดีย 
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ภาพที่ 4.16 คลังสินค้าขนาดใหญพ่ิเศษของ Amazon.com ในอินเดีย  
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3 เทคโนโลยีการพัฒนาห้องเย็นในออสเตรเลีย3  

 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องห้องเย็นโดยทั่วไป มักจะเน้นไปที่การประหยัดต้นทุนแรงงานและพลังงานไฟฟ้า
เป็นหลัก ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่รวมทั้งออสเตรเลียนั้น ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงมาก เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Renewable Energy Charge: REC) และมีภาษีคาร์บอน (Carbon 
Tax) ซึ่งเริ่มเก็บตั้งแต่ 1 ก.ค. 2555 เป็นต้นมา ส่งผลท าให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะสูงข้ึนเรื่อยๆ   
 บทความนี้จะเป็นการสรุปตัวอย่างกรณีศึกษาของห้องเย็นในออสเตรเลีย ที่ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2555 เพ่ือการรับมือต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยพบว่าการใช้ไฟฟ้าได้ลดลงจาก 53.5 กิโลวัตต์ต่อ
ลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 37.6 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร โดยพบว่าขณะที่ความจุในการเก็บสินค้าเพ่ิมขึ้น 34.5% 
จาก 106,270 เป็น 142, 970 แคร่ (pallet) แต่ยังใช้กระแสไฟฟ้าเท่าเดิม 
 
 สาเหตุหลักของการประหยัดพลังงานต่อหน่วยความจุของห้องเย็นนั้น เนื่องจาก 
 1. การสร้างอาคารใหม่และโรงงานห้องแช่แข็งตามมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าชั้นสูง 
 2. การตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานกับอาคารที่มีอยู่ 
 3. การควบคุมและตรวจตราอุณหภูมิห้องแช่ 
 4. การออกแบบประตูเพ่ือลดการสูญเสียความร้อน 
 5. การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ LED มาใช้แทนหลอดไฟ HPS (High-pressure sodium) 
 6. การใช้ระบบ VFD (Variable frequency driver) ในคอมเพรสเซอร์ ช่องแช่แข็งและพัดลม 
 7. การใช้คอนเดนเซอร์ที่มีความจุสูง 
 

ความเป็นมา 
 บริษัท Oxford Cold Storage เป็นกิจการในครอบครัวซึ่ งก่อตั้ งเมื่อปีค.ศ.  1975 ซึ่ ง ให้บริการ               
ห้องแช่แข็งส าหรับผู้ผลิตอาหารและผู้น าเข้า บริษัทนี้มีพ้ืนที่  450x510 ตารางเมตร อยู่ในเขตเมือง Laverton 
North ในรัฐวิกตอเรีย โดยปัจจุบันบริษัทนี้ได้เติบโตเป็นบริษัทมหาชนที่ให้บริการห้องเย็นขนาดอันดับที่ 21 ของ
โลก และให้บริการแช่แข็งทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบุหรี ไวน์ อาหาร ฯลฯ ตั้งแต่อุณหภูมิ -27 ถึง 18 องศา
เซลเซียส 
 พลังงานที่ใช้ในห้องเย็นนั้นแตกต่างกันตามฤดูกาล จ านวนสินค้า และขนาดอุณหภูมิ โดยพบว่าจากปี
ค.ศ. 2009-2012 ความจุของห้องเย็นได้เพ่ิมข้ึนจาก 106,270 เป็น 142, 970 แคร่ (pallet) แต่ยังใช้กระแสไฟฟ้า
เท่าเดิม ทั้งที่บริษัทได้มีการสร้างอาคารส าหรับแช่แข็งใหม่ขนาด 18,000 แคร่เสร็จในปีค.ศ. 2010 ซึ่งท าให้มี
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 34% ส่วนอัตราการใช้ห้องเย็นอยู่ที่ประมาณ 88-94% 
 

                                                 
3 อ้างอิงจาก Hilton, G.M. and Airah, M. (2013), Reducing energy use in the cold storage industry – A case study, Ecolibrium, April 
2013. 
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 ภาพที่ 4.17 ห้องเย็นของบริษัท Oxford Cold Storage ในเมือง Laverton North  

 

 
  ภาพท่ี 4.18 การเก็บสินค้าในห้องเย็นของบริษัท Oxford Cold Storage  

 

 โดยเฉลี่ยแล้ว ก่อนปี ค.ศ. 2012 ต้นทุนค่าไฟฟ้าของห้องเย็นบริษัทจัดเป็นต้นทุนประมาณ 20% ของ
รายได้ทั้งหมดก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และการเพ่ิมขึ้นของค่าธรรมเนียม Renewable 
Energy Charge (REC) และภาษีคาร์บอน จะท าให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจาก 20% เป็นประมาณ 30% ของ EBITDA 
และค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย  โดยคาดว่าจะเพ่ิมถึง 2 เท่าในปีค.ศ. 2020 อันเนื่องจากการที่รัฐบาล
ออสเตรเลียต้องเปิดเหมืองถ่านหินใหม่ ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบายความ
ร้อนที่มีอยู่ด้วย 
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การพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานของบริษัท 
 โดยทั่วไปแล้ว ค่าไฟฟ้าเท่ากับอัตราค่าไฟต่อหน่วยกิโลวัตต์คูณด้วยปริมาณการใช้ ซึ่งอัตราค่าไฟเป็นตัว
แปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ตัวแปรปริมาณการใช้นั้นสามารถควบคุมได้ในบริษัทเอง รูปด้านล่างแสดงการเพ่ิม
ของความจุห้องเย็น ขณะที่รูปถัดมาแสดงการลดลงของพลังงานต่อลูกบาศก์เมตรความจุห้องเย็น ในช่วงเวลา
เดียวกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพของพลังงานนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ตั้งแต่ระดับเล็กที่ไม่มี
ต้นทุนมาก จนถึงระดับใหญ่ที่ต้องใช้ต้นทุนสูง และการพัฒนาโรงงานแช่แข็งแห่งใหม่ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.19 ขนาดความจุของห้องเย็นบริษัทที่เพ่ิมขึ้น (Hilton, G.M. and Airah, M. (2013)) 

 

 
ภาพที่ 4.20 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของห้องเย็นบริษัทต่อลบ.ม. (Hilton, G.M. and Airah, M. (2013)) 
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 1. การตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ก่อนที่จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน 
จะต้องมีการทบทวนปริมาณพลังงานที่ใช้อยู่เดิมก่อน โดยต้องมีการจดสถิติในช่วงที่ผ่านมาในรูปของปริมาณ
พลังงานที่ใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และความต้องการใช้พลังงานสูงสุด (กิโลวัตต์) โดยแยกเป็นตามเดือน เพ่ือให้
เข้าใจการผันแปรความต้องการพลังงานตามฤดูกาล และใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง ในการนี้บริษัทได้สร้าง
ระบบ SCADA โดยใช้ตารางและกราฟแสดงขึ้นมาในแต่ละอาคารห้องเย็นที่มีอยู่ และได้เปรียบเทียบค่าของ
บริษัทกับค่าท่ีได้จากการส ารวจของสมาคมห้องเย็นและการขนส่งในออสเตรเลีย เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง 
 2. การพัฒนาการควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น บริษัทได้ท าการตรวจตราเทอร์โมมิเตอร์และเครื่อง
ควบคุมความดันตลอดทั้งโรงงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ตลอดจนตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสินค้าและแนว
ทางการลดความร้อนระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยผู้ปฏิบัติงานต้องได้ข้อมูลที่แน่นอนและตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า จากการตรวจสอบพบว่าการลดอุณหภูมิลงไปอีก 1 องศาเซลเซียสโดยไม่จ าเป็น จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 3% ดังนั้นจึงต้องให้ตัวควบคุมอุณหภูมิมีความแม่นย า ไม่ให้มีการผันแปรอุณหภูมิมากนัก เพราะการเปิด
ช่องแช่แข็งในช่วงที่ไม่เหมาะสมจะท าให้สูญเสียพลังงาน ขณะที่ไม่ท าให้ผลิตผลของงานเพ่ิมขึ้น 
 3. ปรับปรุงประตูเข้าออกเพื่อลดความร้อน โดยทั่วไปจะมีรถบรรทุกเข้าออกห้องเย็นประมาณ 800 คัน
ต่อวัน ซึ่งจะมีการยกสินค้าขึ้นลงผ่านช่องประตู 90 ช่องด้วยรถยก และมีสินค้า 400,000 ชิ้นต้องยกขนในแต่ละ
วัน ก่อให้เกิดการเปิดประตูมากกว่าหลายพันครั้ง สูญเสียการควบคุมความร้อนไปอย่างมาก เพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานจึงต้องมีการควบคุมจ านวนการเข้าออก และขนาดประตูเท่าที่จ าเป็น โดยตามอุดมคติแล้ว การ
ยกของขึ้นลงรถบรรทุกควรอยู่ในที่มีความเย็นสูง และมีเครื่องจักรกลขนถ่ายสินค้าภายในที่สะดวกและรวดเร็ว 
วิธีการที่ท าการปรับปรุงได้แก่ 

 การมีห้องอากาศกั้น (Airlock) ระหว่างทางที่มีคนงานเข้าออก 

 การใช้ถุงอากาศลดความกว้างประตูเข้าออกขณะปฏิบัติการ 

 การมีห้องอากาศกั้นส าหรับรถยก 

 การตรวจตราซีลประตูทุกช่อง ไม่ให้มีช่องเปิด 
4. การใช้ไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน ในห้องเย็นทั่วไปนั้นพลังงานไฟฟ้าส่องสว่างภายในคิดเป็น 10-

12% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งหลอดไฟปกติจะปลดปล่อยความร้อนออกมา ทางบริษัทจึงได้ปรับเป็นหลอด 
LED ซึ่งมีระดับการส่องสว่างที่เท่ากัน แต่ปลดปล่อยความร้อนออกมาน้อยกว่า และพบว่าหลอด LED มีอายุใช้
งานมากกว่า 100,00 ชั่วโมง แม้จะมีราคาแพงกว่า โดยบริษัทได้เปลี่ยนหลอดไฟรวมกว่า 1,700 ดวง ซึ่งช่วยลด
ปริมาณไฟฟ้าในช่วงพีคได้ถึง 476 กิโลวัตต์  และจากการค านวณพบว่าแต่ละปีสามารถลดไฟฟ้าได้ถึง 
AUD371,280 (9.5 ล้านบาท) นอกจากนั้นยังช่วยลดภาษีคาร์บอนได้อีกรวมเป็นการประหยัดรวม AUD416,976 
(10.6 ล้านบาท) ซึ่งเทียบแล้วจะคุ้มทุนในเวลาเพียง 2 ปี 
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5. การใช้ระบบ VFD (Variable frequency driver) ในคอมเพรสเซอร์ ช่องแช่แข็งและพัดลม 
ระบบ VFD ซึ่งท าให้มอเตอร์พัดลมบริเวณคอมเพรสเซอร์ปรับเปลี่ยนการท างานในอุณหภูมิต่าง ๆ นั้นมีประโยชน์
อย่างมากในการลดพลังงานของพัดลม ซึ่งจะปรับความเร็วใบพัดตามอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ โดยพบว่า ปริมาตรของ
อากาศที่ไหลออกมาขึ้นกับความเร็วพัดลม ความดันอากาศเป็นสัดส่วนโดยตรงกับก าลังสองของความเร็วพัดลม 
และพลังงานที่ใช้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับก าลังสามของความเร็วพัดลม นั่นคือถ้าพัดลมพัดที่ความเร็ว 50% 
ของเดิมจะท าให้ใช้พลังงานเพียง 12.5% ของเดิมเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติจะท าให้มอเตอร์และตัวขับเคลื่อนต้อง
ใช้พลังงานมากขึ้นเล็กน้อย ท าให้พลังงานที่ใช้จริงอยู่ประมาณ 15% การลดพลังงานนี้จะช่วยลดความร้อนที่
ใบพัดด้วย ซึ่งความเร็วใบพัดนี้จะวัดผ่านระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งถ้า
อุณหภูมิห้องเย็นอยู่ในช่วง 1 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิที่ก าหนด ใบพัดลมจะหยุดท างานโดยอัตโนมัติ ในส่วน
ของคอนเดนเซอร์และมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก็สามารถควบคุมได้ในลักษณะเดียวกัน และถ้าสามารถควบคุม
ใบพัดตลอดเวลาให้เป็นความเร็วต่ า จะช่วยลดพลังงานในระยะยาวได้ 

บริษัทได้ท าการทดสอบระบบในช่วงเดือนพ.ค.และมิ.ย. 2011 โดยทดลองที่อาคาร 11 แห่งซึ่งมีความจุ
ห้องเย็นอยู่ที่ 73,200 แคร่ ซึ่งคิดเป็น 50% ของอาคารห้องเย็นทั้งหมด และพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 2 เดือน       
จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ประมาณ AUD129,205 (3.28 ล้านบาท) และคุ้มค่าการลงทุนเปลี่ยนทั้งหมดภายใน   
เวลา 1 ปี  
 

สรุปการพัฒนาห้องเย็นในออสเตรเลียจากกรณีศึกษา 
 แม้ว่าในปีค.ศ. 2020 จะคาดว่าค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจะเพ่ิมเป็น 2 เท่าเม่ือเทียบกับปีค.ศ. 2012 การควบคุม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในห้องเย็นจะมีส่วนช่วยลดค่าไฟได้อย่างมาก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่ง
ห้องเย็นสมัยใหม่ควรจะเน้นส่วนนี้เพ่ือการแข่งขันในทางธุรกิจ โดยแนะน าให้มีการศึกษาแนวทางการลดการใช้
พลังงานในทุกรูปแบบ และมีระบบการตรวจสอบ การบ ารุงรักษาที่ดี ติดมิเตอร์แสดงอุณหภูมิและแยกเป็นแต่ละ
ส่วน ปรับเปลี่ยนหลอดไฟ และใช้ระบบ VFD มาช่วย ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ท าให้บริษัท Oxford Cold Storage 
เติบโตในทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  
 นอกจากเทคโนโลยีเพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ทางบริษัท Oxford Cold Storage ได้พัฒนา
เทคโนโลยีอีกหลายชนิด ได้แก่ 

 การประยุกต์ใช้ระบบความถ่ีวิทยุ (RF) ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่ทันสมัย 

 การใช้เทคโนโลยี SCADA ในการควบคุมอุปกรณ์ทุกชิ้น เครื่องจักรกลและอุณหภูมิในห้องเย็น 

 การพัฒนาซอฟท์แวร์เฉพาะขึ้นมาใช้เอง  

 การลดปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนทางพลังงาน โดยการมีแบตตารี UPS และระบบดีเซลผลิตไฟฟ้า
ส ารอง กรณีฉุกเฉิน 

 การใช้ระบบ RAID, virtual server, EDI โดยพัฒนาร่วมกับบริษัทคู่ค้าต่างๆ 
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4. สหภาพยุโรป 

 สหภาพยุโรป (European Union - EU) เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบด้วยสมาชิก 
28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย 
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ 
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ี
ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีพ้ืนที่รวม 4.32 ล้านตารางกิโลเมตร ประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของ GDP โลก และมี GDP ต่อหัวประมาณ 25,000 ยูโร  

 สหภาพยุโรปถือก าเนิดขึ้นจากประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel 
Community - ECSC) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community - EEC) ซึ่งก่อตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2494 และ 2501 ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดข้อจ ากัดและอุปสรรคการค้าสินค้า บริการ 
เงินทุน แรงงาน และการก าหนดนโยบายการเกษตรร่วมกัน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศ
สมาชิก และก าหนดนโยบายการค้าต่างประเทศร่วมกัน ต่อมาประเทศสมาชิกได้จัดท าสนธิสัญญามาสทริชท์ 
(Masstrict Treaty) เพ่ือสถาปนาสหภาพยุโรปขึ้นในปี พ.ศ.2535 และในภายหลังได้แก้ไขหลักพ้ืนฐาน
รัฐธรรมนูญเพ่ือให้ประเทศสมาชิกยึดถือรัฐธรรมนูญร่วมกันโดยประเทศสมาชิกได้จัดท าสนธิสัญญาลิสบอน 
(Treaty of Lisbon) ขึ้นเมื่อปี 2552 เพ่ือให้สหภาพยุโรปด าเนินการผ่านระบบองค์การอิสระเหนือชาติและ
ตัดสินใจเจรจาระหว่างรัฐบาลโดยรัฐสมาชิก โดยสถาบันส าคัญของสหภาพยุโรปมีคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) คณะมนตรีสหภาพยุโรป (Council of Euorpean Union) สภายุโรป (Euorpean 
Parliament) ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (European Court of Justice) ธนาคารกลางยุโรป (European 
Central Bank) พลเมืองสหภาพยุโรป โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปทุกๆ 5 ปี 
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 สมาชิกของสหภาพยุโรปได้เริ่มต้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 (ค.ศ.1957) ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ 
(EU6) ที่เป็นผู้ก่อตั้งได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์  ต่อมาในปี พ.ศ.2516 
(ค.ศ.1973) สหภาพยุโรปได้มีการขยายสมาชิกครั้งแรก (First Enlarge) โดยเพ่ิมสมาชิกจากเดิม EU6 เป็น EU9 
สมาชิกท่ีเพ่ิมมาใหม่ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และเดนมาร์ค ถัดมาในปี พ.ศ.2524 (ค.ศ.1981) ได้ปรับ
เป็น EU10 สมาชิกใหม่ที่เข้ามา ได้แก่ กรีซ ถัดมาในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ.1986) ได้ปรับเป็น EU12 โดยสมาชิก
ใหม่ ได้แก่ สเปน และโปรตุเกส และในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ
และมีการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ EU ได้ขยายสมาชิกครั้งที่สี่ โดยมีสมาชิก 15 ประเทศ (EU15) ได้แก่ เยอรมัน 
ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เดนมาร์ค กรีซ สเปน 
โปรตุเกส ออสเตรีย ฟินแลนด์ และสวีเดน ซึ่งครอบคลุมสมาชิกเกือบทั้งหมดในยุโรปตะวันตก ถัดมาในปี พ.ศ.
2547 (ค.ศ.2004) ได้มีการขยายจ านวนสมาชิกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดใน EU โดยขยายจาก EU15 เป็น EU25 เพ่ิมเติม
จาก 15 ประเทศ เป็น 25 ประเทศ โดยประเทศสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ค เอสโตเนีย ไซปรัส 
แลทเวีย ลิธัวเนีย ฮังการี มัลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย และสโลวีเนีย และในปี 2550 (ค.ศ.2007) และ 2556 (ค.ศ.
2013) มีสมาชิกใหม่ที่เข้ามา ได้แก่ โรมาเนีย บัลแกเรีย และโครเอเทีย ตามล าดับ จนปัจจุบัน EU มีสมาชิกรวม 
28 ประเทศ (EU28) อย่างไรก็ตาม ผู้น าการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป
ส่วนใหญ่จะน าโดยประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบอร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้ง
สหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์การเปิดเสรีการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์  

 ปัจจุบัน ในสหภาพมีการออกกฎระเบียบ EEC Number 2454/93 และ 2913/92 ขึ้นมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้
ควบคุมการประกอบธุรกิจ ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse หรือ Customs Warehouse) ซึ่ง
เป็นคลังสินค้าที่ผู้ขอจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเข้าสินค้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ามาเก็บ
ไว้ในคลังเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออกไปอีกทอดหนึ่งเพ่ือบรรเทาภาระภาษี รวมถึงผู้น าเข้าที่ต้องการน าเข้า
สินค้าจากประเทศท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ามาเก็บไว้ชั่วคราวและจะเสียภาษีให้รัฐก็ต่อเมื่อน าสินค้าท่ีรับ
ฝากในคลังสินค้าทัณฑ์บนออกมาใช้บริโภคภายในประเทศ  

 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนที่เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนสาธารณะ (Public Bonded Warehouse) และ
คลังสินค้าทัณฑ์บนส่วนบุคคล (Private Bonded Warehouse) ในสหภาพยุโรปต้องขออนุญาตจากส านักงาน
ศุลกากรของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยผู้ที่มีความประสงค์จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนจะต้องมีคุณสมบัติ 
ได้แก่ (1) มีความเป็นมืออาชีพด้านการท าธุรกิจคลังสินค้า (2) มีเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกิจในการจัดตั้ง
คลังสินค้า (3) มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากสินค้า (4) สามารถปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรด้านการน าเข้าและส่งออกสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ (5) มีการเก็บบันทึกสินค้าคงคลังอยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงมีการบันทึกการเคลื่อนไหวและการจ าหน่ายจ่ายโอนสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน (6) กรณีการรับ
ฝากเก็บสินค้าต้องก ากัดจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตร 
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ยา เคมีอันตราย สารกัมมันตรังสี อาวุธ ปืน วัตถุระเบิด โมลาส สินค้าที่ รัฐบาลมีนโยบาย   
คว่ าบาตร หนังสือ วีดีโอ เพชร เครื่องเสียง เครื่องมือสื่อสาร สินค้าทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
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 นอกเหนือจากกฎระเบียบของศุลกากรที่ เข้ามาก ากับการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้ว ส าหรับ             
การก่อสร้างคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในสหภาพยุโรปจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความม่ันคง
ปลอดภัย โดยในส่วนของการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ European 
Regulations 1989/654/EC ว่าด้วยข้อก าหนดความปลอดภัยขั้นต่ าและข้อก าหนดด้านสุขอนามัยในสถาน
ประกอบการ โดยภายใต้ข้อก าหนดของสหภาพยุโรป อาคารส าหรับเก็บรักษาสินค้าจะต้องปฏิบัติตามตาม
ข้อก าหนดในรายการต่างๆ ได้แก่ (1) ความแข็งแรงของอาคาร (2) การติดตั้งระบบไฟฟ้า (3) การก าหนดทางออก
ฉุกเฉินและเส้นทางฉุกเฉินภายในอาคาร (4) การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ตรวจจับเพลิง (5) การ
ไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร (6) อุณหภูมิห้อง (7) แสงไฟ (8) พ้ืน ก าแพง เพดาน และหลังคาของอาคาร 
(8) ประตูและทางเข้า (9) เส้นทางการจราจรและพ้ืนที่อันตราย (10) มาตรการส าหรับลิฟท์และทางเลื่อน       
(11) พ้ืนที่ขนถ่ายสินค้า (12) มิติห้องและพ้ืนที่โล่ง (13) ห้องสุขา (14) พ้ืนที่ส าหรับสตรีตั้งครรภ์ (15) อุปกรณ์
สุขอนามัย (16) ห้องพยาบาล (17) พ้ืนที่ส าหรับผู้พิการ และ (18) สถานที่ท างานภายนอกอาคาร  

 ในส่วนของการรวมตัวของผู้ประกอบการคลังสินค้า ภาคเอกชนสหภาพยุโรปได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
สมาคมระหว่างประเทศด้านห้องเย็น ( International Association of Refrigerated Warehouse หรือ IARW) 
โดยมีสมาชิกห้องเย็นจากประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังแสดงตามตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 กิจการห้องเย็นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป  
ล าดับ ชื่อกิจการ ที่ตั้ง ลูกบาศก์เมตร 

1 Kloosterboer ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โปแลนด ์ 3,382,706 
2 Partner Logistics  เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สหราช

อาณาจักร 
2,860,594 

3 MUK Logistics GmbH เยอรมนี 1,720,500 
4 Gruppo Marconi Logistica Integrata อิตาล ี 1,559,999 
5 Bring Frigo เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 

เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน 
1,271,790 

6 Nichirei Logistics Group Inc เนเธอร์แลนด์ โปแลนด ์ 958,498 
7 AGRO Merchants Group, LLC ออสเตรีย ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน 948,036 
8 Claus Sorensen A/S เดนมาร์ค 722,437 
9 Frigolanda Cold Logistics เบลเยียม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

โปแลนด ์
523,861 

10 Reed Boardall Cold Storage สหราชอาณาจักร 507,178 
11 Agri-Norcold A/S เดนมาร์ค 362,999 
12 COlfridis Invest NV เบลเยียม 329,999 
13 KWH Freeze AB ฟินแลนด ์ 300,000 
14 Stockhabo B.V. Ba.A เบลเยียม 270,001 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 201 
   

ล าดับ ชื่อกิจการ ที่ตั้ง ลูกบาศก์เมตร 
15 Frissul – Entrepostos Frigorificos โปรตุเกส 149,000 
16 Fresh Logic Pltd บัลแกเรีย 117,730 

17 COldstar เดนมาร์ค 110,000 
18 Blokland Cold Stores B.V. เนเธอร์แลนด์ 100,000 
19 Tiefkuhlcenter Bocholt GmbH เยอรมนี 79,000 
20 VPA Logistics ลิธัวเนีย 56,634 

21 Frio Puerto Valencia S.L. สเปน 50,000 

22 Frigoservice – Logistica de Frio LDA โปรตุเกส 50,000 

23 C&M Cold Stores Ltd ไอร์แลนด ์ 49,294 

24 Leed Menken Distri-Services BV เนเธอร์แลนด ์ 45,000 
25 MAVE Ltd กรีซ 40,000 

ที่มา International Association of Refrigerated Warehouse – IARW 

 

 สหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการจัดการระบบความเย็นที่ใช้ส าหรับกิจการห้องเย็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านค้าส่งค้าปลีกที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นแช่แข็งของโลก เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม โดยมี
กิจการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส าคัญ ได้แก่ United Technologies, Linde Group, Carrier และ GE โดยกลุ่มของ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ส าหรับกิจการโลจิสติกส์แบ่งเป็น  

(1) Transport Refrigerator ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจัดการความ
เย็นที่ใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ปรับอุณหภูมิ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
อาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งในช่วงระหว่างการ
เดินทางขนส่งระหว่างประเทศจากประเทศผู้ผลิตไปจนถึงสาย
การเดินเรือ ท่าเรือ และผู้บริโภคที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งภายในตู้
สิ นค้ า คอน เทน เนอร์ ที่ ใ ช้ ร ะบบความ เย็ น  ( Refrigerate 
Container) จะมีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต พร้อมทั้ง
มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิ ซึ่งท าตามมาตรฐานต้อง
สามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อยที่สุด – 18 องศาเซลเซียส 
เพ่ือให้สินค้าที่จัดเก็บอยู่ภายในมีสภาพสด ใหม่ สมบูรณ์มากที่สุด โดยเครื่องปรับอากาศท าความเย็น
อาจติดอยู่กับตัวตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากภายนอกตู้คอนเทนเนอร์ 
โดยต้องมีการวัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิตู้คอนเทนเนอร์    
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(2) Commercial Refrigerator ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจัดการความเย็นที่ใช้ในห้องเย็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ตู้แช่เย็นส าหรับสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งยุโรปปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดโลกร้อน อันเนื่องมาจากการที่เครื่องปรับอากาศท าความเย็นและ
ปล่อยความร้อนออกมาสู่บรรยากาศภายนอก โดยธุรกิจระบบจัดการความเย็นในสหภาพยุโ รปนิยม
รับเหมาไปพัฒนาระบบท าความเย็นพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ท าความเย็นทั้งระบบให้กับลูกค้า ซึ่ง
ปัจจุบัน สหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้น าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกและ
ยุโรปมีแนวโน้มการน าระบบก๊าซที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น CO2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) 
และ R290 (โพรเพน) มาเป็นสารท าความเย็น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดมาใช้กับการพัฒนาระบบห้อง
เย็น ซึ่งแม้จะมีต้นทุนการลงทุนที่แพงกว่าระบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 30 แต่สามารถประหยัดต้นทุนการ
ด าเนินงานไปได้ถึงมากกว่าร้อยละ 10 ของต้นทุนการด าเนินงาน 

   

 
 

  ระบบความเย็นโดยใช้ CO2 เป็นสารท าความเย็นส่วนมากจะใช้เป็นแบบ Cascade System เพ่ือ
จะได้ควบคุมความดันภายในระบบไม่ให้สูงมากเกินไป ท าให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การท าความเย็นได้
เหมือนกับระบบท าความเย็นโดยปกติทั่วไป เช่น คอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม และวาล์ว เป็นต้น 
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บทที่ 5 แนวทางการพัฒนามาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพ 
      กิจการคลังสนิค้า ไซโล และห้องเย็น  

 

1.  แนวคิดการพัฒนาคลังสินค้าในต่างประเทศ 
 ธุรกิจคลังสินค้านั้นเป็นธุรกิจที่มีมาแต่สมัยโบราณโดยเป็นการเก็บอาหารเพ่ือใช้ในฤดูหนาว และมีการ
พัฒนาขยายตัวมาจากการค้า โดยเฉพาะหลังจากที่เริ่มมีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา เมื่อมีเส้นทางเดินเรือทะเลเกิดขึ้น และการขนส่งทางทะเลต้องขนเป็นจ านวน
มากๆ จึงจะคุ้มทุน จึงต้องมีการกองเก็บสินค้าที่บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ธุรกิจคลังสินค้าจึงได้เติบโตขึ้นจากจุดนั้นมา 
จนสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ก็มีการผลิตสินค้าออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ ตามโรงงาน
และศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ และต้องมีการกองเก็บสินค้าและวัตถุดิบที่ดีพอ จึงเกิดการพัฒนาคลังสินค้าเป็น
รูปธรรม ต่อจากนั้นก็มีการขนส่งทางรถไฟ รถบรรทุกเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 และเริ่มมีการใช้เครื่องจักร
ยกขนมาทุ่นแรงในช่วงปีค.ศ. 1925 การจัดการคลังสินค้าก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ หลังจากปีค.ศ. 
1965 ที่สินค้าได้มีการจัดการสร้างระบบตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเพ่ือเป็นเอกภาพในการขนส่ง ก็ท าให้ระบบคลังสินค้า
มีการพัฒนาเป็นมาตรฐาน เทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดเผยแพร่ใช้งานร่วมกันได้ง่ายขึ้น จนกระทั่งพัฒนา
ถึงจุดสูงสุดในปัจจุบันภายหลังการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา 
 

 
ภาพที่ 5.1 การพัฒนาการของการค้าและคลังสินค้า (www.bearlogi.jp) 

 
 แนวโน้มการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การลดแรงงานคน ใช้ระบบอัตโนมัติ 
(Automatic Warehouse Technology) โดยประสานเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ เข้ากับหุ่นยนต์ 
และมีโปรแกรมเฉพาะในการบริหารจัดการ (Warehouse Management System) ซึ่งจะท าให้เกิดความแม่นย า 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยพบมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้จะเน้นการพัฒนาในลักษณะที่ใช้
พลังงานต่ า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบก่อสร้างคลังสินค้า 
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1.1 รูปแบบ Layout 
 รูปแบบ Layout ของคลังสินค้านั้น ไม่มีลักษณะรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคลังสินค้า
นั้นๆ  ว่าเป็นการกองเก็บระยะสั้น/ระยะยาว เป็นการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง (ต่อกับท่าเรือ, สถานีรถไฟ) เป็น
ธุรกิจต่อเนื่องของธุรกิจอ่ืนๆ (การบรรจุภัณฑ์, การคัดแยก) และขึ้นกับประเภทสินค้า (สินค้าประเภทตู้, สินค้ า
ทั่วไป, สินค้าอุปโภคบริโภค, ชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ) นอกจากนี้ปริมาณสินค้าในคลังสินค้า และความ
ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินงาน มีผลโดยตรงต่อรูปแบบ Layout คลังสินค้า 
 เงื่อนไขที่ต้องทราบในการออกแบบ Layout ของคลังสินค้า ประกอบด้วย 

 ความสูงและความกว้างที่ต้องการของจุดรับสินค้า (Loading dock) 

 ความสูงและความกว้างของประตูเข้าออกคลังสินค้า 

 การจัดการจราจรภายในคลังสินค้า  

 ยานพาหนะท่ีจะใช้ในคลังสินค้า (ระยะวงเลี้ยว ความกว้าง ความสูง) 

 พ้ืนที่ส านักงานและท่ีพักผ่อน 

 อุปกรณ์ดับเพลิง (น้ าฉีดดับเพลิง) 

 ส่วนป้องกันส าหรับสินค้าอันตราย หรือติดไฟได้ 

 ต าแหน่งของสายไฟฟ้า คอมพิวเตอร์  

 จุดรับของเสีย ขยะ 

 การระวังความปลอดภัย ทั้งในส่วนอาคารและที่จอด 

 แผนการพัฒนาหรือขยายในอนาคต 
 
ในที่นี้จะท าการยกตัวอย่างรูปแบบ Layout ที่ใช้งานอยู่พร้อมค าอธิบาย 
 

 Layout ของคลังสินค้าในเบลเยี่ยม ซึ่งมีหน้าที่เพียงกองเก็บสินค้าก่อนจะมารวมบรรจุและส่ง
สินค้าออกไปทางรถบรรทุก จาก Layout ที่แสดงจะเห็นการรับสินค้าจากรถบรรทุกตู้สินค้า เพ่ือ
น าไปกองเก็บรวมกัน และรับสินค้าจากคลังเพ่ือส่งไปยังรถบรรทุก ลักษณะ Layout แบบนี้ภายใน
จะเป็นเพียงแคร่สินค้าแยกเปน็ส่วนๆ  หรืออาจจะเป็นเพียงลานกองเก็บสินค้า  
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ภาพที่ 5.2 รูปแบบ Layout ของคลังสินค้าในเบลเยีย่ม (www.bearlogi.jp) 

 

 
ภาพที่ 5.3 รูปแบบ Layout การจัดเรยีงกิจกรรมในคลังสินคา้ (http://scminerp.com/) 

 

 การออกแบบความสูงของคลังสินค้าที่มีหลังคาปิดทึบ จะเห็นได้ว่าความสูงของคลังสินค้าจะแตกต่าง
กันไปตามแต่ละประเทศ และราคาหรือข้อจ ากัดด้านที่ดิน ตลอดจนอุปกรณ์ยกขนที่มี โดยมี
มาตรฐานกลางที่ต้องสร้างให้สูงอย่างน้อย 7.5 เมตร (Global Standard) ซึ่งจะวางแคร่สินค้าได้ 4 
แคร่ (pallet)  
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ภาพที่ 5.4 การออกแบบความสูงของคลังสินค้า (www.bearlogi.jp) 

 การออกแบบคลังสินค้าส าหรับกลุ่มอาหาร ที่จะมีการรับวัตถุดิบเข้ามาและจัดเรียงในแต่ละส่วน 
ก่อนที่จะมีการรับค าสั่งซื้อ และจัดเลือกส่วนประกอบต่างๆ รวมกันส่งเป็นผลิตภัณฑ์ออกไป ในที่นี้มี
การจัดเตรียมพื้นท่ีเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตไว้ด้วย 
 

 
ภาพที่ 5.5 การออกแบบคลังสินคา้ส าหรับกลุ่มอาหาร (http://www.elogistics101.com/) 

 

http://www.elogistics101.com/
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 การออกแบบคลังสินค้าส าหรับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จ าพวกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ขนาด
เล็กที่จะมีการแยกชิ้นส่วนออกเป็นแต่ละต าแหน่ง และจัดเรียงตามค าสั่งซื้อ ส่งเป็นผลิตภัณฑ์ออกไป 
จะต้องมีจุดตรวจนับสินค้าก่อนจะส่งด้วย 

 

 
ภาพที่ 5.6 การออกแบบคลังสินคา้ส าหรับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (http://www.philsuslow.com/) 

 

1.2 Work Flow Process 
 คลังสินค้ามีหน้าที่หลัก 3 ข้อคือ 1) การเคลื่อนย้ายสินค้า (Movement) 2) การเก็บรักษา (Storage) 
และ 3) การส่งข้อมูลสินค้า ปัจจุบันหน้าที่การเคลื่อนย้ายเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ เน้นให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการขนถ่ายบรรจุ และท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  
 การเคลื่อนย้ายสินค้าสามารถแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ได้หลายกิจกรรมได้แก่ 

 การรับสินค้า (Receiving) คือการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าเข้ามา ส่งข้อมูล
สินค้าเข้าสู่บันทึกสินค้าคงคลัง ตรวจสอบความเสียหายของสินค้า และยืนยันการรับและยอด
สินค้า 

 การเคลื่อนย้ายต าแหน่งสินค้า (Transfer) คือการขนถ่ายสินค้า เคลื่อนจากต าแหน่งที่รับจาก
ยานพาหนะเข้าสู่พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้  

 การเลือกสินค้าท่ีมีผู้สั่ง (Order picking/selection) คือการจัดกลุ่มสินค้าให้เป็นไปตามค าสั่ง
ซื้อของลูกค้า และออกสลิปสินค้าให้ลูกค้า 

 การเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross-docking) คือการขนถ่ายสินค้าโดยตรงจากที่รับสินค้าไปยังที่ส่ง
สินค้า โดยหลีกเลี่ยงการกองเก็บจัดกลุ่มสินค้า พร้อมๆกับการส่งผ่านข้อมูลสินค้าซึ่งต้องมีการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 208 
   

ประสานงานกันเป็นอย่างดี การลดขั้นตอนการขนย้ายสินค้าและกองเก็บจะช่วยลดต้นทุนและ
เวลา เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าได้มาก โดยพบว่าในสหรัฐอเมริกา การกระจายสินค้าประเภท
อาหารกว่า 75% ใช้การเปลี่ยนถ่ายสินค้า 

 การส่งสินค้า (Shipping) ถือเป็นกิจกรรมขั้นสุดท้าย ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ได้
ประกอบรวมกันตามค าสั่งซื้อไปยังยานพาหนะที่จะใช้ขนส่ง มีการปรับข้อมูลสินค้าคงคลัง และ
ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามค าสั่งซื้อก่อนที่จะส่ง ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีการท าบรรจุภัณฑ์ 
หรือใส่คอนเทนเนอร์แยกกันด้วย 

 
การเก็บรักษาสินค้า อาจจะเป็นการเก็บแบบชั่วคราว หรือกึ่งถาวรก็ได้ การเก็บแบบชั่วคราวจะเน้นไปที่
การเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะได้ทันที ขณะที่การเก็บแบบกึ่งถาวร จะเป็น
การเก็บสินค้าที่มีมากเกินกว่าความต้องการในการใช้ขณะนั้น ๆ โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มสต๊อกส ารอง 
(Safety Stock) หรืออาจจะเป็นสินค้าที่มีเฉพาะตามฤดูกาล มีการประมาณความต้องการใช้สินค้า
คลาดเคลื่อน รอเวลาที่ราคาสินค้าจะเพ่ิมขึ้น หรือรอจังหวะที่ราคาต่ าหรือได้โปรโมชั่นจึงต้องสั่งซื้อ
จ านวนมากมาเก็บไว้ เป็นต้น  
 

 การส่งถ่ายข้อมูล ถือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ โดยผู้จัดการคลังสินค้าต้องมีข้อมูลที่แม่นย า
และทันกาล ทั้งสินค้าที่มีการน าเข้าออกจากคลังสินค้า และสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าในแต่ละขณะเวลา ซึ่งรวมถึง
ต าแหน่งที่จัดเก็บ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้คลังสินค้า และแรงงานในคลังสินค้ า  โดยมากมักจะใช้เทคโนโลยี
จ าพวก Electronic Data Interchange (EDI) หรือรหัสสินค้า (Barcode) เข้ามาช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและ
แม่นย าของการส่งถ่ายข้อมูล 

                 
(Storage)

           
             

(Case picking)

            
         

(Broken case 
picking)

           ,          ,               
(Accumulation, sortation, packing)

             (Shipping)

             
(Receiving)                      

(Cross-docking)

            
          

              
            

                    

 
ภาพที่ 5.7 Work Flow Process ในคลังสินค้าโดยทั่วไป1 

 

 ในบางคลังสินค้า อาจมีกระบวนการท างานที่ละเอียดยิ่งขึ้น  
                                                 
1 James A. Tompkins et al., Facility Planning, 2nd Edition., p. 132. 
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ภาพที่ 5.8 กระบวนการท างานในคลังสินค้า (Logistics Operational Guide, http://log.logcluster.org/) 
 
 
 
 
 

http://log.logcluster.org/
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ภาพที่ 5.9 Work Flow Process ของการส่งข้อมูลในคลังสินคา้ (www.conceptdraw.com) 
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1.3 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการจัดการ Warehouse มีอยู่หลายชนิดมาก ซึ่งเทคโนโลยีหลักท่ีใช้กัน มีดังนี้ 

 RF (ความถี่วิทยุ-Radio Frequency) หมายถึงการอ่านรหัสสินค้า (barcode) แบบไร้สายระหว่าง
การหยิบเลือกสินค้าและการนับสินค้าคงคลัง ข้อมูลของรหัสสินค้านั้นจะอ่านผ่านเครื่องมือที่ส่งผ่าน
ความถี่วิทยุมายังระบบคอมพิวเตอร์กลาง ซึ่งจะมีการตรวจสอบกับชิ้นส่วนของค าสั่งซื้อ ถ้ามีความ
ผิดพลาดหรือไม่ตรงกัน เครื่องมือก็จะส่งสัญญาณบอกผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะ
นิยมใช้ RF ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ จุดที่ผู้ปฏิบัติงานใช้กระดาษที่มีรหัสสินค้าเพ่ือให้เครื่องหา
ต าแหน่งสินค้าให้ และเมื่อสินค้านั้นถูกหยิบออกมาแล้วก็จะมีการยิงรหัสสินค้าซ้ าเพ่ือใช้เป็นการ
ค านวณจ านวนสินค้าคงคลัง โดยจะเชื่อมกับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) สาเหตุ
ที่ RF นิยมใช้มากเนื่องจากเป็นการเพ่ิมความแม่นย าในการเลือกสินค้าออกจากคลัง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ RF และรหัสสินค้าในคลังสนิค้า (http://www.barscantechnologies.com/) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.barscantechnologies.com/
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 RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification แตกต่างจาก RF ตรงที่ว่าไม่จ าเป็นต้องมี
รหัสสินค้า (Bar Code) ที่ตัวสินค้า แต่จะต้องมีชิปหน่วยความจ า (Memory Chip) ฝังหรือแนบกับ
ตัวกล่องสินค้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ฯลฯ นอกเหนือจากชื่อสินค้าแล้ว ตัวชิปนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ เช่น วันที่ผลิต สเปคและตัวเลขของสินค้า (serial number) และได้มีการพัฒนาชิป
บางประเภทให้สามารถ ทั้งอ่านและรับข้อมูลได้ ซึ่งท าให้สามารถเพ่ิมเติมและอัพเดทข้อมูลระหว่าง
ผู้ใช้แต่ละส่วนได้ ซึ่งท าให้สามารถตรวจตราได้ในทุกขณะของห่วงโซ่อุปทาน หลักการท างานของ
เครื่องมือ RFID คือ เครื่องมือนี้จะส่งสัญญาณไปยังชิป ซึ่งจะส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องมืออ่าน 
เครื่องมืออ่านนี้จะส่งข้อมูลกลับไปที่ระบบ ERP ซึ่งจะมีการตรวจสอบส าหรับค าสั่งซื้อก่อนที่จะหยิบ
สินค้าออกมา การรับและอ่านข้อมูลท าโดยผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ (RF) แต่ RFID ไม่เหมือน RF ตรงที่
ไม่จ าเป็นต้องมีรหัสสินค้าบาร์โค้ดติดก็ยังสามารถอ่านได้ และยังอ่านสินค้าที่เคลื่อนไหวหรืออยู่
ระหว่างการขนส่งได้ด้วย ท าให้การอ่านท าได้ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดเวลางานในคลังสินค้า
ได้เป็นอย่างมาก ชิป RFID นี้สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงและความชื้นได้ และไม่ได้รับการรบกวน
จากฝุ่น แสง เหมือนกรณี RF ในปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Walmart ได้ก าหนดให้ผู้ส่งสินค้าทุก
แห่งติดชิป RFID บนแคร่สินค้า และกองทัพสหรัฐก็เริ่มใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิด อย่างไรก็ตาม ต้นทุน
ของเครื่องอ่าน และตัวชิปเองยังคงมีราคาแพงอยู่ ท าให้ผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้น ามาใช้ ยกเว้น
ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีแนวโน้มใช้กันอย่างมาก 

 

 
ภาพที่ 5.10 เทคโนโลยี RFID ในคลังสินค้า (http://www.vanch.net/) 
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 VDP หรือ Voice-directed picking เป็นระบบการสื่อสารทางเสียงโดยใช้กระบวนการจ าเสียง 
(voice recognition) และระบบสังเคราะห์เสียงตอบ (Synthesized-voice-response) เข้ามาช่วย 
โดยผู้ใช้ระบบจะมีอุปกรณ์ซึ่งมีการจดจ าเสียงของผู้ใช้ทั้งรูปแบบเสียงและการออกเสียง พร้อมกับหู
ฟังและไมโครโฟน โดยระบบ ERP จะถ่ายข้อมูลมายัง VDP server เกี่ยวกับค าสั่งซื้อและสินค้าที่
ต้องหยิบออกมา โปรแกรม VDP จะออกค าสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ที่สุดหยิบสินค้านั้น โดยส่งข้อมูล
ไปยังอุปกรณ์ VDP นั้นๆ และอุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณเสียงบอกผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการหยิบสินค้า 
และบอกต าแหน่งที่ต้องไป โดยระบุทั้งต าแหน่ง (SKU) และปริมาณสินค้าให้ เมื่อหยิบสินค้านั้นเสร็จ 
ผู้ใช้ก็จะส่งเสียงบอกเครื่องมือ และเสียงนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลกลับไปยัง VDP server เพ่ือการ
ตรวจสอบ ระบบ VDP นี้แพงกว่า RF เพราะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลมากกว่า โดยมาก
จะใช้ในคลังสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องอ่านหรือถือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเวลาลงได้มาก สามารถเปลี่ยนภาษาได้หลายภาษา ไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนที่สูง จึงมีเพียงคลังสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางแห่งใช้เท่านั้น 

 

  
 

ภาพที่ 5.11 การใช้ระบบ VDP ในคลังสินค้า http://mccombs-wall.com/ 

 

 PTL หรือระบบ Pick-to-light เป็นระบบที่เครื่องมือแสดงจอภาพ LCD อยู่ติดอยู่กับต าแหน่งที่หยิบ
สินค้าแต่ละประเภท โดยจอ LCD เล็กๆ จะอยู่บนสายเคเบิลซึ่งวิ่งตามขอบของชั้นสินค้า ในขั้นแรก
ระบบ ERP ส่งข้อมูลไปยัง PTL เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องหยิบขึ้นมา และ PTL server นี้จะส่งสัญญาณ
ไปยังจุดสินค้าที่ต้องหยิบขึ้น และเมื่อผู้หยิบสินค้ากดปุ่มพร้อมจะปฏิบัติงาน ตัว PTL server นี้จะ
ท าให้จอที่หน้าสินค้านั้นปรากฏเป็นแสงส่องขึ้น และแสดงในจอว่าต้องหยิบเป็นปริมาณเท่าใด 
อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีปุ่มกด ซึ่งเมื่อผู้หยิบน าสินค้าจ านวนที่ต้องการออกไปแล้วจะต้องกดปุ่มเพ่ือ
ยืนยัน ก็จะท าให้ทราบได้ทันทีว่าสินค้าถูกหยิบไปปริมาณเท่าใด ถ้าไม่ถูกก็จะส่งสัญญาณแสดงขึ้นมา 
ระบบ PTL นี้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วที่สุดในการหยิบสินค้า และลดจ านวนผู้หยิบได้มากถึง 50% 
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นอกจากนี้ไม่จ าเป็นจะต้องใช้เวลาฝึกอบรมคนหยิบสินค้าให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แต่ต้นทุน
ของฮาร์ดแวร์และการติดตั้งค่อนข้างแพง และการใช้งานยังมีอยู่น้อยมาก 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.12 การใช้ระบบ PTL ในคลังสินค้า http://www.cassioli.com/ 

 

 ระบบ Warehouse Management System (WMS) หมายถึงซอฟต์แวร์พิเศษที่สามารถติดตั้ง
โดยไม่มีเครื่องอ่านใดๆเฉพาะ แต่โดยมากมักจะใช้งานร่วมกับระบบ RF โดย WMS จะท าการ
ตรวจสอบต าแหน่งของสินค้าทุกชิ้นในคลังสินค้า ตลอดจนจ านวนสินค้าในแต่ละต าแหน่ง (หรือ
แม้แต่สินค้าหลายประเภทที่อยู่ต าแหน่งเดียวกัน) เมื่อสินค้าถูกหยิบออกไป ช่องต าแหน่งนั้นจะถูก
ดีดขึ้นมา (โดยทั่วไปอาจจะดูจากต าแหน่งที่เรียงหรือน้ าหนักที่ลดลง เทียบกับขนาดช่อ งนั้นๆ) 
ส าหรับการหยิบสินค้าในแต่ละค าสั่งสินค้า ระบบ WMS จะเป็นตัวก าหนดเลือกผู้หยิบ ปริมาณที่
หยิบ โดยเทียบกับช่องที่ใส่นั้นๆ  ต าแหน่งที่หยิบและวางสินค้าจะถูกเลือกในระดับทันกาล ( real-
time) เพ่ือลดเวลาการเดินทางให้มากที่สุด โดยสามารถระบุข้อจ ากัดได้ เช่น การวางสินค้าเคมีภัณฑ์
บางประเภทต้องวางห่างกันเท่าใด ระบบ WMS ยังสามารถส่งข้อมูลสินค้าไปยังรถบรรทุก 
(Manifest) และส าหรับช่องที่อยู่กับที่ ระบบ WMS ยังสามารถใช้วางแผนจัดพ้ืนที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือลด
แรงงานได้ ตลอดจนรายงานประสิทธิภาพการท างานของแรงงานแต่ละคนได้อีกด้วย ระบบ WMS นี้
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ช่วยลดต้นทุนและเวลาได้อย่างมากส าหรับการหยิบสินค้าและวางกองสินค้า แต่ก็มีค่าใช้จ่ายคือค่า
ซอฟต์แวร์ ค่าฝึกอบรม และต้องมีคอมพิวเตอร์ทั้งระบบกลางและเครื่อง  ย่อย ๆ นอกจากนี้ยังต้องมี
การจัดเรียงคลังสินค้าใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ WMS สามารถใช้งานได้ด้วยดี ซึ่งระบบนี้เหมาะกับ
คลังสินค้าหรือบริษัทขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมาะกับบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมเนื่องจากต้นทุนสูง 
 

 
ภาพที่ 5.13 ขอบข่ายการท างานของระบบ WMS (http://www.saimgs.com/) 

 
องคป์ระกอบของระบบ WMS มีดังนี ้
1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล (Data network flow) เป็นระบบที่ท าให้
ผู้เกี่ยวข้องในระบบและองค์กรทั้งหมด เช่น คลังสินค้า ผู้ผลิตสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หน่วยงานการ
ขนส่ง และลูกค้า สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบทันกาล เช่น ผู้ผลิตสามารถทราบ
ปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดน าออกไปและสินค้าคงคลังได้ ท าให้คาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าลด
ปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลได้ส าหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม เช่น ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ผู้ปฏิบัติการ ผู้ใช้งาน และ
ผู้ผลิต 
2. การรับสินค้า (Receiving) จะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลการน าเข้าซึ่งท าให้ผู้รับสินค้าหรือ
คลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ ได้มีการสั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณเท่าไร จากใคร และก าหนดการส่งมอบ
สินคา้ได้พร้อมพาหนะที่ใช้ ข้อมูลนี้ท าให้ฝ่ายปฏิบัติการสามารถจัดสรรพื้นที่และชั้นเก็บของได้ล่วงหน้า  
3. การเก็บสินค้า (Put-away) จะมีการตรวจสอบขนาดพ้ืนที่ชั้นเก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนัก
เท่าไร พอต่อปริมาณสินค้าหรือไม่ และจ าแนกประเภทสินค้าในพ้ืนที่ที่เหมาะสม แล้วบันทึกลงในระบบ 
จากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและเส้นทางในการจัดเก็บสินค้าท่ีเหมาะสม 
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4. การหยิบสินค้า (Order picking) เมื่อได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องออกไปหยิบ
สินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ แล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ  โปรแกรมจะท าการ
ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบสินค้าตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
5. การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) สามารถตรวจนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ 
โดยอาศัยการประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบทันกาล หรือตรวจนับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่
ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ Mobile network ซึ่งจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
6. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) เป็นการท างานเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ควบคุม
และตรวจเช็คการไหลเวียนของสินค้าภายในคลัง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ข้อมูลส่งเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตในช่วงที่ต้องมีการส่ง คลังสินค้า จึงต้อง
ได้รับข้อมูลและเตรียมพ้ืนที่เก็บส ารองสินค้า ท าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ ระบบอาจจะท าการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตราหมุนเวียนสูง ไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่
ติดกับจุดรับสินค้าได้โดยการประมวลผลทางสถิติ และก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่
เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบ สินค้า ลดพื้นที่และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน 
7. Mobile network ระบบนี้จะให้ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะสามารถติดต่อส่งผ่านข้อมูลเชื่อมต่อ 
ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา 
(Portable barcode) หรือ PDA และช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ใขณะที่พนักงานก าลังหยิบสินค้าอาจจะมีค าสั่งซื้อใหม่เข้ามา ระบบก็จะตรวจสอบว่าพนักงานคนนั้น
สามารถหยิบสินค้าเพ่ิมได้หรือไม่ มีการตรวจสอบระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายในการหยิบสินค้า
เพ่ือการประมวลผลท าให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบสินค้าได้ทันทีท างานได้อย่า งต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ภาพที่ 5.14 ระบบ WMS ในคลังสินค้า (http://www.dnsc.co.th/) 
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1.4 ข้อเสนอแนะต่อคลังสินค้าของไทย 
 จากการทบทวนสถานการณ์คลังสินค้าของไทย และเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นในต่างประเทศ จะพบว่า
ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าเพ่ิมขึ้น เทคโนโลยีจ าพวก RF, RFID, VDP, PTL, WMS เริ่มเข้ามามากขึ้น ในส่วน
ของไทยนั้นจะเห็นได้เฉพาะ RF เท่านั้น ส่วน RFID จะมีเฉพาะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เนื่องจากต้นทุนสูง  
 อย่างไรก็ตาม จากการที่ค่าแรงของไทยปรับตัวสูงขึ้นมากในระยะหลังๆ และการหาแรงงานระดับ
ปฏิบัติการท าได้ยากข้ึน อาจจะเป็นแรงผลักดันให้คลังสินค้าของไทยหันมาสู่เทคโนโลยีเหล่านี้มากยิ่งขึ้น โดยคาด
ว่าตัว RFID น่าจะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนหากชิปนั้นมีการผลิตเพ่ิมและมีต้นทุนต่อชิปและเครื่องอ่านลดลงเรื่อยๆ 
ก็จะท าให้ได้รับการแพร่หลายมากขึ้น อย่างไรก็ดี คลังสินค้าขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินทุนไม่มากนัก และ
ประเภทสินค้าท่ีรับเข้านั้นไม่แน่นอน อาจจะมีปัญหาในเรื่องเงินทุน และความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ 
 

2. ไซโลพืชผลเกษตร 
2.1 ภาพรวมการพัฒนามาตรฐานไซโลที่มีของไทย 

 ไซโลในประเทศไทยใช้เป็นที่เก็บสินค้าเกษตร เช่น ข้าว น้ าตาลดิบ และสินค้าเทกอง เช่นวัสดุก่อสร้าง ซึ่ง
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานั้น ราคาข้าวไทยแพงกว่าตลาดโลกมาก ท าให้ไม่สามารถขายได้และต้องใช้พ้ืนที่ในการ
เก็บสต๊อกจึงเกิดไซโลส าหรับข้าวจ านวนมาก แต่เมื่อมีการระบายข้าวออกไปสู่ตลาดโลกจึงเกิดภาวะไซโลล้นตลาด 
(Over supply) และเริ่มมีปริมาณลดลงไป เพราะมีปัญหาการตัดราคากันเอง เนื่องจากไซโลส่วนใหญ่นั้นเป็น
เพียงอาคารโล่ง ๆ ที่ใช้กองเก็บสินค้าเท่านั้น ไม่ได้มีเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษ ไซโลประเภทนี้จะเก็บ
สินค้าเกษตร เช่น  ข้าว หรือ มันส าปะหลัง จะเก็บอยู่ในคลังสินค้าอย่างน้อย  4 เดือน ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล              
ด้วยภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละปี ส่งผลต่อผลผลิตออกมาไม่แน่นอน คาดการณ์ปริมาณสินค้าได้ล าบาก 
ไซโลลักษณะนี้จะมีถังขนาดใหญ่ สายพาน อุปกรณ์ขนถ่ายโดยเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการขนส่ง และในบาง
ประเภทสินค้าจะมีการควบคุมความชื้น อุณหภูมิเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่จะใช้เป็นอาหารต่อ 
 กิจการไซโลที่ไม่มีปัญหาด้านการแข่งขันด้านราคา คือกิจการไซโลที่ควบคู่กับการให้บริการการขนส่ง 
เช่น เป็นท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าในแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเข้ามากองเก็บเป็นระยะเวลาสั้นๆ  เช่น 
ปุ๋ย หรือถ่านหิน ใช้เวลาในคลังสินค้าไม่เกิน 2-3 วัน หรือข้าวที่เข้ามาเพ่ือรอเรือขนส่งจ านวนมากๆ เป็นต้น 
กิจการไซโลในลักษณะนี้ไม่มีการตัดราคากันเอง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีผู้ขายจ านวนน้อยราย (6 ท่าเทียบเรือ) 
เพราะข้อจ ากัดเรื่องผังเมืองที่ท าให้ไม่สามารถเปิดท่าเรือใหม่ หรือขยายท่าเรือที่มีอยู่เดิมได้ ขณะที่การขนส่งทาง
แม่น้ ายังมีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่ าที่สุด ซึ่งในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีเทคโนโลยีมากนัก 
 กิจการไซโลในประเทศไทยมีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์น้อยมาก หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์
ออกประกาศก าหนดให้กิจการไซโลและกิจการห้องเย็นเป็นกิจการอันมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกิจการคลังสินค้า 
และเงื่อนไขควบคุมกิจการดังกล่าว พ.ศ. 2535 ก็มีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนเพียง 20-30 บริษัทเท่านั้น ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตภาคกลางและไม่ใช่บริษัทท่ีขนาดใหญ่ เป็นกิจการกงสีที่ขยายต่อมาจากโรงสีข้าวเป็นส่วนมาก จึงไม่ค่อย
มีการพัฒนาเท่าใดนัก ถ้าไม่เติบโตเป็นบริษัทค้าข้าวขนาดใหญ่  
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 ในกรณีบริษัทขนาดใหญ่ในไทยซึ่งไม่ใช่ไซโลสาธารณะนั้น ก็ได้มีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีในการ
เก็บสินค้าในระดับมาตรฐานโลก โดยพบว่าไซโลของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการออกแบบเทพ้ืนและก าแพง
พิเศษเพ่ือป้องกันมอดหรือน้ าท่วม และควบคุมความชื้น ขณะที่ไซโลทั่ว ๆ ไป ส าหรับสินค้าเกษตรที่จะไปท า
อุตสาหกรรมต่อ โดยเฉพาะมันส าปะหลังและน้ าตาลดิบ มักจะสร้างแบบประหยัด ไม่มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
มากนัก มีเพียงการใช้ตาข่ายในการป้องกันนกพิราบ 

 
ภาพที่ 5.15 ไซโลข้าวฮั่งเส็งตาคล ีจ.นครสวรรค์ (http://www.kasetinter42.com/) 

 

 
ภาพที่ 5.16 ไซโลข้าวที่ไมม่ีเทคโนโลยีพิเศษ (http://update66.com/) 

http://www.kasetinter42.com/
http://update66.com/
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ภาพที่ 5.17 ไซโลน้ าตาลดิบของบริษัทประจวบอุตสาหกรรมจ ากัด (http://www.psisugar.com/) 

 
2.2 การพัฒนาไซโลในต่างประเทศ 

 ไซโลมีรากศัพท์จากภาษากรีก เป็นโครงสร้างที่ใช้เก็บสินค้าเทกอง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ถ่านหิน ซีเมนต์ 
เศษไม้ ผลิตภัณฑ์อาหาร และข้ีเลื่อย ปัจจุบันมีไซโลที่ใช้มากที่สุดอยู่ 3 รูปแบบคือ 
 1. ทาวเวอร์ไซโล (Tower Silo) เป็นโครงสร้างรูปทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 4-30 
เมตร และสูง 10-84 เมตร สามารถสร้างได้จากหลายวัสดุ เช่น ไม้ คอนกรีต เหล็ก ซึ่งแต่ละประเภทจะมีต้นทุน 
ความคงทน ระบบกันความชื้นและอากาศภายนอก ที่แตกต่างกัน ไซโลที่บรรจุเมล็ดพันธุ์พืช (ข้าว, แป้ง) ซีเมนต์ 
และเศษไม้ มักจะมีอุปกรณ์ปล่อยสินค้า เช่น ทางลาดเอียง เกลียวปล่อย ฯลฯ เพ่ือความสะดวกในการเข้าสู่รถไฟ 
เรือ รถบรรทุก หรือสายพานอุตสาหกรรม ข้อดีของทาวเวอร์ไซโลคือสินค้าจะอัดตัวกันแน่นเนื่องจากน้ าหนักของ
ตัวมันเองกดทับ ยกเว้นที่บริเวณด้านบน เกษตรกรในแคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาที่มีผลผลิตมาก จะ
มีทาวเวอร์ไซโลเป็นกลุ่ม ๆ ท าจากคอนกรีตหรือไม้ และจะมีลิฟท์ธัญพืข (grain elevator) เพ่ือเก็บธัญพืชในพื้นที่
รอบๆ และรวมกันก่อนจะขนส่งทางรถไฟ รถบรรทุก หรือเรือแม่น้ าไปยังท่าเรือส่งออก ในกรณีที่มีผลผลิต
มากกว่านั้น โดยทั่วไปธัญพืชจะถูกกองเก็บนอกไซโล ซึ่งจะมีการเสียปริมาณธัญพืชไปมาก 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 220 
   

 

 
ภาพท่ี 5.18 ทาวเวอร์ไซโลเก็บข้าวในประเทศจีน (http://imgusr.tradekey.com/) 

 
 2. บังเกอร์ไซโล (Bunger Silo) เป็นการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตด้านข้างทางลาดลงหรือหลุม เพื่อความ
สะดวกในการกองเก็บ โดยรถบรรทุกสามารถเข้ามากองสินค้าได้ทันที และให้รถแทรกเตอร์บดอัด หรือผลักให้ชิด
กับขอบก าแพง เป็นไซโลที่ก่อสร้างได้ง่าย ประหยัด เหมาะกับการเทกองสินค้าจ านวนมากๆ  

 

ภาพที่ 5.19 บังเกอร์ไซโล (https://en.wikipedia.org) 
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3. ไซโลถุง (Bag silo) เป็นท่อพลาสติกหนา โดยทั่วไปมีความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 ฟุต 
ส่วนความยาวไม่แน่นอนขึ้นกับปริมาณสินค้าที่จะบรรจุลงไป เมื่อบรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้วจะท าการซีลทั้งสอง
ข้างเป็นถุงด้วยเครื่องมือเฉพาะ และจะส่งไปยังรถที่โหลดพิเศษ ส่วนตัวถุงก็จะท าลายไป ตัวไซโลถุงนี้มีการลงทุน
เริ่มต้นไม่มากนัก โดยทั่วไปจะเป็นวิธีเก็บชั่วคราว เมื่อต้องการพื้นที่มากข้ึน แต่บางไร่ก็ใช้วิธีนี้เก็บผลผลิตทุกปี 

 
ภาพที่ 5.20 ไซโลถุง (http://forbesindia.com/) 

 
ภาพที่ 5.21 การบรรจุสินค้าลงไซโลถุง (http://www.uwex.edu/) 
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 นอกจากรูปแบบหลักๆ ทั้งสามที่นิยมใช้ในต่างประเทศแล้ว ก็มีไซโลแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ ไซโลถัง (Bin silo) 
ไซโลทรายและเกลือ (Sand and salt silo) และไซโลผ้า (Fabric silo) ซึ่งแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการใช้งาน 
และประเภทสินค้าที่เก็บที่แตกต่างกัน 
 ในต่างประเทศนั้น การควบคุมมาตรฐานไซโล จะอยู่ในหมวดหมู่การควบคุมมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  
โดยเน้นไปที่ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุและฐานรากว่าจะต้องรับแรงกดทับ น้ าหนักของวัสดุให้ได้ และถ้า เป็น
ไซโลที่มีความสูงก็ต้องสามารถรับแรงลมได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก ส่วนในกระบวนการ
ปฏิบัติงานไม่มีมาตรฐานตายตัว    
 

2.3 รูปแบบ Layout 
รูปแบบ Layout ของไซโลนั้นเช่นเดียวกับคลังสินค้า กล่าวคือ ไม่มีลักษณะรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของไซโลนั้นๆ  ว่าเป็นการกองเก็บระยะสั้น/ระยะยาว (ถ้าเก็บระยะสั้นเช่น ไซโลท่าเรือ ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีพิเศษ แต่ถ้าเก็บระยะยาวต้องควบคุมความชื้นอุณหภูมิ) เป็นการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง 
(ต่อกับท่าเรือ, สถานีรถไฟ หรือรถบรรทุกมาเทของ) เป็นธุรกิจต่อเนื่องของธุรกิจอ่ืนๆ (เช่น การน าข้าวมาเข้าเป็น
บรรจุภัณฑ์), การคัดแยก) และขึ้นกับประเภทสินค้า (ข้าว, น้ าตาล, มันส าปะหลัง, วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ) ก็จะมีผล
ต่อการออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือภายในอย่างมาก นอกจากนี้ปริมาณสินค้าในไซโล มีผลโดยตรงต่อรูปแบบ 
Layout ไซโลนั้น 

 
 เงื่อนไขที่ต้องทราบในการออกแบบ Layout ของไซโล ประกอบด้วย 

 รูปแบบการขนส่งสินค้าเข้ามายังไซโล  

 อุปกรณ์เครื่องมือที่จะน ามาใช้ 

 การจัดการจราจรภายในพื้นที่ เนื่องจากรถบรรทุกอาจจะมาส่งสินค้าพร้อมกันจ านวนมาก ต้องมีการ
จัดการที่ดีพอ 

 ลักษณะการเชื่อมโยงของไซโล เช่น เชื่อมกับท่าเรือ ฯลฯ 

 พ้ืนที่ส านักงานและท่ีพักผ่อน 
ตัวอย่าง Layout ของไซโล แสดงดังต่อไปนี้ 

 รูปด้านล่างเป็น Layout ทางด้านข้างของไซโลของบริษัท FeedMaster ประเทศออสเตรเลียที่ใช้ใน
การเก็บอาหารสัตว์ จะเป็น Tower Silo ความสูงประมาณ 6 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.4 เมตร
ส าหรับไซโลใหญ่ และ 2.9 เมตรส าหรับไซโลย่อย โดยมีระบบสายพานล าเลียงจากไซโลใหญ่ไป   
ไซโลย่อย 
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ภาพที่ 5.22 Layout ของ Tower Silo ในออสเตรเลีย (http://www.feedmasternfs.com.au/) 

 

 รูปด้านล่างเป็น Layout ทางด้านข้างและด้านบนของทาวเวอร์ไซโลของบริษัท ABC Hansen 
Africa ที่ใช้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ธัญพืช สร้างด้วยคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 เมตร สูง 10.7 
เมตร เป็น 4 แท่งเรียงกัน โดยมีสายพานเชื่อมโยง 

 
ภาพที่ 5.23 Layout ของ Tower Silo ส าหรับธญัพืชในแอฟริกา (http://www.abchansenafrica.co.za/) 

http://www.feedmasternfs.com.au/
http://www.abchansenafrica.co.za/
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 รูปด้านล่างเป็น Layout และกระบวนการส่งสินค้าในไซโลของบริษัท Silo Cordoba ประเทศสเปน 
ที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างไซโลพืชผลทางการเกษตร โดยได้ออกแบบเป็นกลุ่มทาวเวอร์ไซโลและมี
ระบบสายพานและลิฟท์ล าเลียงสินค้าตั้งแต่ที่รถบรรทุกเข้ามาส่ง จนถ่ายสินค้าไปยังรถบรรทุก    
ที่มารับ 

 
 

ภาพที่ 5.24 Layout ของกลุ่ม Tower Silo ในสเปน (http://siloscordoba.com/) 
 

2.4 Work Flow Process 
 กระบวนการท างานส าหรับไซโล โดยหลักการแล้วไม่แตกต่างกับคลังสินค้าเท่าใดนัก โดยปกติจะแบ่ง
ออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การรับสินค้า จะมีที่ส าหรับรอรับสินค้าจากยานพาหนะ เช่น รถขนส่ง เรือล าเลียง ซึ่งบางครั้งอาจจะ
ให้เทกองไปเลย แต่ส่วนใหญ่หากมาจากผู้ส่งที่เป็นคนละบริษัทก็จะต้องมีการชั่งน้ าหนักและตรวจสอบสินค้าก่อน 
 2. การตรวจสอบสินค้า ชั่งน้ าหนัก เนื่องจากสินค้าเทกองไม่สามารถนับเป็นชิ้นๆได้ จึงต้องมีการชั่ง
น้ าหนัก ก่อนที่จะเทสินค้า และตรวจสอบประเภทสินค้าว่าตรงกับใบที่ส่งมาหรือไม่ หากเป็นธัญพืชก็ต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพด้วย ว่าไม่มีการปลอมปนหรือผสม หรือมีแมลงปะปนมา 
 3. การคัดแยก ท าความสะอาดและจัดเรียง ส าหรับสินค้าเทกองบางประเภทอาจจะต้องมีการคัดแยก
กลุ่ม ท าความสะอาด หรือบางครั้งต้องมีการอบไล่ความชื้น ก่อนการจัดเรียง  
 4. การกองเก็บ เมื่อสินค้าได้มีการท าความสะอาดแล้ว ก็จะถูกส่งไปกองเก็บในพ้ืนที่ที่ก าหนด ซึ่งถ้าเป็น
สินค้าคุณภาพเดียวกันจะจัดเรียงไว้ในที่เดียวกัน 
 5. การชั่งน้ าหนัก เมื่อมีค าสั่งซื้อสินค้าหรือค าสั่งให้มีการขนส่งเข้ามา ก่อนที่สินค้านั้นจะถูกถ่ายไปยัง
ยานพาหนะที่มารับสินค้าได้ ต้องมีการชั่งน้ าหนักอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบให้ตรงกับค าสั่งซื้อ และเพ่ือใช้ในการวาง
บิลเรียกเก็บเงิน 

http://siloscordoba.com/
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 6. การส่งสินค้า เป็นกระบวนการถ่ายสินค้าจากไซโลไปยังยานพาหนะที่รับสินค้า ซึ่งมักจะมีสายพาน
หรือลิฟท์ล าเลียงเป็นอุปกรณ์ช่วย 
 

             (Receiving)

                          
(Shipping)

                                  
(Selecting, Cleaning, Sorting)

           (Storing)

                (Weighing)

             (Shipping)  
 

ภาพที่ 5.25 Work Flow Process ของไซโลโดยทั่วไป 

 
 

 ในบางกิจการ อาจจะมีกิจกรรมอ่ืนเสริมขณะที่กองเก็บท่ีไซโลเข้ามา เช่น ในกรณีข้าว จะมีการท าความ
สะอาด ไล่ความชื้น ก าจัดแมลงด้วยถึงจะยอมให้กองเก็บได้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่เพ่ิมเข้ามาจาก
การเก็บรักษาสินค้า  

 

 
ภาพที่ 5.26 Work Flow Process ของไซโลสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย 
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2.5 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 เนื่องจากไซโลมีวัตถุประสงค์หลักในการเก็บรักษาสินค้าเกษตรและธัญพืช ดังนั้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับไซโลยังอยู่รวมกับเทคโนโลยีการเกษตร หรือเทคโนโลยีทางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ควบคุม ชั่งตวงวัด มาท าให้การปฏิบัติการในไซโลแทบจะไม่ต้องมีแรงงานคนมาเก่ียวข้อง โดยควบคุมจาก
จอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เทคโนโลยีที่ส าคัญที่เกี่ยวกับไซโลมีดังนี้ 
 
 1. เทคโนโลยีการออกแบบไซโล (Design Technology) ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุด ที่ท าให้ไซโล
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยการออกแบบที่ดีนั้นจะท าให้ง่ายต่อการควบคุม ชั่งตรวจสอบ และแยก
สินค้า ทั้งนี้จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ชนิดประเภทสินค้า ปริมาณสินค้า และวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม ถึง
จะออกแบบได้  
 ในต่างประเทศนั้น บริษัทท่ีจะออกแบบก่อสร้างไซโลจะเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่ใช่บริษัทก่อสร้าง
โดยทั่วไป ซึ่งจะต้องพิจารณาหาขนาดไซโลที่เหมาะสม รูปแบบ วิธีการรับและส่งผลิตภัณฑ์ ขนาดและรูปแบบที่
เหมาะสมจะช่วยท าให้ประหยัดต้นทุนพลังงาน ท าให้เกิดความปลอดภัยและเสื่อมสภาพช้า ซึ่งแต่ละบริษัทจะมี
การออกแบบที่แตกต่างกัน (ไม่มีแบบเฉพาะ) ไซโลขนาดใหญ่ที่ออกแบบในปัจจุบันในอุตสาหกรรมมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอยู่ที่ 3-15 เมตร มีความจุ 10-5,000 ลูกบาศก์เมตร การก่อสร้างไซโลนั้นมีตั้งแต่การหล่อในที่ 
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) หรือการสร้างเป็นชิ้นส่วนจากโรงงานอุตสาหกรรม แล้วเข้ามาประกอบในพ้ืนที่  
 การเลือกวัสดุที่เป็นผนังไซโล จะต้องออกแบบเป็นการเฉพาะส าหรับแต่ละประเภทสินค้า ซึ่งมีวัสดุให้
เลือกทั้งคาร์บอน เหล็ก เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม ขึ้นกับว่าบรรจุสินค้าอะไรและมีงบประมาณมากเพียงใด 
 

 
ภาพที่ 5.27 การออกแบบไซโลส าหรับกิจกรรมบางประเภท (https://portasilo.com/) 
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 2. เทคโนโลยีการล าเลียงสินค้า (Conveyor Technology) เป็นระบบที่ต้องออกแบบเฉพาะส าหรับ
ผลิตภัณฑ์และปริมาณสินค้า และต้องประหยัดพลังงานด้วย ทั้งนี้จะต้องสามารถควบคุมอัตราความเร็วให้
เหมาะสม เทคโนโลยีที่ใช้มีด้วยกันหลายวิธี ตั้งแต่ปั๊มความดันสุญญากาศ หรือหลักการดันจากด้านท้าย หรือใช้
สายพานกลศาสตร์ปกติ ขึ้นกับกระบวนการที่ต้องใช้และสินค้า ในส่วนของปั๊มความดันก็แบ่งเป็นประเภท 
Dense-phase, Lean-phase และ Vacuum  

 
ภาพที่ 5.28 Dense Phase Conveyor System (www.dwyer-inst.com) 

 
3. เทคโนโลยีการปล่อยเทสินค้า (Discharging Technology) ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยการ

ปล่อยเทที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและควบคุมได้สมบูรณ์นั้น จะต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ 
ตัวหมุน ตัวสั่นสะเทือนให้สินค้าไม่ติดเป็นก้อน การระบายอากาศ ฯลฯ ขึ้นกับประเภทของสินค้า ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีในการควบคุมปริมาณพร้อมกับชั่งตวงน้ าหนักของสินค้าที่ปล่อยเทได้อย่างแม่นย า ซึ่งมักออกแบบเป็น 
3 กลุ่มคือ 

o การเทสินค้าโดยใช้หลักกลศาสตร์ (Mechanical Discharge) โดยจะใช้ปั๊ม Rotoflo มา
ควบคุมการปล่อยเทสินค้า  
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ภาพที่ 5.29 เครื่อง RotoFlo ควบคุมการปล่อยเทสินค้า (https://portasilo.com/) 

 
o การเทสินค้าโดยใช้หลักการสั่นสะเทือน (Vibratory Discharge) เป็นการอาศัยการเขย่า              

ท าให้สินค้าตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง โดยจะมีการซีลทุกด้าน ท าให้ควบคุมสินค้าได้ 100%  
 

 
ภาพที่ 5.30 การปล่อยเทสินค้าโดยระบบสั่นสะเทือน (http://kemutecusa.com/) 

http://kemutecusa.com/
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o การเทสินค้าโดยใช้แรงดันอากาศ (Aeration Discharge) เป็นการอาศัยแรงดันอากาศใน
การควบคุม เป็นวิธีที่ต้นทุนในการบ ารุงรักษาและปฏิบัติการต่ า ซ่อมได้สะดวก สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้  

 
 

ภาพที่ 5.31 การปล่อยเทสินค้าโดยระบบแรงดันอากาศ (http://hent.company.weiku.com) 

 
4. เทคโนโลยีการชั่งตวงวัดสินค้า (Measuring Technology) ในปัจจุบันเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็น

แบบดิจิตอลที่สามารถชั่งตวงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และบางเทคโนโลยีสามารถตรวจวัดขณะที่สินค้าก าลัง
เคลื่อนที่ได้ด้วย (Weight-in-Motion) การชั่งตวงนั้นมีทั้งการวัดปริมาตร และการวัดน้ าหนักขึ้นกับประเภทสินค้า 
โดยเครื่องมือที่ใช้จะเรียกว่า Precision Metering Unit (PMU) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมาก จะใช้ในการ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าที่อยู่ในไซโล หรือระหว่างการรับสินค้าหรือปล่อยเทเพ่ือการขนส่ง 
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ภาพที่ 5.32 การวัดปริมาณสินค้าในไซโลด้วย 3D Scanner (http://www.measureriteinc.com/) 

 

 
 

ภาพที่ 5.33 เครื่องตรวจวัดปรมิาณสินค้าในไซโลด้วยการตดิวาล์วตามจุดตา่งๆ (http://www.monitortech.com/) 

 
 

http://www.measureriteinc.com/


รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 231 
   
 

2.6 ข้อเสนอแนะต่อไซโลของไทย 
 การพัฒนาไซโลของไทยให้เป็นตามมาตรฐานสากลนั้น ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุน      
สูงมาก และต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด จึงยากต่อการปรับปรุงส าหรับไซโลสาธารณะที่ให้เช่าทั่วไป ซึ่งมักเป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีเงินลงทุนมากนัก และด้วยจากสถานการณ์ของธุรกิจที่มีการแข่งขันตัดราคา
ต้นทุนกันมาก ท าให้ผู้ประกอบการมองไม่เห็นเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่มี
ความอ่อนไหวต่อสภาพภายนอกมากนัก การปรับปรุงจึงยังไม่เห็นผลต่อผู้รับบริการที่ชัดเจน ขณะที่ต้นทุนเพิ่มข้ึน
อย่างมาก 
 การปรับปรุงไซโลให้ได้มาตรฐานของไทยนั้น อาจจะท าได้ในกรณีที่บริษัทนั้นไม่ได้ท ากิจการไซโลเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นธุรกิจผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วย ซึ่งต้องมีการควบคุมรักษาคุณภาพสินค้าก่อนจะผลิตและ
ขนถ่ายต่อไป เช่น การบรรจุถุงข้าว การปรับคุณภาพน้ าตาล ฯลฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไซโลส่วนบุคคลหรือของ
บริษัท และจะไม่ใช่ไซโลสาธารณะที่รับบรรจุสินค้าทั่วไป 
 

3. ห้องเย็น 
3.1 ภาพรวมการพัฒนามาตรฐานห้องเย็นที่มีของไทย 

 ในบรรดากิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยนั้น กิจการห้องเย็นเป็นกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดจากการควบคุมบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประมงที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากสินค้าที่บรรจุส่วนมาก
เป็นสินค้าประมง นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคอาหารที่เก็บห้องเย็น สินค้าเกษตรของไทยส่วนใหญ่
เช่น ผักผลไม้ นิยมค้าขายทันทีในตลาด ไม่นิยมเก็บรักษาในห้องเย็น ยกเว้นสินค้าเกษตรระดับ Premium ที่จะมี
การส่งออกไปต่างประเทศอีกชั้นหนึ่ง 

ความยั่งยืนของห้องเย็นในอนาคต มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เพราะสินค้าประมงในอ่าวไทยลดลงอย่างมาก 
และเนื่องจากนโยบายของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่าซึ่งมีน่านน้ ากว้างและอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ตกลงเรื่องการ
ประมงกับไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้สินค้าที่จะใช้บริการห้องเย็นในปัจจุบันมีลดลงมาก แต่ห้องเย็นเป็น
กิจการที่ต้องลงทุนสูงมากทั้งพ้ืนที่  อาคารและเครื่องจั กร และมีต้นทุนการบริหารจัดการสูง (จากค่า
เครื่องปรับอากาศ) แต่ด้วยสินค้าที่ลดลงจึงมีการแข่งขันตัดราคากันอย่างมาก และส่งผลให้ Margin มีน้อย 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มเลิกกิจการและน าที่ดินไปลงทุนอย่างอ่ืนแทน ซึ่งได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า   

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการห้องเย็นบางส่วนที่ผันตัวเป็นผู้ผลิตสินค้า ด าเนินการโลจิสติกส์แบบครบ
วงจร เช่น บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จ ากัด ซึ่งแต่เดิมเป็นธุรกิจห้องเย็นอย่างเดียว ก็ได้ผันตัวเองเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจ เพ่ือให้ครอบคลุมทุก มีรถ
ขนส่งสินค้าพร้อมบริการ ส่งสินค้าถึงที่หมาย เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีศูนย์กระจายสินค้า ใน
เขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตสินค้าเองไปด้วยพร้อมกับการท าห้องเย็นจะท าให้กิจการด ารงอยู่และ
เติบโตขึ้นได ้
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ปัจจุบัน กรมการค้าภายในได้มีการบังคับให้มีการจดทะเบียนห้องเย็นทั้ งหมดในประเทศ
ไทย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ก าหนดให้กิจการไซโลและกิจการห้องเย็นเป็นกิจการ
อันมีสภาพคล้ายคลึงกันกับกิจการคลังสินค้าและเงื่อนไขควบคุมกิจการดังกล่าว  พ.ศ. 2535 รวม
จ า น ว น เ กือ บ  150 ร า ย  น ับ เ ป ็น ก ลุ ่ม ที ่ ใ ห ญ่ที ่ส ุด  แ ต่ไ ม ่ไ ด ้ม ี ก า ร แ ย ก ก ลุ ่ม อ อ ก เ ป็น ห ้อ ง เ ย ็น
สาธารณะหรือห้องเย็นส่วนบุคคล จึ งยัง ไม่ทราบว่าขีดความสามารถในการรับฝากของห้องเย็น
สาธารณะมีเท่าไหร่  

ในด้านมาตรฐานนั้น กรมการค้าภายในได้ออกประกาศ มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และ
มาตรฐานห้องเย็นเล่ม 4 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ซึ่งว่าด้วยกิจการห้องเย็นเป็นการเฉพาะ แต่ก็เป็นเรื่องการ
ควบคุมสุขอนามัย การอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และอ้างอิงกับ HACCP (Hazard Analysis & Critical 
Control Points) ซึ่งเป็นการควบคุมจุดเสี่ยงอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป 
 ห้องเย็นอีกประเภทหนึ่งที่พบมากในไทย คือห้องเย็นชั่วคราว ซึ่งมักเป็นการท าความเย็นให้ตู้สินค้าแล้ว
กองเก็บเพ่ือรอการขนส่ง และวางกองเรียงกันในลานที่มีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า ลักษณะนี้จะเป็นการสร้างห้อง
เย็นเป็นเวลาสั้น ๆ เช่น 1-7 วัน เพ่ือรอเรือขนส่งมารับสินค้าต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 5.34 ห้องเย็นส าเร็จรูปที่ออกแบบโดยบ.อินเตอร์คลูลิ่งดไีซนจ์ ากัด (http://www.intercooling.co.th/) 
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ภาพที่ 5.35 ห้องเย็นช่ัวคราวที่ออกแบบโดยบ.อินเตอร์คลูลิ่งดไีซน์จ ากัด (http://www.intercooling.co.th/) 

 

 
 

ภาพที่ 5.36 ห้องเย็นส าหรับการฟกัไข่ (ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต็) 
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ภาพที่ 5.37 ห้องเย็นบรรจุน้ าแข็งบ.พัฒน์กล จ ากัด (http://patkol.nalueng.com) 

 
3.2 การพัฒนาห้องเย็นในต่างประเทศ 

 กิจการห้องเย็นก าเนิดพัฒนามาพร้อมกับกิจการคลังสินค้า โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของคลังสินค้าที่มี
ลักษณะเฉพาะในการควบคุมอุณหภูมิสินค้า การเก็บสินค้าในที่เย็นจะช่วยลดการเน่าเสีย ลดปัญหาจากแมลง
รบกวน โดยทั่วไปสินค้าบริโภคจะไม่เก็บรักษาเกินกว่า 1 ปี อุณหภูมิห้องเย็นนั้นขึ้นกับประเภทสินค้า ซึ่งมีตั้งแต่ 
4 ถึง -25 องศาเซลเซียส  
 กิจการห้องเย็นมีส่วนช่วยในการควบคุมราคาส าหรับสินค้าบางประเภทที่เน่าเสียง่าย ช่วยในการควบคุม
สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรปริมาณมากๆ  ได้ และไม่
จ าเป็นต้องรีบขายในเวลาที่ผลผลิตออกมามากเกินไป ส่วนผู้บริโภคก็สามารถบริโภคสินค้าที่เน่าเสียง่ายใน
ช่วงเวลาที่ไม่มีผลผลิตและราคาที่ไม่แกว่งสูงจนเกินไป 
 อุปกรณ์หลักที่อยู่ในห้องเย็น คือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งโดยมากมักจะใช้สารพวกแอมโมเนียและฟรีออน
ในการดูดความร้อนออกจากห้องเย็น ห้องเย็นแอมโมเนียราคาถูกกว่า ติดตั้งได้ง่ายกว่า และมีความสามารถดูดซับ
ความร้อนได้ดีกว่า แต่แอมโมเนียเป็นสารมีพิษและอาจก่อให้เกิดระเบิดได้เมื่อผสมกับน้ ามันคาร์บอนสูง 
นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อนระหว่างผนังด้านนอกและด้านในก็เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องเย็น 
ลดการสูญเสียความเย็น และท าให้สามารถแบ่งส่วนการให้อุณหภูมิที่ต่างกันภายในห้องเย็นเดียวกันได้อีกด้วย 
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 ปัจจุบันมีระบบการให้ความเย็นสองแบบที่ใช้กันในห้องเย็น คือ ระบบการดูดซับไอน้ า ( Vapour 
absorption system หรือ VAS)  และระบบการดันไอน้ า (Vapour compression system หรือ VCS) โดย
ระบบ VAS จะมีต้นทุนในการสร้างแพงกว่าแต่ค่าใช้จ่ายในระยะยาวคุ้มกว่า  

อุณหภูมิที่ใช้ในการถนอมอาหารนั้นขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องการเก็บรักษาและประเภทสินค้า โดยทั่วไปจะ
มีสินค้า 3 ประเภทที่เข้ามาในห้องเย็น คือ 1) อาหารสด เช่น ผักและผลไม้ 2) อาหารแปรรูปแล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์
ประเภทเนื้อสัตว์และสินค้าประมง และ 3) สินค้าอ่ืนๆ ที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า เช่น เบียร์ ยาสูบ เป็นต้น 
ต าแหน่งของห้องเย็นก็มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสินค้าท่ีเน่าเสียง่ายจ าเป็นต้องเดินทางจากแหล่งสินค้ามายัง
ห้องเย็นโดยสะดวกรวดเร็ว จึงต้องใกล้กับแหล่งสินค้า นอกจากนี้ที่ตั้งห้องเย็นต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าตกหรือดับ
บ่อย 
 ในสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายที่ควบคุมกิจการห้องเย็นทั้งในระดับ Federal และ State โดยเน้นไปที่
สภาพการท างานของคนงานที่ปลอดภัย เนื่องจากภายในห้องเย็นเป็นพ้ืนที่อันตรายและไม่ควรอยู่เป็นเวลานานๆ 
ต้องมีเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสม กระบวนการท างานภายในต้องสอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ และมีการตรวจสอบ
จากทางการอยู่เสมอ ซึ่งถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบจะมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และขาดความน่าเชื่อถือจาก
ลูกค้า กิจการห้องเย็นในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 20% ของกิจการคลังสินค้าทั้งหมด และส่วนใหญ่กระจุก
อยู่ตอนกลางและรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปีค.ศ. 2006 ได้มีการประมาณว่ากิจการห้องเย็นมีมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3 พันล้าน
เหรียญดอลล่าร์ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีค.ศ. 2014 ได้มีการส ารวจห้องเย็นโดยกระทรวง
การเกษตรของสหรัฐฯ และพบว่าในสหรัฐอเมริกามีห้องเย็นประมาณ 4 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (113 ลูกบาศก์
เ ม ต ร )  โ ด ย กิ จ ก า ร นี้ เ พ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ปี ค . ศ .  1995 เ ท่ า ที่ มี ก า ร เ ก็ บ ส ถิ ติ  
(http://usda.mannlib.cornell.edu/)  ซึ่ งทั้ งหมดนี้ ต้ องผ่ านมาตรฐาน  American Society of Heating, 
Refrigerant, and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) และมาตรฐานของ International Institute of 
Ammonia Refrigeration (IIAR) 

  
ภาพที่ 5.38 ความจุของห้องเย็นในสหรัฐอเมริกา (http://usda.mannlib.cornell.edu/) 

 
 

http://usda.mannlib.cornell.edu/
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ในระดับโลกนั้น ได้มีการจัดตั้งสมาคมห้องเย็นนานาชาติ (International Association of Refrigerated 
Warehouses หรือ IARW) ขึ้นในปีค.ศ. 1891 เมื่อมีกิจการห้องเย็นเกิดอย่างเป็นทางการจ านวนมาก และมีความ
จ าเป็นต้องแยกเป็นกลุ่มเฉพาะจากคลังสินค้าทั่วไป ปัจจุบัน  IARW มีหน้าที่ในการให้ค าแนะน า เสนอวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีในกิจกรรมห้องเย็น รวมถึงการเทียบมาตรฐาน สร้างโครงข่ายความร่วมมือ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยสมาชิกของ IARW ล้วนเป็นสมาชิกและเครือข่ายขององค์กรโลจิสติกส์อาหารโลก (The World Food 
Logistics Organization) ทั้งสิ้น 

IARW ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการห้องเย็นทั้งโลกตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 เพ่ือแสดงแนวโน้ม
การเติบโตของธุรกิจนี้ เป็นข้อมูลทางการตลาดและวางแผนธุรกิจ และพบว่าในค.ศ. 2014 หากคิดรวมทั้งโลกนั้น 
มีห้องเย็นรวมกันประมาณ 552 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมข้ึนถึง 20% (92 ล้านลูกบาศก์เมตร) ในเวลาเพียง 2 
ปี โดยกิจการห้องเย็นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอินเดีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามล าดับ 
 

3.3 รูปแบบ Layout 
รูปแบบ Layout ของห้องเย็นนั้นเช่นเดียวกับคลังสินค้า กล่าวคือ ไม่มีลักษณะรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์ของห้องเย็นนั้นๆ  ว่าเป็นการกองเก็บระยะสั้น/ระยะยาว (ถ้าเก็บระยะสั้นเช่น ห้องเย็นท่าเรือ ก็
ไม่จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีพิเศษ แต่ถ้าเก็บระยะยาวต้องใช้อุณหภูมิต่ ากว่าปกติ) เป็นการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง 
(ต่อกับท่าเรือ, สถานีรถไฟ หรือรถบรรทุกมาเทของ) เป็นธุรกิจต่อเนื่องของธุรกิจอ่ืนๆ (เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง
หรือแปรรูป) และขึ้นกับประเภทสินค้า (ปลา, กุ้ง, เบียร์ ฯลฯ) ก็จะมีผลต่อการออกแบบแคร่วางสินค้าและ
อุปกรณ์ภายในอย่างมาก นอกจากนี้ปริมาณสินค้าในห้องเย็น มีผลโดยตรงต่อรูปแบบ Layout ห้องเย็นนั้น 

 
 เงื่อนไขที่ต้องทราบในการออกแบบ Layout ของห้องเย็น ประกอบด้วย 

 รูปแบบการขนส่งสินค้าเข้ามายังห้องเย็น  

 อุปกรณ์เครื่องมือที่จะน ามาใช้ 

 การจัดการจราจรภายในพื้นที่ เนื่องจากรถบรรทุกอาจจะมาส่งสินค้าพร้อมกันจ านวนมาก ต้องมีการ
จัดการที่ดีพอ 

 ลักษณะการเชื่อมโยงของห้องเย็น เช่น เชื่อมกับท่าเรือ ฯลฯ 

 จ านวนประเภทที่ต้องแยกอุณหภูมิ 

 อุณหภูมิที่ต้องจัดเก็บ 

 กิจกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ  ที่ท าควบคู่กับห้องเย็น  

 พ้ืนที่ส านักงานและท่ีพักผ่อน 
 
ตัวอย่าง Layout ของห้องเย็น แสดงดังต่อไปนี้ 
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 รูปด้านล่างเป็นการใช้ห้องเย็นควบคู่ไปกับการแปรรูปกุ้ง โดยมีการเก็บกุ้งไว้ที่ห้องเย็น และมีตัว
โรงงานบรรจุภัณฑ์กุ้งเพ่ือส่งออกอยู่ด้านข้าง เพ่ือที่จะสามารถน ากุ้งออกมาใช้ได้เลย การสร้างโรงงานและห้องเย็น
ที่ติดกัน จะช่วยลดเวลาการขนส่ง ท าให้สินค้าที่ออกจากห้องเย็นไม่ต้องเดินทางและเสี่ยงต่ออุณหภูมิภายนอก 

 
ภาพที่ 5.39 Layout ห้องเย็นพรอ้มบ่อกุ้ง (http://www.fao.org) 

 

 รูปด้านล่างเป็น Layout ห้องเย็นของบริษัท Crowdley Fresh ในสหรัฐอเมริกาที่ท ากิจการห้องเย็น
ขนาดใหญ่ในรัฐไมอามี่ มีการแยกห้องเย็นเดียวออกเป็น 5 ส่วนคือ Cooler A ถึง D และ Pre-Cooler เพ่ือท าให้
สามารถสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่างกันออกจากกันได้ และในส่วนที่รับส่งสินค้าก็มีการให้ความเย็นด้วยท าให้
สินค้าไม่เน่าเสียง่าย 
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ภาพที่ 5.40 Layout ห้องเย็นของบริษัท Crowley Fresh (http://www.crowleyfresh.com/) 

 

 
 

ภาพที่ 5.41 สภาพภายในห้องเย็นของบริษัท Crowley Fresh (http://www.crowleyfresh.com/) 
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ภาพที่ 5.42 จุดรับส่งสินค้าท่ีมีการควบคุมความเย็นของบริษัท Crowley Fresh (http://www.crowleyfresh.com/) 

 

 ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีพ้ืนที่ไม่มากนัก ในสมัยอดีตมักจะแปลงสภาพที่อยู่อาศัยหรือโรงงานขนาดเล็ก
เดิมเป็นห้องเย็น และใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ และควบคุมอุณหภูมิโดยแบ่งห้องเป็นหลายๆ ชั้นจาก
ด้านนอกที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิมาก และให้ส่วนที่ต้องควบคุมมากที่สุดไว้ด้านใน 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.43 Layout ห้องเย็นขนาดเล็กในประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อน (http://www.wh-lengku.com/) 
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 3.4 Work Flow Process 
 กระบวนการท างานภายในห้องเย็นไม่แตกต่างกับกรณีของคลังสินค้า เนื่องจากห้องเย็นก็คือคลังสินค้า
ประเภทหนึ่งที่มีการรักษาอุณหภูมิภายในนั่นเอง หน้าที่หลัก 3 ข้อคือ 1) การเคลื่อนย้ายสินค้า (Movement) 2) 
การเก็บรักษา (Storage) และ 3) การส่งข้อมูลสินค้า ก็ยังคงเหมือนเดิม ที่อาจจะเฉพาะขึ้น คือห้องเย็นบางส่วน
อาจมีการเชื่อมโยงกับการแปรรูปสินค้าหรือท าบรรจุภัณฑ์โดยตรง และการสั่งสินค้าออกมามักจะเป็นสินค้า
ปริมาณมาก ๆ ในเชิงอุตสาหกรรม ไม่ใช่รายย่อยเหมือนคลังสินค้า และหากรณีเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross-
Docking) ได้ยาก รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี ้
  
 การเคลื่อนย้ายสินค้าสามารถแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ได้หลายกิจกรรมได้แก่ 

 การรับสินค้า (Receiving) คือการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าเข้ามา ส่งข้อมูล
สินค้าเข้าสู่บันทึกสินค้าคงคลัง ตรวจสอบสินค้า และยืนยันการรับและยอดสินค้า 

 การเคลื่อนย้ายต าแหน่งสินค้า (Transfer) คือการขนถ่ายสินค้า เคลื่อนจากต าแหน่งที่รับจาก
ยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่ที่ก าหนดไว้  

 การเลือกสินค้าท่ีมีผู้สั่ง (Order picking/selection) คือการจัดกลุ่มสินค้าให้เป็นไปตามค าสั่ง
ซื้อของลูกค้า และออกสลิปสินค้าให้ลูกค้า 

 
 

 การส่งสินค้า (Shipping) ถือเป็นกิจกรรมขั้นสุดท้าย ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ได้
ประกอบรวมกันตามค าสั่งซื้อไปยังยานพาหนะที่จะใช้ขนส่ง มีการปรับข้อมูลสินค้าคงคลัง และ
ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามค าสั่งซื้อก่อนที่จะส่ง ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีการท าบรรจุภัณฑ์ 
หรือใส่คอนเทนเนอร์แยกกันด้วย 

 
การเก็บรักษาสินค้า อาจจะเป็นการเก็บแบบชั่วคราว หรือกึ่งถาวรก็ได้ การเก็บแบบชั่วคราวจะเน้นไปที่
การเคลื่อนย้ายได้สะดวก (โดยมากจะเป็นตู้แช่แข็ง) พร้อมขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะได้ทันที ขณะที่การ
เก็บแบบกึ่งถาวร จะเป็นการเก็บสินค้าเพ่ือรอเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรือเก็บไปเป็นช่วงฤดูกาล รอ
เวลาที่ราคาสินค้าจะเพ่ิมข้ึน  
 

 การส่งถ่ายข้อมูล ถือเป็นส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ โดยผู้จัดการห้องเย็นควรมีข้อมูลที่แม่นย า (ไม่
จ าเป็นต้องทันกาลเท่าคลังสินค้าทั่วไป เนื่องจากมีประเภทสินค้าภายในไม่มาก) รวมถึงต าแหน่งที่จัดเก็บ ข้อมูล
ลูกค้า ข้อมูลการใช้ห้องเย็น  
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 กระบวนการท างาน (Work Flow Process) ในห้องเย็นปกติจ าแนกตามหน้าที่ข้างต้น ซึ่งไม่แตกต่างกับ
กรณีคลังสินค้า ยกเว้นไม่ค่อยพบ Cross-Docking เท่าใดนัก 
 

                 
(Storage)

           
             

(Case picking)

            
         

(Broken case 
picking)

           ,          ,               
(Accumulation, sortation, packing)

             (Shipping)

             
(Receiving)

              
            

                    

 
 

ภาพที่ 5.44 Work Flow Process ในห้องเย็นโดยทั่วไป2 
 

3.5 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 เทคโนโลยีในกิจการห้องเย็น มักถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอาหารและเกษตรแปรรูป 
ตลอดจนการพยายามลดต้นทุนเพ่ิมรายได้ ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป ผู้ประกอบการจะได้โอกาสในการโฆษณากิจการ ได้แต้มคาร์บอน (Carbon Credit) และสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ จากภาครัฐอีก มาตรฐานในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะเท่ากับหรือมากกว่ามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงาน (Title 24 Energy Efficiency) และมีการควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Federal Environment 
Policy Act Risk Management Plan) เทคโนโลยีที่ส าคัญส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและเทอร์
โมไดนามิกส์ ตลอดจนการวางแผนก่อสร้างห้องเย็นให้ตรงกับความต้องการและประเภทปริมาณสินค้าที่ต้องการ
ใช้งาน เทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ 

 การแยกเครื่องควบคุมอุณหภูมิออกเป็นส่วนๆ เพื่อท าให้สามารถแยกเก็บสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่างกัน
ได้ (Multiple suction operating pressures) 

 เทคโนโลยีในการต่อท่อแอมโมเนีย เพ่ือส่งความเย็นในห้องเย็น (Ammonia Refrigeration piping and 
infrastructure) 

                                                 
2 James A. Tompkins et al., Facility Planning, 2nd Edition., p. 132. 
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 การใช้น้ ามันให้ความเย็นแบบหมุนเวียนกาลักน้ า (Thermo-syphon oil cooling) 

 การควบคุมการระเหยของความเย็น (Capture Complete Evaporator Pans) 
 

 การควบคุมความถี่ในการหมุนของพัดลม (Variable Frequency Drives (VFD) Fans) ซึ่งจากงานวิจัย
พบว่าสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 35% 

 การติดตั้งหน่วยความเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิในจุดที่มีการแปรรูปสินค้า และมีการหมุนเวียนอากาศเพ่ือลด
การปนเปื้อน (Multiple Accuair units to provide air balance and prevent contamination) 

 การใช้คอนเดนเซอร์ซึ่งมีพัดลม VFD และควบคุมความชื้น 

 การใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ และมีสัญญาณเตือน (Automatic Refrigeration Control 
System with paging alarms) 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.45 หน่วยให้ความเย็นแบบแอมโมเนีย (http://www.water-foods.com/) 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.water-foods.com/
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ภาพที่ 5.46 พัดลมที่มีการควบคมุความถี่อัตโนมตัิ หรือ VFD fan (http://machinedesign.com/) 

 
 

3.6 ข้อเสนอแนะต่อห้องเย็นของไทย 
ด้วยปัญหาอุปทานส่วนเกินของห้องเย็น (Oversupply) โดยเฉพาะห้องเย็นแถบจังหวัดสมุทรสาครและ

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่งผลท าให้บริษัทส่วนใหญ่มีก าไรลดลง แต่ด้วยการลงทุนที่มากตอนเริ่มต้นแล้ว ท าให้
ผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังไม่เลิกกิจการ ก็ปล่อยให้เช่าพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ แต่ก็ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาห้องเย็นของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การแก้ไขปัญหาสินค้าที่มีน้อยนั้นในระยะสั้น ไทยอาจจะดึงวัตถุดิบจากเมียนมามาเข้าห้องเย็นเพ่ือแปรรูป 
แต่ในระยะยาว กลุ่มห้องเย็นไทยอาจจะต้องไปลงทุนในเมียนมาแทน แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานส่งเสริมของภาครัฐ    
ที่ชัดเจน   

นอกจากนี้ กิจการห้องเย็นของไทยอาจจะต้องกระจายแตกธุรกิจออกไป เช่น ท าเป็นศูนย์กระจายสินค้า
เพ่ือให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น หรือต้องสามารถแปรรูปสินค้า ผลิตสินค้าออกของตัวเองได้ ไม่ใช่ท าแต่เพียงห้องเย็น
อย่างเดียว ต้องมีความสามารถในการผลิตแปรรูปสินค้า ท าการตลาด และหาลูกค้าของตัวเองจึงจะสามารถอยู่
รอดและขยายกิจการได ้
 
 
 
 

http://machinedesign.com/
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บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อ
รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1. ค าน า  

 บทที่ 6 น ำเสนอกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรคและผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรไทยใน
กำรขยำยธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นเข้ำไปในแต่ละประเทศอำเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย 
ลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนำม ภำยหลังจำกที่มีกำรรวมกลุ่มเป็นประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนอย่ำงสมบูรณ์ ตลอดจนประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้อง
เย็นของไทย จำกนั้นน ำเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น ซึ่งได้ผ่ำนกำรระดมควำม
คิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำครัฐ เอกชน วิชำกำรในส่วนกลำงและภูมิภำค  

 

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และผลกระทบต่อการขยายธุรกิจคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในอาเซียน  

 อำเซียนแต่ละประเทศมีระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและโลจิสติกส์แตกต่ำงกัน โดยกลุ่มประเทศที่ศึกษำ 
ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย ลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนำม พบว่ำ สำมำรถ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของไทยในกำรขยำยธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น เป็นรำย
ประเทศได้ดังนี ้
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศบรูไน 

จุดแข็ง โอกาส 
(1)  บรูไนเป็นประเทศท่ีมีก ำลังซ้ือสูงและมีควำมม่ันคงทำงกำร

เมืองและเศรษฐกิจ 
(2)  รัฐบำลบรูไนเปิดตลำดและส่งเสริมให้คนต่ำงชำติเข้ำไปลงทุน

จัดต้ังคลังสินค้ำ และอนุญำตให้คนไทยไปถือหุ้นข้ำงมำกใน
กิจกำรคลังสินค้ำ ตลอดจนยกเว้นภำษีเงินได้หำกลงทุนเกิน 
2 ล้ำนเหรียญบรูไน และยกเว้นภำษีน ำเข้ำ 

(3) รัฐบำลบรูไนมีนโยบำยสนับสนุนด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
อุปกรณ์ และกำรให้กู้ยืมเงินทุนเพื่อกำรลงทุนและยกเว้นภำษี 

(1)  บรูไนนิยมน ำเข้ำสินค้ำอำหำรจำกไทย เช่น ข้ำว น้ ำตำล  และ
อำหำรแปรรูป ซ่ึงผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำของไทยมีควำมช ำนำญ
ในกำรจัดเก็บสินค้ำดังกล่ำว 

(2)  ตลำดบรูไนเป็นตลำดท่ีมีระดับกำรแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นในอำเซียน 

จุดอ่อน อุปสรรค 
(1)  บรูไนเป็นตลำดขนำดเล็ก อำจไม่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 
(2)  บรูไนขำดแคลนแรงงำนภำยในประเทศท่ีจะว่ำจ้ำงให้เข้ำมำ

ท ำงำนในคลังสินค้ำฯ  

(1)  กำรขนส่งสินค้ำจำกไทยไปบรูไนมีสินค้ำเฉพำะเท่ียวไป แต่ไม่มี
สินค้ำเท่ียวกลับท ำให้ต้นทุนกำรจัดส่งสูง 

(2)  เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของบรูไนขึ้นอยู่กับน้ ำมันและก๊ำซ ส่วนกำร
บริโภค กำรผลิต และกำรส่งออกสินค้ำอื่นๆ ยังมีไม่มำก ขณะน้ี
กำรจัดเก็บน้ ำมันและก๊ำซจะเป็นไปตำมสัญญำสัมปทำน ท ำให้
ผู้ประกอบกำรกิจกำรรำยอื่นเข้ำตลำดได้ยำก 

(3)  กำรจัดตั้งคลังสินค้ำเก็บพืชผลเกษตรและอำหำร (ข้ำว น้ ำตำล 
ฯลฯ) เป็นกลุ่มสินค้ำท่ีรัฐบำลเป็นผู้ก ำกับควบคุมเอง และไม่
อนุญำตให้เอกชนเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกรัฐบำล 
จึงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรต่ำงชำติในกำรเข้ำไปลงทุนท ำ
คลังสินค้ำเก็บพืชผลเกษตร 

  
สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 

และห้องเย็นในประเทศบรูไน: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศบรูไนมีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ ไซโล และ
ห้องเย็นประมำณ 0.8 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดมีขนำดเล็กกว่ำไทยประมำณ 23 เท่ำตัว) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยปีละ 
1% โดยใช้พ้ืนที่ในกำรเก็บสินค้ำอุตสำหกรรม (ยำนยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) และสินค้ำเกษตร 
(ข้ำว ธัญพืช และเนื้อสัตว์) อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบรูไนเป็นตลำดที่มีขนำดเล็ก ประชำกรน้อย จึงไม่มีควำม
น่ำสนใจในกำรลงทุน รวมถึงบรูไนเป็นประเทศที่ขำดแคลนแรงงำน ปริมำณกำรค้ำและกำรลงทุนกับไทยมีน้อย 
ตลอดจนกำรจัดเก็บสินค้ำหลำยประเภทที่ไทยมีควำมช ำนำญ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรและอำหำรจะต้องอยู่
ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจบรูไน ท ำให้ตลำดมีควำมไม่น่ำสนใจในกำรลงทุน ถึงแม้ว่ำจะรัฐบำลบูรไนจะ
ลด/ยกเลิกข้อก ำหนดกำรเข้ำไปลงทุนจัดตั้งกิจกำรคลังสินค้ำฯ โดยให้คนไทยเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกได้ก็ตำม  
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ภาพที่ 6.1 ห้องเย็นเอกชนของบริษัท MCM Maju Cold Storage เป็นกิจการในเครือของซุปเปอร์มาร์เก็ตในบรไูน ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม Light Industrial Complex ใช้รวบรวม รักษา และกระจายสินค้าเนื้อสัตว์ สินค้าประมง ผลิตภณัฑ์นม และผักท่ี

น าเข้าจากต่างประเทศ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศกัมพูชา 
 

จุดแข็ง โอกาส 
(1)  กัมพูชำมีแรงงำนรำคำถูก 
(2)  กัมพูชำได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี (GSP) จำกประเทศพัฒนำ

แล้ว โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรป ท ำให้เป็น
ฐำนกำรผลิตและส่งออกสินค้ำท่ีได้รับสิทธิพิเศษ เช่น เสื้อผ้ำ 
สิ่งทอ รองเท้ำ  

(3) กัมพูชำเปิดตลำดให้ ไปลงทุนถือหุ้นข้ ำงมำกในธุรกิจ
คลังสินค้ำได้ และหำกเป็นกิจกำรห้องเย็นท่ีมีเงินลงทุนสูงจะ
ได้รับยกเว้นภำษีน ำเข้ำวัตถุดิบและเครื่องจักร 

(4)  ชำวกัมพูชำบำงจังหวัดสำมำรถพูดภำษำไทยได้และมี
ควำมสัมพันธ์ท่ีด ี

(5)  กัมพูชำเป็นประเทศท่ีมีชำยแดนติดกับไทย ท ำให้กำร
เดินทำงไปเยี่ยมเยือนธุรกิจท่ีลงทุน และกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศไทยกับกัมพูชำมีต้นทุนไม่สูงมำกนัก   

(1)  กัมพูชำอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ                  
โลจิสติกส์ โดยเฉพำะกำรเชื่อมต่อกับไทยและเวียดนำมในหัวเมือง
ท่ีส ำคัญ เช่น อรัญประเทศ-ปอยเปต และ Bavet (กัมพูชำ) / Moc 
Bai (เวียดนำม) 

(2)  กัมพูชำนิยมน ำเข้ำสินค้ำจำกไทย เช่น อำหำรแปรรูป วัสดุก่อสร้ำง 
ซ่ึงผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำของไทยมีควำมช ำนำญในกำรจัดเก็บ
และกระจำยสินค้ำดังกล่ำว 

(3)  ศักยภำพของตลำดขยำยตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะกำร
เติบโตของกำรผลิตพืชผลเกษตรท่ีมีศักยภำพ เช่น มันส ำปะหลัง ผัก
และผลไม้ ข้ำว    

(4) รัฐบำลกัมพูชำมีนโยบำยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีแต่ละ
ภำค 
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จุดอ่อน อุปสรรค 
(1)  กัมพูชำขำดแคลนแรงงำนมีฝีมือ ท ำให้ขำดแคลนผู้จะเข้ำมำ

ท ำงำนเป็นหัวหน้ำงำนในคลังสินค้ำ 
(2)  กัมพูชำยังคงมีกำรเก็บภำษีส่งออกและต้องเสียค่ำใช้จ่ำยนอก

ระบบมำก  
(3)  ระบบกำรขนส่ง กำรเงิน ธนำคำร และศำลของกัมพูชำไม่

เป็นท่ีน่ำเชื่อถือ 

(1)  กัมพูชำมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยครั้ง และกฎหมำยยัง
ขำดควำมชัดเจน  

 (2) กำรเข้ำไปลงทุนในกัมพูชำในธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้ำอำจต้อง
พบกับคู่แข่งจำกประเทศอื่น เนื่องจำกกัมพูชำเป็นประเทศท่ีมีระดับ
กำรเปิดตลำดมำกและให้ประโยชน์แก่ทุกประเทศคล้ำยคลึงกัน โดย
ชำติท่ีเข้ำไปลงทุนมำก ได้แก่ จีน เกำหลี ญี่ปุ่น และมำเลเซีย 

(3) กำรติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ กำรขออนุมัติเข้ำไปประกอบธุรกิจและ
กำรขอใบอนุญำตในกัมพูชำ อำจประสบปัญหำควำมไม่สะดวก 
และต้องอำศัยควำมสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้ำหน้ำท่ี  

  

สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในประเทศกัมพูชา: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศกัมพูชำมีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ ไซโล 
และห้องเย็นประมำณ 1.4 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดมีขนำดเล็กกว่ำไทยประมำณ 13 เท่ำตัว) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย
ปีละ 4% โดยประเทศกัมพูชำมีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจคลังสินค้ำ  ไซโล และห้องเย็น ในใน
ระดับสูง เนื่องจำกเป็นตลำดที่อยู่ใกล้ชำยแดนไทย มีแรงงำนไร้ฝีมือมำก สินค้ำอุปโภคบริโภคและสินค้ำ
อุตสำหกรรมของไทยได้รับควำมนิยมในตลำดกัมพูชำ กำรบริโภคภำยในประเทศมีอัตรำกำรเติบโตสูงจำกกำร
เพ่ิมขึ้นของกำรลงทุนทำงตรงจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งรัฐบำลกัมพูชำลด/ยกเลิกข้อก ำหนดกำรเข้ำไปลงทุนจัดตั้ง
กิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นโดยให้คนไทยเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกได้ โดยเฉพำะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในขณะที่ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนจะเกิดจำกกำรขำดแคลนแรงงำนระดับเทคนิคและหัวหน้ำงำน สภำพ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร กำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่อำจต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยนอกระบบ
หำกไม่รู้จักคุ้นเคยกับเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนดังกล่ำว และกำรแข่งขันกับนักลงทุนจำกประเทศอ่ืนๆ อำทิ ยุโรป จีน 
ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ ที่มีกำรเข้ำไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนในกัมพูชำ    

 

 
ภาพที่ 6.2 ศูนย์กระจายสินค้าเสื้อผ้าของบริษัท FC Standard Logistics กิจการของนักลงทุนจีนท่ีจดัตั้ง 

บริเวณใกล้ท่าอากาศยานพนมเปญ เพื่อประโยชน์ในการส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศ  
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศอินโดนีเซีย 
 

จุดแข็ง โอกาส 
(1)  อินโดนีเซียเป็นตลำดใหญ่ มีจ ำนวนประชำกรมำกท่ีสุดใน

อำเซียน 
(2)  อินโดนีเซียมีแรงงำนมำก และค่ำแรงถูก  
(3)  มีควำมสมบูรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำไม้ ประมง และ

แร่ และมีกำรเติบโตของกำรลงทุนจำกต่ำงชำติมำก 
(4) อินโดนีเซียอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และ

ระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพำะกำรเชื่อมต่อภำยในประเทศ และ
ตลำดต่ำงประเทศ 

 (1) อินโดนีเซียนิยมน ำเข้ำสินค้ำจำกไทย เช่น ข้ำว ผลไม้ น้ ำตำล และ
สินค้ำอุตสำหกรรมซ่ึงผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำของไทยมีควำม
ช ำนำญในกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำดังกล่ำว 

(2) ห้องเย็นเพื่อกำรเก็บรักษำสินค้ำยังมีจ ำนวนน้อยและคุณภำพไม่ดี
มำกนัก 

(3) อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจดี 
โดยเฉพำะกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม เช่น ยำนยนต์และชิ้นส่วน 
อุตสำหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้และยำงพำรำ 

จุดอ่อน อุปสรรค 
(1) โครงสร้ำงพื้นฐำนโลจิสติกส์ในอินโดนีเซียไม่เพียงพอกับ

ควำมต้องกำร กำรจรำจรแออัดท้ังทำงบก น้ ำ และอำกำศ  
(2)  ประชำกรส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน 
(3)  บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเป็นบริกำรท่ีอินโดนีเซีย

ยังไม่มีกำรเปิดตลำดมำกนัก 

(1)  สภำพภูมิศำสตร์เป็นเกำะท ำให้กำรกระจำยสินค้ำมีต้นทุนสูงและ
ใช้ระยะเวลำนำน 

(2)  อินโดนีเซียเป็นตลำดท่ีต่ำงประเทศท่ีมีศักยภำพกำรแข่งขันและเงิน
ลงทุนสูงให้ควำมสนใจในกำรเข้ำไปลงทุนมำกเน่ืองจำกเป็นตลำด
ใหญ่ ท ำให้กำรแข่งขันมีมำก 

(3) กำรติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ กำรขออนุมัติเข้ำไปประกอบธุรกิจและ
กำรขอใบอนุญำตในอินโดนีเซีย อำจประสบปัญหำควำมไม่สะดวก 
และต้องอำศัยควำมสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้ำหน้ำท่ี  

 

 สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในประเทศอินโดนีเซีย: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศอินโดนีเซียมีควำมต้องกำรพื้นที่คลังสินค้ำ 
ไซโล และห้องเย็นประมำณ 64.1 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดมีขนำดใหญ่กว่ำไทยประมำณ 3.5 เท่ำตัว) มีอัตรำกำร
เติบโตเฉลี่ยปีละ 1% โดยประเทศอินโดนีเซียมีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจคลังสินค้ำ  ไซโล และ
ห้องเย็นในระดับปำนกลำง เนื่องจำกเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่ มีแรงงำนไร้ฝีมือมำก กำรบริโภคภำยในประเทศมี
อัตรำกำรเติบโตสูงจำกกำรเพ่ิมขึ้นของกำรลงทุนทำงตรงจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
อุตสำหกรรมหนัก อีกทั้งรัฐบำลอินโดนีเซียลด/ยกเลิกข้อก ำหนดกำรเข้ำไปลงทุนจัดตั้งกิจกำรคลังสิ นค้ำ ไซโล 
ห้องเย็น โดยให้คนไทยเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกไม่เกินร้อยละ 51 ได้  โดยเฉพำะในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบำล
ส่งเสริมกำรลงทุน โดยศักยภำพกำรลงทุนของธุรกิจไทยอยู่ตำมหัวเมืองใหญ่ เช่น กรุงจำกำร์ต้ำ เมืองสุระบำยำ 
เมืองเซมำรัง เมืองเมดำน และเมืองบำหลี ในขณะที่ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนจะเกิดจำกกำรขำดแคลนแรงงำน
ระดับเทคนิคและหัวหน้ำงำน สภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร กำรกระจำยสินค้ำที่เสียเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยสูงเนื่องจำกอินโดนีเซียมีเกำะแก่งจ ำนวนมำกและมีปัญหำกำรจรำจรติดขัดมำก และกำรแข่งขันกับนัก
ลงทุนจำกประเทศอ่ืนๆ อำทิ ยุโรป และญี่ปุ่น ที่เข้ำไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนในอินโดนีเซีย    
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ภาพที่ 6.3 คลังสินค้าสาธารณะของบริษัท PT Jakarta Sereal ในหัวเมืองต่างๆ เช่น กรุงจาการต์า และเมืองสุระบายา              
ที่ใช้เก็บรักษาและกระจายหอมแดง ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส าคญัของอินโดนีเซีย 

  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นใน สปป.ลาว 

จุดแข็ง โอกาส 
(1)  ลำวมีต้นทุนค่ำเช่ำท่ีดิน และแรงงำนไม่แพง 
(2)  ลำวได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี (GSP) จำกประเทศพัฒนำแล้ว 

โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และได้รับสิทธิ
ประโยชน์จำกประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ จีน และเวียดนำม 
ในกำรยกเว้นภำษีกำรค้ำกับประเทศเพื่อนบ้ำน  

(3)  ลำวเปิดตลำดให้ไปลงทุนถือหุ้นข้ำงมำกในธุรกิจคลังสินค้ำ 
ไซโล และห้องเย็นได้  

(4)  สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำไทยได้ มีควำมคุ้นเคยกับคนไทย 
และวัฒนธรรมไทย  

(5)  ลำวเป็นประเทศท่ีมีชำยแดนติดกับไทย ท ำให้กำรเดินทำงไป
เยี่ยมเยือนธุรกิจท่ีลงทุน และกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไทย
กับลำวมีต้นทุนไม่สูงมำกนัก   

(1)  เศรษฐกิจของลำวมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนลำวอยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและ โลจิสติกส์ 
โดยเฉพำะต้องกำรปรับปรุงประเทศให้เป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ทำง
บกเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน  

(2) คนลำวนิยมน ำเข้ำสินค้ำจำกไทยท้ังสินค้ำอุปโภคบริโภค อำหำร
ส ำเร็จรูป และสินค้ำอุตสำหกรรม ท ำให้ผู้ประกอบ 

 กำรคลังสินค้ำมีโอกำสไปท ำธุรกิจรับจัดเก็บสินค้ำไปลำวได้ 
ประกอบกับมีนักลงทุนต่ำงชำติเข้ำไปลงทุนมำก ท ำให้มีควำม
ต้องกำรเพิ่ม 

(3)  ศักยภำพของตลำดขยำยตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะกำร
เติบโตของกำรผลิตพืชผลเกษตรท่ีมีศักยภำพ เช่น ผักผลไม้ อ้อย 
กำแฟ ข้ำวโพด ถั่วเหลือง และมันส ำปะหลัง  

(4) รัฐบำลลำวมีนโยบำยจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีแต่ละภำค 
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จุดอ่อน อุปสรรค 
(1)  ประชำกรลำวมีก ำลังซ้ือไม่สูงนัก โดยเฉพำะแขวงอื่นท่ีไม่ใช่

แขวงเวียงจันทน์  
(2)  ลำวขำดแคลนแรงงำนมีฝีมือ ท ำให้ขำดแคลนผู้จะเข้ำมำ

ท ำงำนเป็นหัวหน้ำงำนในคลังสินค้ำ และในช่วงฤดูกำลเกี่ยว
เก็บอำจมีควำมเสี่ยงที่คนงำนจะหยุดงำนเพ่ือไปเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

(3)  กำรท ำธุรกิจกับคนลำวต้องใช้ควำมไว้วำงใจและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยำว  

(1)  กำรเข้ำไปลงทุนในลำวในธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้ำอำจต้อง
พบกับคู่แข่งจำกประเทศอื่น โดยเฉพำะจีน ท่ีปัจจุบันมีกำรเข้ำไป
ร่วมกับนักลงทุนลำวในกำรประกอบธุรกิจผลิตสินค้ำ ศูนย์เปลี่ยน
ถ่ำยสินค้ำ และโลจิสติกส์ โดยเฉพำะในเส้นทำง North South 
Economic Corridor  

(2)  กำรขออนุมัติเข้ำไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลำว อำจประสบปัญหำ
ควำมไม่สะดวกในกำรขอใบอนุญำต ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของ
ผู้ปกครองแต่ละแขวง และเจ้ำหน้ำท่ีในพื้นท่ีจะมำขอตรวจสอบ
เอกสำรและกำรด ำเนินงำนอยู่เสมอ 

(3)  มีข้อจ ำกัดในกำรน ำผลก ำไรของผู้ลงทุนกลับประเทศ  

  
สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 

และห้องเย็นใน สปป.ลาว: หำกประเมินในภำพรวม สปป.ลำว มีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ ไซโล และห้อง
เย็นประมำณ 1.2 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดมีขนำดเล็กกว่ำไทยประมำณ 15 เท่ำตัว) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยปีละ 4% 
โดยประเทศลำวมีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในระดับสูง เนื่องจำก
เป็นตลำดที่อยู่ติดพรมแดนไทย มีควำมรู้จักคุ้นเคยกับคนไทยและสินค้ำไทย มีถนนหลำยสำยเชื่อมโยงจำกไทยกับ
ลำว อีกทั้งรัฐบำลลำว ลด/ยกเลิก ข้อก ำหนดกำรเข้ำไปลงทุนจัดตั้งกิจกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น โดยให้
คนไทยเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกได้ โดยเฉพำะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยศักยภำพกำรลงทุนของธุรกิจไทยจะอยู่ตำม
หัวเมืองใหญ่ด้ำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและโลจิสติกส์ เช่น กรุงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต แขวงหลวงพระ
บำง แขวงไชยะบุรี ในขณะที่ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนจะเกิดจำกกำรขำดแคลนแรงงำนระดับเทคนิคและ
หัวหน้ำงำน สภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร กำรกระจำยสินค้ำที่เสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยสูง
เนื่องจำกสังคมลำวเป็นสังคมชนบท และกำรแข่งขันกับนักลงทุนจำกประเทศอ่ืนๆ อำทิ จีน ญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ 
ที่เข้ำไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนใน สปป.ลำว  
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ภาพที่ 6.4 คลังสินค้าเอกชนของบริษัท Koyo Laos ซึ่งเป็นของนักลงทุนญี่ปุ่นท่ีเข้าไปลงทุนท ากิจการแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน สปป.ลาว 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศมาเลเซีย 
 

จุดแข็ง โอกาส 
(1)  มำเลเซียมีอุตสำหกรรมแปรรูปเกษตรท่ีเข้มแข็ง เช่น ปำล์ม

น้ ำมัน ไบโอดีเซล ยำงพำรำแปรรูป อำหำรฮำลำล และ
อุตสำหกรรมปิโตรเลียม ท่ีมีควำมเข้มแข็ง 

(2)  มำเลเซียมีโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมี
ควำมพร้อมท้ังระบบกำรขนส่งทำงน้ ำ ถนน และอำกำศ   

(3)  มำเลเซียมีกำรให้กำรอุดหนุนต้นทุนกำรใช้พลังงำน ท ำให้มี
ต้นทุนกำรใช้พลังงำนท่ีต่ ำกว่ำไทย  

(4) แรงงำนและบุคลำกรของมำเลเซียมีระดับกำรศึกษำสูงและ
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษได้ดี  

(5)  มำเลเซียเป็นประเทศท่ีมีชำยแดนติดกับไทย ท ำให้กำร
เดินทำงไปเยี่ยมเยือนธุรกิจท่ีลงทุน และกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศไทยกับมำเลเซียมีต้นทุนไม่สูงมำกนัก   

(1)  สินค้ำอำหำรท่ีผลิตในมำเลเซียยังมีจ ำกัด และไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร ท ำให้มีโอกำสในกำรน ำเข้ำและสร้ำงคลังเก็บสินค้ำอำหำร
และพืชผลเกษตรในมำเลเซีย  

(2)  ตลำดกำรท่องเท่ียวในมำเลเซียมีกำรเติบโต โดยเฉพำะกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลำงและชำวอำหรับท่ีนิยมเดินทำงเข้ำมำ
ท่องเท่ียวและติดต่อซ้ือสินค้ำจำกประเทศมำเลเซียมำก ท ำให้สร้ำง
ขนำดตลำดรับฝำกสินค้ำไม่ได้จ ำกัดอยู่เฉพำะกำรให้บริกำรแก่คน
มำเลเซียเท่ำน้ัน  

 
 

จุดอ่อน อุปสรรค 
(1)  มำเลเซียไม่ได้ผูกพันเปิดตลำดคลังสินค้ำฯ ให้คนต่ำงชำติเข้ำ

ไปถือหุ้นข้ำงมำกเกินกว่ำร้อยละ 70 โดยก ำหนดให้ต้องร่วม
ทุนกับคนมำเลเซีย 

(2)  ขำดแคลนแรงงำนระดับปฏิบัติกำรและแรงงำนไร้ฝีมือ ท ำให้
หำผู้เข้ำมำท ำงำนในคลังสินค้ำฯ ได้ยำก และอำจมีกำรเลือก
ปฏิบัติในกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ระหว่ำงคนมำเลเซียเชื้อ
สำยมำเลย์ กับเชื้อสำยอื่นๆ  

(1)  นักธุรกิจมำเลเซียมีทักษะในกำรเจรจำต่อรองเก่ง และมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรท ำสัญญำธุรกิจ  

(2)  กำรเข้ำไปลงทุนในมำเลเซียในธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้ำอำจ
ต้องพบกับคู่แข่งจำกประเทศอื่น โดยเฉพำะประเทศสิงคโปร์ และ
ยุโรป  
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 สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในประเทศมาเลเซีย: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศมำเลเซียมีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ 
ไซโล และห้องเย็นประมำณ 16.8 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดไทยมีขนำดใหญ่กว่ำประมำณร้อยละ 10 ของประมำณ
ควำมต้องกำรทั้งหมด) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยปีละ 3% อย่ำงไรก็ตำม มำเลเซียมีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไป
ประกอบธุรกิจคลังสินค้ำฯ ในระดับน้อย เนื่องจำกเป็นตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง ขำดแคลนแรงงำนไร้ฝีมือมำก อีก
ทั้งรัฐบำลมำเลเซียไม่ได้ยกเลิกข้อก ำหนดกำรเข้ำไปลงทุนจัดตั้งกิจกำรคลังสินค้ำ  ไซโล ห้องเย็นให้คนไทยเข้ำไป
ถือหุ้นข้ำงมำกได้    

 

 
ภาพที่ 6.5 คลังเก็บน้ ามันปาลม์ ซึง่เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของมาเลเซีย โดยรัฐบาลมาเลเซียก าหนดให้ 

ผู้เก็บคลังน้ ามันปาลม์ต้องเป็นกิจการของมาเลเซีย 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศเมียนมา 
 

จุดแข็ง โอกาส 
(1)  เมียนมำมีแรงงำนระดับปฏิบัติกำรและแรงงำนไร้ฝีมือเป็น

จ ำนวนมำก และค่ำแรงงำนไม่แพง 
(2)  เมียนมำได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี (GSP) จำกประเทศพัฒนำ

แล้ว และได้รับสิทธิประโยชน์จำกประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ 
จีน และอินเดีย ในกำรยกเว้นภำษีกำรค้ำกับประเทศเพื่อน
บ้ำน  

(3)  เมียนมำเปิดตลำดให้ไปลงทุนถือหุ้นข้ำงมำกในธุรกิจ
คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นได้  

(4)  เมียนมำมีทรัพยำกรธรรมชำติมำกและพืชผลเกษตร และ
ประมงท่ีมีปริมำณมำก  

(5) เมียนมำเป็นประเทศท่ีมีชำยแดนติดกับไทย ท ำให้กำร
เดินทำงไปเยี่ยมเยือนธุรกิจท่ีลงทุนมีควำมสะดวก   

 

(1)  เศรษฐกิจของเมียนมำมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว อันเกิดจำก
กำรเปิดรับกำรลงทุนของต่ำงชำติ เช่น อุตสำหกรรม ศูนย์กำรค้ำ 
โรงแรม ฯลฯ และกำรเพิ่มงบประมำณกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของภำครัฐ   

(2)  คนเมียนมำนิยมน ำเข้ำสินค้ำจำกไทยท้ังสินค้ำอุปโภคบริโภค 
อำหำรส ำเร็จรูป วัสุก่อสร้ำง และสินค้ำอุตสำหกรรม ท ำให้
ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำมีโอกำสไปท ำธุรกิจรับจัดเก็บสินค้ำไป
เมียนมำ ประกอบกับมีนักลงทุนต่ำงชำติเข้ำไปลงทุนมำก ท ำให้มี
ควำมต้องกำรเพิ่ม 

 (3)  รัฐบำลเมียนมำมีนโยบำยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีแต่ละ
ภำค 

จุดอ่อน อุปสรรค 
(1) ประชำกรเมียนมำมีก ำลังซ้ือไม่สูงนัก โดยเฉพำะพื้นท่ีอื่นท่ี

มิใช่กรุงย่ำงกุ้ง และเขตมัณฑะเลย์  
(2) เมียนมำขำดแคลนแรงงำนมีฝีมือ ท ำให้ขำดแคลนผู้จะเข้ำมำ

ท ำงำนเป็นหัวหน้ำงำนในคลังสินค้ำ  
(3) มีปัญหำกระแสไฟฟ้ำขัดข้องบ่ำยครั้ง และสำธำรณูปโภคไม่

เพียงพอ 
(4) ค่ำขนส่งสินค้ำจำกชำยแดนไทยมีอัตรำสูงและบำงครั้งมีกำร

เรียกเก็บค่ำคุ้มครอง 
(5) ระบบกำรเงินยังไม่มีเสถียรภำพ ธนำคำรพำณิชย์ผูกขำดโดย

รัฐบำล   

(1)  กฎระเบียบทำงกำรค้ำท่ีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย และกำรขออนุมัติ
เข้ำไปประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นท่ี อำจขึ้นอยุ่กับกำรพิจำรณำของ
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ และชนกลุ่มน้อยท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ี  

(2)  มีข้อจ ำกัดในกำรน ำผลก ำไรของผู้ลงทุนกลับประเทศ  
(3)  เมียนมำมีกำรก ำหนดมำตรกำรทำงกำรค้ำและกำรลงทุนเพื่อจ ำกัด

ปริมำณกำรน ำเข้ำ และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ให้กับแรงงำนเมียนมำ
ภำยใต้กรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด  
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ภาพที่ 6.6 คลังสินค้าของบริษัท Srithai Logistics (Myanmar) เปน็กิจการในเครือของไทย Srithai Group  

โดยมีคลังสินคา้อยูท่ีเมืองเมยีวดี และนครย่างกุ้ง 
 

สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในประเทศเมียนมา: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศเมียนมำมีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ ไซโล 
และห้องเย็นประมำณ 6.0 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดมีขนำดเล็กกว่ำไทยประมำณ 3 เท่ำตัว) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย  
ปีละ 4% ประเทศเมียนมำมีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจคลังสินค้ำฯ ในในระดับสูง เนื่องจำกเป็น
ตลำดที่อยู่ติดพรมแดนไทย มีควำมรู้จักคุ้นเคยกับคนไทยและสินค้ำไทย มีแรงงำนไร้ฝีมือจ ำนวนมำก อีกทั้ง
รัฐบำลเมียนมำลด/ยกเลิกข้อก ำหนดกำรเข้ำไปลงทุนจัดตั้งกิจกำรคลังสินค้ำฯ โดยให้คนไทยเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำก
ได้ โดยศักยภำพกำรลงทุนของธุรกิจไทยจะอยู่ตำมหัวเมืองใหญ่ด้ำนกำรผลิตและกำรค้ำ เช่น ย่ำงกุ้ง มัณฑะเลย์ 
และหัวเมืองที่อยู่ติดกับไทยที่ต้องมีกำรน ำสินค้ำของไทยไปถ่ำยลงรถฝั่ง เมียนมำ เช่น เมียวดี ท่ำขี้เหล็ก เป็นต้น 
ในขณะที่ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนจะเกิดจำกกำรขำดแคลนแรงงำนระดับเทคนิคและหัวหน้ำงำน สภำพ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ยังไม่พัฒนำเท่ำท่ีควร และกำรเปิดปิดด่ำนกำรค้ำพรมแดนระหว่ำงไทยกับเมียนมำที่ยังมีควำม
ไม่แน่นอน ควำมคุ้นเคยในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำรแข่งขันกับนัก
ลงทุนจำกประเทศอ่ืนๆ อำทิ จีน ญี่ปุ่น ที่เข้ำไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มข้ึนในประเทศเมียนมำ  
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศฟิลิปปินส์ 

 

จุดแข็ง โอกาส 
(1) มีแรงงำนท่ีมีควำมรู้จ ำนวนมำก  
(2)  ประชำกรมีควำมรู้ภำษำอังกฤษดี 
(3)  เป็นตลำดท่ีมีประชำกรจ ำนวนมำก 

(1)  ฟิลิปปินส์อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบขนส่ง 
โดยเฉพำะกำรขยำยขีดควำมสำมำรถรองรับของท่ำอำกำศยำน
และท่ำเรือ 

จุดอ่อน อุปสรรค 
(1) มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบรำชกำรอยู่เสมอ 
(2)  สหภำพแรงงำนมีควำมแข็งแกร่งและมีบทบำทมำก 
(3)  สำธำรณูปโภคพื้นฐำนยังมีไม่เพียงพอ  
(4)  บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเป็นบริกำรมีกำรเปิด

ตลำดน้อยมำกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอำเซียน 

(1)  สภำพภูมิศำสตร์เป็นเกำะท ำให้กำรกระจำยสินค้ำมีต้นทุนสูงและ
ใช้ระยะเวลำนำน 

(2)  มีอุปสรรคทำงกำรค้ำทีมิใช่ภำษีจ ำนวนมำก 

 
 สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในประเทศฟิลิปปินส์: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศฟิลิปปินส์มีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ 
ไซโล และห้องเย็นประมำณ 17.7 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดมีขนำดใกล้เคียงกับไทย) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยปีละ 5% 
อย่ำงไรก็ตำม ประเทศฟิลิปปินส์มีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจคลังสินค้ำฯ ในในระดับน้อย แม้ว่ำจะ
เป็นตลำดที่มีประชำกรมำก และมีแรงงำนไร้ฝีมือมำกก็ตำม แต่เนื่องจำกฟิลิปปินส์ เป็นตลำดที่อยู่ห่ำงไกลจำก
ไทย มีลักษณะเป็นเกำะแก่งจ ำนวนมำก ประกอบกับสินค้ำของไทยที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ำอุตสำหกรรมที่ส่ง
เข้ำไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงำน เช่น เม็ดพลำสติก อุปกรณ์ยำนยนต์ แผงวงจรไฟฟ้ำ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกล 
ซึ่งโรงงำนในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ใช้คลังสินค้ำส่วนบุคคลเพ่ือเก็บสินค้ำ ตลอดจนรัฐบำลฟิลิปปินส์ไม่ได้ยกเลิกข้อ
ก ำหนดให้คนไทยสำมำรถเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกได้ ท ำให้มีโอกำสน้อยในกำรเข้ำไปลงทุนขยำยธุรกิจในฟิลิปปินส์  
 

 
ภาพที่ 6.7 คลังสินค้าสาธารณะของ Safehouse Storage ในประเทศฟิลิปปินส์ เน้นจับกลุ่มลูกค้าบคุคลทั่วไปท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยใช้

บ้านจ ากัด เช่น คอนโดมเินียม และต้องการน าของใช้และสมัภาระบางส่วนมาเช่าพ้ืนท่ีภายนอก (Personalized Storage)  
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศสิงคโปร์ 

จุดแข็ง โอกาส 
(1) สิงคโปร์มีโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์และกำร

ธนำคำรท่ีมีควำมพร้อมท้ังระบบกำรขนส่งทำงน้ ำ ถนน และ
อำกำศ และเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและโลจิสิตกส์ของ
อำเซียน   

(2) แรงงำนและบุคลำกรของมำเลเซียมีระดับกำรศึกษำสูงและ
สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษได้ดี  

(1)  สิงคโปร์เปิดตลำดให้คนไทยและคนต่ำงประเทศท่ัวโลกไปลงทุน
ประกอบธุรกิจคลังสินค้ำได้โดยถือหุ้นได้ท้ังหมด 100%  

(2)  สิงคโปร์ด ำเนินนโยบำยกำรค้ำและกำรลงทุนเสรี  
 
 
 

จุดอ่อน อุปสรรค 
(1)  สิงคโปร์ขำดแคลนแรงงำนระดับปฏิบัติกำรและแรงงำนไร้

ฝีมือ ท ำให้กำรจัดตั้งคลังสินค้ำฯ อำจประสบควำมล ำบำกใน
กำรหำพนักงำน และมีระดับค่ำแรงสูง  

(2)  สิงคโปร์มีพ้ืนท่ีน้อย และต้นทุนรำคำท่ีดินและอำคำรสูงมำก 
 

(1)  นักธุรกิจสิงคโปร์มีทักษะในกำรเจรจำต่อรองเก่ง และมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรท ำสัญญำธุรกิจ  

(2)  กำรเข้ำไปลงทุนในสิงคโปร์ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้ำต้องพบ
กับคู่แข่งจำกประเทศอื่น โดยเฉพำะประเทศมำเลเซีย ยุโรป 
ฮ่องกง ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงมีระดับกำรแข่งขันท่ีสูง
มำก  

 

 สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในประเทศสิงคโปร์: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศสิงคโปร์มีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ ไซโล 
และห้องเย็นประมำณ 6.3 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดมีขนำดเล็กกว่ำไทยประมำณ 3 เท่ำตัว) มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยปี
ละ 2% อย่ำงไรก็ตำม ตลำดสิงคโปร์มีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจคลังสินค้ำฯ ในระดับน้อย 
เนื่องจำกเป็นตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง ขำดแคลนแรงงำนไร้ฝีมือมำก รำคำค่ำแรงงำนแพง รำคำค่ำเช่ำที่ดินและ
อำคำรมีรำคำแพง แม้ว่ำรัฐบำลสิงคโปร์จะอนุญำตให้คนไทยสำมำรถเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกได้ก็ตำม   

 
ภาพที่ 6.8 คลังสินค้าสาธารณะของ YCH Warehouse Group สิงคโปร ์เป็นผู้น าการให้บริการคลังสนิค้า ท ารายมากกว่าปลีะ 
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50 พันล้านเหรียญสิงคโปร ์
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นในประเทศเวียดนาม 

 

จุดแข็ง โอกาส 
(1)  กำรเมืองมีเสถียรภำพ 
(2)  เป็นตลำดท่ีมีประชำกรมำกและเศรษฐกิจขยำยตัวเร็ว 
(3)  มีทรัพยำกรประมงมำกและเกษตรมำก 
(4)  มีค่ำจ้ำงแรงงำนถูก 
(5)  บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำในเวียดนำมมีระดับกำร

เปิดตลำดมำก และเวียดนำมให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ คลังสินค้ำ และเขตนิคมอุตสำหกรรมมำก 

(1)  ผู้บริโภคเวียดนำมให้ควำมสนใจกับสินค้ำของไทย 
(2)  มีคนไทยเข้ำไปลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนำมอยู่บ้ำงแล้ว 

เช่น นิคมอุตสำหกรรม โลจิสติกส์ สำยกำรเดินเรือ และผลิต
สินค้ำอุปโภคบริโภค ท ำให้สำมำรถหำข้อมูลหรือร่วมเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจไทยเพื่อไปรุกตลำดเวียดนำม 

จุดอ่อน อุปสรรค 
(1) มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบรำชกำรอยู่เสมอ 
(2)  สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนยังมีไม่เพียงพอ  
(3) เมืองใหญ่ของเวียดนำมมีกำรใช้มำตรกำรห้ำมรถใหญ่เข้ำ

เมืองในช่วงเวลำเร่งด่วนและกลำงวัน ท ำให้กำรขนส่ง
สินค้ำเข้ำและออกจำกคลังสินค้ำท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองส ำคัญมี
ปัญหำในกำรล ำเลียงสินค้ำเข้ำออกจำกคลัง 

(1)  สภำพภูมิศำสตร์ท่ีแคบและยำวท ำให้กำรกระจำยสินค้ำมี
ต้นทุนสูงและใช้ระยะเวลำนำน 

(2)  เวียดนำมเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีระดับกำรคอรัปชั่นสูงมำก
ในอำเซียน ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบท่ีได้ก ำหนดไว้ มี
ประกอบกับในกำรขอใบอนุญำตจะมีขั้นตอนกำรติดต่อ
รำชกำรมำก  

(3) เวียดนำมเป็นประเทศท่ีประสบปัญหำวำตภัยและอุทกภัยอยู่
บ่อยครั้ง ท ำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกน้ ำท่วมและพำยุไต้ฝุ่น
ท ำลำยอำคำร คลังสินค้ำ และสถำนประกอบกำร 

 
 

 สรุปการประเมินผลกระทบด้านบวกและลบต่อการลงทุน/ขยายธุรกิจของกิจการคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นในประเทศเวียดนาม: หำกประเมินในภำพรวม ประเทศเวียดนำมมีควำมต้องกำรพ้ืนที่คลังสินค้ำ 
ไซโล และห้องเย็นประมำณ 13.8 ล้ำนเมตริกตัน (ตลำดไทยมีขนำดใหญ่กว่ำเวียดนำมประมำณร้อยละ 30)        
มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยปีละ 4% ทั้งนี้ ประเทศเวียดนำมมีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจคลังสินค้ำฯ 
ในในระดับปำนกลำง เนื่องจำกเป็นตลำดใหญ่ มีอัตรำกำรเติบโตสูง อีกทั้งรัฐบำลเวียดนำมลด/ยกเลิกข้อ
ก ำหนดกำรเข้ำไปลงทุนจัดตั้งกิจกำรคลังสินค้ำฯ โดยให้คนไทยเข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกได้ โดยศักยภำพกำรลงทุน
ของธุรกิจไทยจะอยู่ตำมหัวเมืองใหญ่ด้ำนกำรผลิตและกำรค้ำ ได้แก่ นครโฮจิมินต์ เมืองวุง เตำ กรุงฮำนอย เมือง
ดำนัง เมืองไฮฟอง ในขณะที่ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนจะเกิดจำกกำรขำดแคลนแรงงำนระดับเทคนิคและ
หัวหน้ำงำน สภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร ควำมคุ้นเคยในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐใน
ส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำรแข่งขันกับนักลงทุนจำกประเทศอ่ืนๆ อำทิ ยุโรป อเมริกำ ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
จีน ญี่ปุ่น ที่เข้ำไปลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึนในประเทศเวียดนำม  
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ภาพที่ 6.9 ไซโลเก็บแป้งข้าวสาลีในเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.10 กิจการห้องเย็นที่ร่วมทุนระหว่างเอกชนสหรัฐอเมริกากบัเวียดนามที่จดัตั้งในเวียดนาม 
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3. การประเมินสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทย 

เพ่ือรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 จำกกำรศึกษำข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ส่วนกลำงและภูมิภำค พบว่ำ สำมำรถประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของไทยที่เกิดจำกกำรรวมตัว
เป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ดังนี้  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ผู้ประกอบกำรไทยเริ่มมีกำรจับมือเป็นสมำคมฯ 
และสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจทั้งระหว่ำงคลังสินค้ำ
กับโลจิสติกส์ และกับลูกค้ำผู้ใช้บริกำร 

- ผู้ประกอบกำรในส่วนกลำงและภูมิภำคมีพื้นที่
เหลือเพียงพอต่อกำรให้เช่ำ และรับจัดกำรเก็บ
รักษำสินค้ำให้กับลูกค้ำรำยใหญ่และรำยย่อย 

- ธุรกิจคลังสินค้ำฯ ส่วนใหญ่เป็นกิจกำรที่ตั้งมำ
นำน ท ำให้มีประสบกำรณ์กำรท ำธุรกิจ และ
คุ้นเคยกับลูกค้ำ 

- ผู้ประกอบกำรไทยส่วนใหญ่เป็น SME ขำดแคลน
เงินทุน ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนในคลังสินค้ำ กำร
จัดกำรต้นทุน กำรท ำกำรตลำดเชิงรุก และกำรเพิ่ม
มูลค่ำทำงธุรกิจ 

- ขำดแคลนแรงงำน โดยเฉพำะแรงงำนระดับ
ปฏิบัติกำร 

- ผู้ประกอบกำรไทยขำดควำมรู้ ในกำรท ำธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรท ำตลำดระหว่ำง
ประเทศในเชิงรุก 

โอกาส อุปสรรค 

-  ภำครัฐไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำโลจิสติกส์ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน และยกระดับมำตรฐำนมำก
ขึ้น 

-  ธุ รกิจขนำดใหญ่ของไทยก้ ำวไปท ำธุ รกิจ ใน
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในประเทศเพื่อนบ้ำนมำก
ขึ้น และต้องกำรหุ้นส่วนธุรกิจที่มีควำมคุ้นเคยใน
กำรท ำงำนร่วมกัน 

-  ข้อผูกพันเปิดตลำดภำยใต้ AEC ท ำให้ไทยสำมำรถ
เข้ำไปถือหุ้นข้ำงมำกได้ในต่ำงประเทศในธุรกิจ
คลังสินค้ำและโลจิสติกส์อื่นๆ  

-  ควำมต้องกำรบริกำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นมี
ควำมผันผวนตำมสภำวะเศรษฐกิจ และกฎระเบียบ
กำรน ำเข้ำของต่ำงประเทศ 

-  คลังสินค้ำฯ สำธำรณะมักใช้ในกำรรองรับเมื่อ
คลังสินค้ำส่วนบุคคลมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดเก็บ 

-  มีกำรแข่งขันด้ำนกำรตัดรำคำจำกคลังสินค้ำเอกชน
ที่ไม่ได้จดทะเบียนสำธำรณะ 

-  มีกำรแข่งขันเพิ่มขึ้นจำกธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจรที่เป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ทั้งไทยและ
ต่ำงประเทศ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยเพื่อรองรับการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จำกกำรที่ได้มีกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ตลอดจนได้มีกำรยกร่ำงยุทธศำสตร์ฯ และได้ผ่ำนกำร
ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำครัฐ เอกชน วิชำกำรในส่วนกลำงและภูมิภำคแล้ว ยุทธศำสตร์ที่
ประเทศไทยควรมีกำรผลักดันเพ่ือพัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยเพ่ือรองรับกำรรวมตัวเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ควรมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ “ประเทศไทยมีธุรกิจคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็น ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็น
ศูนย์กลางธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่มประเทศอาเซียนและบทบาทของไทยในการเป็นผู้น าการส่งออก
ในตลาดโลก” 

พันธกิจ 

(1) พัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และมีกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศและตลำดระหว่ำงประเทศ 

(2) ส่งเสริมธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้สำมำรถรองรับบทบำทของไทยในกำร
เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียน 

(3) ส่งเสริมธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้สำมำรถรองรับบทบำทของไทยในกำร
เป็นผู้น ำกำรส่งออกในตลำดโลกในกลุ่มสินค้ำ / บริกำรเป้ำหมำย 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การเพิ่มความสามารถในการจัดการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

กลยุทธ์ 1.1 กำรยกระดับทักษะกำรจัดกำรคลังสินค้ำ  ไซโล และห้องเย็นและโลจิสติกส์ที่มีควำม
สอดคล้องกับลักษณะสินค้ำและตลำด  

กลยุทธ์ 1.2 กำรจัดหำทุน แรงงำน และเทคโนโลยีส ำหรับธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น  

กลยุทธ์ 1.3 กำรท ำกำรตลำดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ 2.1 กำรพัฒนำมำตรฐำนคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น  

กลยุทธ์ 2.2 กำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมการขยายธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในตลาดต่างประเทศ และอาเซียน 

กลยุทธ์ 3.1 กำรส่งเสริมกำรลงทุนกำรพัฒนำคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น เขตโลจิสติกส์ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนที่มีศักยภำพ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

กลยุทธ์ 3.2 กำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในต่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มความสามารถในการจัดการธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

กลยุทธ์ 1.1 การยกระดับทักษะการจัดการคลังสินค้าฯ และโลจิสติกส์ที่มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะสินค้าและตลาด เนื่องจำกคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นแต่ละประเภทใช้ในกำรเก็บรักษำสินค้ำที่มี
ลักษณะแตกต่ำงกัน อำทิ สินค้ำเน่ำเสียง่ำย สินค้ำเทกอง สินค้ำเกษตร สินค้ำอุตสำหกรรม สินค้ำอันตรำย สินค้ำ
เสรี สินค้ำที่อยู่ภำยใต้โครงกำรแทรกแซงจำกรัฐ และสินค้ำทัณฑ์บน เป็นต้น ตลอดจนควำมคำดหวังของ
ผู้ใช้บริกำรส ำหรับกำรเก็บรักษำสินค้ำตลอดจนกำรให้บริกำรที่เพ่ิมมูลค่ำมีควำมแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้วิธีปฏิบัติ
ในกำรบริหำรจัดกำรเก็บรักษำแต่ละประเภทยังถูกก ำหนดโดยมำตรฐำนและกฎระเบียบที่แตกต่ำงกัน ท ำให้มี
ควำมจ ำเป็นต้องยกระดับทักษะกำรจัดกำรของผู้บริหำรกิจกำร นำยคลังสินค้ำ และหัวหน้ำงำนคลังสินค้ำ และ
ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ในลักษณะเฉพำะส ำหรับคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นแต่ละประเภท โดยกลยุทธ์การ
ยกระดับทักษะการจัดการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น และบริการโลจิสติกส์เกี่ยวเนื่องที่มีความสอดคล้อง
กับลักษณะสินค้าและตลาดควรได้รับกำรผลักดัน  

แผนงาน 

1.1.1 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นใน
ส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ ร่วมกับกรมกำรค้ำภำยใน 

1.1.2 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาระดับผู้บริหารคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในส่วนกลาง
และภูมิภาค โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ ร่วมกับกรมกำรค้ำภำยใน 

1.1.3 การจัดท าวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practices และต้นแบบ Prototype ในการด าเนินธุรกิจ
คลังสินค้าฯ จ าแนกตามประเภทสินค้าที่จัดเก็บ โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ ร่วมกับ
กรมกำรค้ำภำยใน และสถำบันกำรศึกษำ 

1.1.4 การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา consulting Unit ผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ 

1.1.5 การพัฒนาทายาทธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สมำคม
ธุรกิจคลังสินค้ำฯ ร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

1.1.6 การจัดท าซอฟแวร์มาตรฐานเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็น โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน 

1.1.7 การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  โดยมี
หน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ ส ำนักงำนมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ ร่วมกับสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ และกรมกำรค้ำ
ภำยใน 
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1.1.8 การเสริมสร้างความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ด้วยการมอบ
รางวัลระดับชาติ โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน ร่วมกับกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และสมำคม
ธุรกิจคลังสินค้ำฯ  

กลยุทธ์ 1.2 การจัดหาทุน แรงงาน และเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
เนื่องจำกอุตสำหกรรมคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยเกือบทั้งหมดเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและย่อม 
ท ำให้มีข้อจ ำกัดกำรเข้ำสู่แหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยต่ ำ ระยะเวลำคืนทุนนำน และใช้เวลำอนุมัติได้รวดเร็ว นอกจำกนี้ 
ยังมีควำมยำกล ำบำกในกำรหำแรงงำน โดยเฉพำะธุรกิจห้องเย็นที่สภำพกำรท ำงำนมีควำมหนำวเย็นมำกกว่ำ
ธุรกิจอ่ืน ตลอดจนผู้ประกอบกำรฯ ส่วนใหญ่ยังมีกำรใช้เทคโนโลยีไม่ทันสมัย ท ำให้ไม่สร้ำงควำมน่ำสนใจแก่
ผู้ใช้บริกำรเมื่อเทียบกับธุรกิจคลังสินค้ำและโลจิสติกส์ของต่ำงชำติ ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องสนับสนุนการจัดหา
ทุน แรงงาน และเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  

แผนงาน 

1.2.1 การส่งเสริมการจัดหาแรงงานป้อนตลาดคลังสินค้า  ไซโล และห้องเย็น โดยมีหน่วยงำน
เจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรจัดหำงำน ร่วมกับสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น 

1.2.2 การส่งเสริมให้คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ า และใช้
ระยะเวลาอนุมัติเร็ว โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กระทรวงกำรคลัง สมำคมธนำคำรไทย ร่วมกับสมำคมธุรกิจ
คลังสินค้ำฯ  

1.2.3 การส่งเสริมให้คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้า 
โลจิสติกส์ การจัดการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำ
ภำยใน ร่วมกับสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ และกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

กลยุทธ์ 1.3 การท าการตลาดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เนื่องจำกอุตสำหกรรม
คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยเกือบทั้งหมดเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและย่อม ขำดกำรท ำตลำดเชิง
รุก ส่วนใหญ่ใช้กำรรอลูกค้ำเข้ำมำติดต่อ ท ำให้สูญเสียโอกำสด้ำนกำรตลำดในกำรประชำสัมพันธจุดแข็งและ
ควำมได้เปรียบของคลังสินค้ำฯ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องสนับสนุนการท าการตลาดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้า ด้วย
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทำงกำรตลำด กำรจับคู่ธุรกิจและสร้ำงพันธมิตร และประชำสัมพันธ์  

แผนงาน 

1.3.1 การส่งเสริมให้คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับสินค้า/บริการ
เป้าหมาย เช่น สินค้าเกษตร ประมง อุปโภคบริโภค สินค้าอันตราย และสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภท โดยมี
หน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน ร่วมกับสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ  
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1.3.2 การเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศ สมำพันธ์ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทย ร่วมกับสมำคม
ธุรกิจคลังสินค้ำฯ  

1.3.3 การเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กับเจ้าของสินค้า เพื่อให้มีการ
มอบหมายให้คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าคงคลังแทนเจ้าของสินค้า (Outsource) 
โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำผู้ส่งสินค้ำทำง
เรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนามาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เนื่องจำกลูกค้ำในปัจจุบัน โดยเฉพำะ
ลูกค้ำที่เป็นกิจกำรขนำดใหญ่ กิจกำรของบริษัทข้ำมชำติที่เข้ำมำท ำธุรกิจในไทย และกิจกำรที่ได้รับมำตรฐำน
รับรองล้วนแต่ต้องกำรใช้บริกำรคลังสินค้ำและโลจิสติกส์จำกหน่วยงำนที่มีควำมเชื่อถือได้ นอกจำกนี้ บริกำร
คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับกิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์ทั่วไป จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรฐำน
เฉพำะที่มีกำรก ำหนดรำยละเอียดที่ชัดเจนมำกกว่ำมำตรฐำนทั่วไป ตลอดจนมีกำรปรับปรุงและบูรณำกำร
มำตรฐำนเป็นระยะเพ่ือให้ก้ำวทันกับโลกกำรค้ำ เทคโนโลยี และพัฒนำกำรด้ำนมำตรฐำนที่เปลี่ยนแปลงไป จึง
ควรมีกำรพัฒนำมำตรฐำนคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น ให้เป็นงำนที่มีควำมส ำคัญและมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

แผนงาน 

2.1.1 การบูรณาการมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีมาตรฐานคลังสินค้า  ไซโล 
และห้องเย็นที่สอดคล้องกัน โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน ร่วมกับส ำนักงำนมำตรฐำน
อุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมประมง กรมวิชำกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ  

2.1.2 การยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย
หน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน ร่วมกับส ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรและอำหำรแห่งชำติ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ 

2.1.3 การจัดท าระบบตรวจประเมินมาตรฐานโดยหน่วยงานภาคนอกที่ผ่านการรับรองจาก
หน่วยงาน (certify body) โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน ร่วมกับสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ 

2.1.4 การส่งเสริมให้คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่ได้รับมาตรฐานรับรองได้รับสิทธิประโยชน์ใน
การประกอบธุรกิจมากกว่าคลังสินค้าฯ ที่ไม่ได้การรับรอง โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน  

กลยุทธ์ 2.2 การจัดระเบียบคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เนื่องจำกตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำมีกำร
แข่งขันในธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นกันอย่ำงไม่ยุติธรรม โดยเฉพำะกำรแข่งขันระหว่ำงคลังสินค้ำ
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สำธำรณะที่ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำจำกบุคคลทั่วไป และคลังสินค้ำส่วนบุคคลซึ่งให้บริกำรเก็บรักษำเฉพำะสินค้ำที่
ตนผลิตและรอจัดจ ำหน่ำยหรือเป็นกำรรอกระจำยให้กับกิจกำรในเครือหรือสำขำ ซึ่งคลังสินค้ำส่วนบุคคลจ ำนวน
มำกท่ีให้บริกำรรับฝำกสินค้ำจำกบุคคลทั่วไป (คลังนอกระบบ) ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อกฎระเบียบ อีกทั้งมีกำร
ตัดรำคำ ท ำให้ต้องมีกำรจัดระเบียบธุรกิจคลังสินค้ำให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเหมำะสม อยู่ในระบบ และอยู่บน
พ้ืนฐำนเดียวกัน 

แผนงาน 

2.2.1 การส ามะโนจ านวน / ประเภทคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทั่วประเทศที่เป็นคลังเอกชนและ
คลังสาธารณะเพื่อจัดท าฐานข้อมูล โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน  

2.2.2 การส่งเสริมให้คลังสินค้า  ไซโล และห้องเย็นนอกระบบที่ท าการรับฝากสินค้าจาก
บุคคลภายนอกเข้ามาจดทะเบียนเป็นคลังสินค้าสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำ
ภำยใน  

2.2.3 การก าหนดมาตรการบังคับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นนอกระบบมิให้ด าเนินการรับฝาก
และตัดราคาเพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน  

2.2.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  โดย
หน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน ร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ สภำ
หอกำรค้ำแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมการขยายธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในตลาดต่างประเทศ และอาเซียน 

กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมการลงทุนพัฒนาคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เขตโลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนที่มีศักยภาพ เพ่ือให้มีควำมสอดรับกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจชำยแดน ที่ต้องกำรให้มีกำรขยำยธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น และกระจำย
สินค้ำของไทยในพ้ืนที่ชำยแดนเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่ำกิจกรรมกำรค้ำและโลจิสติกส์ชำยแดน  

แผนงาน 

3.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เขตโลจิสติกส์ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน 

3.1.2 การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จาก AEC และเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และเส้นทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของไทย (เช่น รางรถไฟ ทางหลวงเอเชีย ท่าเรือ และท่าอากาศ
ยาน) โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  กระทรวง
คมนำคม กระทรวงพำณิชย์  

กลยุทธ์ 3.2 การส่งเสริมประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในต่างประเทศ  เพ่ือให้มีควำม
สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรใช้ประโยชน์จำกกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
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กำรลงทุนของไทยในต่ำงประเทศ ที่ต้องกำรให้มีกำรขยำยธุรกิจคลังสินค้ำและกระจำยสินค้ำของไทยในประเทศ
เพ่ือนบ้ำน 

 

แผนงาน 

3.2.1 การจัดท ากิจกรรมเยือนของสมาคม / ภาคเอกชนด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่ได้รับ
มาตรฐานกับต่างประเทศ โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ สมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ ร่วมกับกรมกำรค้ำภำยใน 
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

3.2.2 การด าเนินการประชาสัมพันธ์มาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยให้เป็นที่รู้จัก
ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กรมกำรค้ำภำยใน ร่วมกับกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ และสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ  

3.2.3 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยไปประกอบธุรกิจใน
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีหน่วยงำนเจ้ำภำพ ได้แก่ กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
และสมำคมธุรกิจคลังสินค้ำฯ  
 

5. บทบาทของกรมการค้าภายในในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล 
และห้องเย็นของไทยเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลจำกกำรมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยเพื่อรองรับกำรรวมตัวเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ท ำให้กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องมีกำรผลักดันกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ที่ต้องจัดท ำ
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ (1) พัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้มีคุณภำพ 
มำตรฐำน และมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศและตลำดระหว่ำง
ประเทศ (2) ส่งเสริมธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้สำมำรถรองรับบทบำทของไทยในกำร
เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียน และ (3) ส่งเสริมธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นใน
ประเทศไทยให้สำมำรถรองรับบทบำทของไทยในกำรเป็นผู้น ำกำรส่งออกในตลำดโลกในกลุ่มสินค้ำ / บริกำร
เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำรที่กรมกำรค้ำภำยใน (คน.) ต้องเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพ และหน่วยงำนสนับสนุนภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยเพ่ือรองรับกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนสำมำรถสรุปได้ตำมตำรำงที่ 6.1 ดังนี้ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC 266 
   

 

 

ตำรำงที่ 6.1 แผนงำน / โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยเพื่อรองรับ
กำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
แผนงาน / โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ของไทยเพ่ือรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

คน. เป็น
เจ้าภาพ 

คน. เป็นหน่วย
สนับสนุน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มควำมสำมำรถกำรจัดกำรธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น   
กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรยกระดับทักษะกำรจัดกำรคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็นและโลจิสติกส์ที่มี
ควำมสอดคล้องกับลักษณะตลำด 

  

1.1.1 กำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมระดับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนคลังสินค้ำ ไซโล และห้อง
เย็นในส่วนกลำงและภูมิภำค 

  

1.1.2 กำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมระดับผู้บริหำรคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นใน
ส่วนกลำงและภูมิภำค 

  

1.1.3 กำรจัดท ำวิธีปฏิบัติที่ดีและต้นแบบในกำรด ำเนินธุรกิจคลังสินค้ำฯ จ ำแนกตำม
ประเภทสินค้ำที่จัดเก็บ 

  

1.1.6 กำรจัดท ำซอฟแวร์มำตรฐำนเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนของ
คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น 

  

1.1.7 กำรยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพของผู้ปฏัติงำนในคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น   
1.1.8 กำรเสริมสร้ำงควำมภำคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงำนในคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็น

ด้วยกำรมอบรำงวัลระดับชำติ 
  

กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรจัดหำทุน แรงงำน และเทคโนโลยีส ำหรับธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น   
1.2.3 กำรส่งเสริมให้คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นยกระดับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร

จัดเก็บสินค้ำ โลจิสติกส์ กำรจัดกำร และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  

กลยุทธ์ที่ 1.3 กำรท ำกำรตลำดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น   
1.3.1 กำรส่งเสริมให้คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเพื่อรองรับสินค้ำ/

บริกำรเป้ำหมำย เช่น สินค้ำเกษตร ประมง อุปโภคบริโภค สินค้ำอันตรำย และ
สินค้ำอุตสำหกรรมบำงประเภท 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในประเทศไทยให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำน 

  

กลยุทธ์ที่ 2.1 กำรพัฒนำมำตรฐำนคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น   
2.1.1 กำรบูรณำกำรมำตรฐำนที่ออกโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีมำตรฐำน

คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นที่สอดคล้องกัน 
  

2.1.2 กำรยกระดับมำตรฐำนคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นเพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล 

  

2.1.3 กำรจัดท ำระบบตรวจประเมินมำตรฐำนโดยหน่วยงำนภำคนอกท่ีผ่ำนกำรรับรอง
จำกหน่วยงำน 
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แผนงาน / โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
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คน. เป็น
เจ้าภาพ 

คน. เป็นหน่วย
สนับสนุน 

2.1.4 กำรส่งเสริมให้คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นที่ได้รับมำตรฐำนรับรองได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจมำกกว่ำคลังสินค้ำฯ ที่ไม่ได้กำรรับรอง 

  

กลยุทธ์ที่ 2.2 กำรจัดระเบียบคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น   
2.2.1 กำรส ำมะโนจ ำนวน/ประเภทคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นทั่วประเทศที่เป็นคลัง

เอกชนและคลังสำธำรณะเพื่อจัดท ำฐำนข้อมูล 
  

2.2.2 กำรส่งเสริมให้คลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นนอกระบบท่ีท ำกำรรับฝำกสินค้ำจำก
บุคคลภำยนอกเข้ำมำจดทะเบียนเป็นคลังสินค้ำสำธำรณะเพิ่มมำกขึ้น 

  

2.2.3 กำรก ำหนดมำตรกำรบังคับคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นนอกระบบมิให้
ด ำเนินกำรรับฝำกและตัดรำคำเพื่อป้องกันกำรแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม 

  

2.2.4 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสมำคมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้ำ ไซโล และห้อง
เย็น 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรขยำยธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในตลำด
ต่ำงประเทศและอำเซียน 

  

กลยุทธ์ท่ี 3.1 กำรส่งเสริมกำรลงทุนพัฒนำคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น เขตโลจิสติกส์ในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนท่ีมีศักยภำพ 

  

3.1.1 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็น เขตโลจิสติกส์ใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนและเขตเศรษฐพิเศษชำยแดน 

  

กลยุทธ์ที่ 3.2 กำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นในต่ำงประเทศ    
3.2.1 กำรจัดท ำกิจกรรมเยือนของสมำคม/ภำคเอกชนด้ำนคลังสินค้ำ ไซโล ห้องเย็นที่

ได้รับมำตรฐำนกับต่ำงประเทศ 
  

3.2.2 กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์มำตรฐำนคลังสินค้ำ ไซโล และห้องเย็นของไทยให้
เป็นที่รู้จักในประเทศเพื่อนบ้ำน 

  

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC  
   

 

บรรณานุกรม 

Amalendu Chakraverty (2003), Handbook of Postharvest Technology: Cereals, fruits, 
vegetables, tea, and spices, Marcel Dekker, New York 

Chengguang, Z (2007), The Development of Grain Storage Silo in Tianjin – China, Proceedings 
of 7th International Working Conference on Stored Product Protection (WCSPP, Volume 2 

Emmett, S (2005) Excellence in Warehouse Management: how to minimize costs and 
maximize value, Wiley, West Sussex  

Ghiani, G., Laporte, G., and Musmanno, R (2013), Introduction to Logistics Systems 
Management, John Wiley & Son. New York  

Henn,S., Koch,S., and Wascher, G. (2012), Warehousing in the Global Supply Chain, Springer 
London 

Homepel, M. and Schmidt, T. (2007), Warehouse Management: Automation and Organization 
of Warehouse and Order Picking Systems, Springer Berlin Heidelberg, Germany  

Roy, A (2011), Warehouse in India: The Smart Way, Warehouse Handbook 

The World Bank (2014), Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy, 
Washington, DC 

จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, การศึกษากฎระเบียบโลจิสติกส์และการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามแดนและสินค้าผ่านแดน, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย, 2558  

ฟราเซลล์ เอ็ดเวิร์ด, การจัดการคลังสินค้าระดับโลก World Class Warehousing and Material Handling 
โดย Edward H.Frazelle แปลโดยอนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล และไพบูลย์ กิจวรวุฒิ, อี ไอ สแควร์ พับลิชชิ่ง, 2549  

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, โอกาสและอุปสรรของผู้ให้บริการจัดเก็บและคลังสินค้าของไทยที่มีต่อการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านโลจิสติกส์ สาขาการจัดเก็บและคลังสินค้า, วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2552 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า , ใบรับของคลังสินค้า : เครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค้าล่วงหน้า, โรงสมุดคงเจริญ กรุงเทพฯ, 2552 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกจิการคลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็นเพ่ือรองรับการเปิด AEC  
   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ไทย ฉบับท่ี 2 (2556-2560) , ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556 

อรุณ บริรักษ์, การบริหารการจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย , บรรณาธิการผู้เรียบเรียง อรุณ บริรักษ์, 
ผู้สนับสนุนเนื้อหา สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์, บุรินทร์ ทั้งไพศาล, เกียรติพงษ์ สันตะบุตร, ไอทีแอล เทรด มีเดีย, 
กรุงเทพฯ, 2547 

 



ภาคผนวก-1 
 
 

ภาคผนวก สรุปผลการสัมมนา  
 

สรุปผลการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
สถาบันการขนส่งฯ ได้ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 4 ครั้ง ได้แก่ 

กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และเชียงใหม่ โดยสรุปผลการประชุมสัมมนาฯ ดังนี้  
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558   
ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี เวลา 13.00-16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุม 39 ราย ดังนี้  

1. รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฎ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. ผศ.ดร.วชิระ บุญยเนตร สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. น.ส.วรรณภา วัดบุญเลี้ยง สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. นางสุนันทา เจริญปัญญายิ่ง สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. น.ส.บุปผา ลัดดาวัลย์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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8. นายสุชัย สถาพร สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
9. น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
10. น.ส.มธุรา สุทธิประภา JWD Infologistics Public Company Limited 
11. คุณสุกราน รักพ่วง บ. ซีทีไอ คลังสินค้า 
12. น.ส.ประทุม ดิสกุล บ.ทีเอสที ซันไรส์ เซอร์วิส จ ากัด 
13. น.ส.ยุพิน แน่นอุดร บ.ทีเอสที ซันไรส์ เซอร์วิส จ ากัด 
14. น.ส.จุฑารัตน์ จรัสภิญโญวงศ์ บ.11วงจรเทรดดิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
15. น.ส.หนึ่งฤทัย สุนิพรม Blue White Logistics 
16. นายนนท์ บุรณศิริ บ. TCC Logistics จ ากัด 
17. นายธนาวิช ศรีภาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18. นางสาวปฐฎาพร ใจวันเน บ.ไทย ซันเคียว จ ากัด 
19. นายศราวุธ ค าหริ่ม บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
20. นายชิดตะวัน จันทร์อนุกูล บ.Exxonmobile Co.,Ltd. 
21. นางสาววมฤดี คุ้มเดช บ.เอบีบี จ ากัด 
22. นางสาวกรรณิกา ภักดีบ ารุง บ.โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
23. คุณสินีนาฎ พิลึก บ.DKSK (Thailand) 
24. นางสาวมนตร์ภัทร์ ภูผานี บ.แหลมทองสหการ จ ากัด 
25. นายศิวะ รัตนพิธาร บ.ยูนิเวอร์แซล เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต 
26. นายอนุพงศ์ ค าเปลี่ยนวงศ์ บ. Siam Cement Co.,Ltd. 
27. นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ กรมการค้าภายใน 
28. นายสมชาย รัตนสุภา กรมการค้าภายใน 
29. นางบุญศรี รวดเร็ว กรมการค้าภายใน 
30. นางอภิสรา องค์วาณิชกุล กรมการค้าภายใน 
31. นางสมใจ ตันติวิภานุวงศ์ กรมการค้าภายใน 
32. นายปรัชญา นราภิชาต กรมการค้าภายใน 
33. นายทิวัตถ์ เปรมทา กรมการค้าภายใน 
34. น.ส.โสภิดา วายุพัฒน์ กรมการค้าภายใน 
35. น.ส.พรชนก พรหมยา กรมการค้าภายใน 
36. นายชาลา ดวงแข กรมการค้าภายใน 
37. นายเด่นชัย เกษสาคร กรมการค้าภายใน 
38. น.ส.ลัดดาวัลย์ แก้วกัน กรมการค้าภายใน 
39. นายณรงค์ งามสมมิตร กรมการค้าภายใน 

สรุปสาระส าคัญของการประชุมฯ ดังนี้  
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การจ าแนกธุรกิจ 
คลังสินค้าฯ  
 

การจ าแนกธุรกิจ กลุ่มคลังสินค้า (รวมคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น) ได้จ าแนกเป็น  
1) คลังสินค้าสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจการรับฝากสินค้าแก่บุคคลทั่วไป  

ธุรกิจคลังสินค้าเป็นการรับฝากสินค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือ
ว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นเฉพาะสินค้าเท่านั้น ลักษณะจึงไม่เข้าข่ายการเก็บของ
ส่วนบุคคล (Personal Business Storage) 

2) คลังสินค้าส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกิจการเก็บรักษาสินค้าแก่กิจการของตนเอง โดย
ไม่สามารถให้บริการรับฝากแก่บุคคลทั่วไปได ้ 

3) กลุ่ มผู้ ให้บริ การสร้ างคลั งสินค้าหรื อศูนย์กระจายสินค้า เป็นกิจการ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งให้ บริการก่อสร้างคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า แล้วหา
ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าหรือซื้อคลังสินค้าท่ีสร้างไว้ 

   นอกจากนี้  

 การสร้างโกดังให้เช่า  จัดเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง  ที่
ผู้ประกอบการคลังสินค้าไม่ต้องลงทุนสร้างคลังสินค้าเอง แต่ใช้วิธีการเช่า
สถานที่ และท าหน้าที่บริหารและด าเนินการเพ่ือรับฝากสินค้า ซึ่งธุรกิจสร้าง
โกดังให้เช่าส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก และมี
การส่งออกที่ต้องใช้บริการเขตปลอดอากร (FTZ) มาก โดยกลุ่มสินค้าที่เข้า
มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค  ส่วน
กรณีของสินค้าเกษตรนั้นยังมีโอกาสน้อยกว่าในการเข้ามาใช้บริการของ
ธุรกิจสร้างโกดังให้เช่า 

 กฎหมายไทยมักจะก าหนดให้ท าธุรกิจเฉพาะอย่าง เช่น คลังสินค้า ขนส่ง 
ตัวแทนออกของรับอนุญาต เป็นต้น การท าธุรกิจเฉพาะอย่างภายใต้ขอบเขต
ความรับผิดชอบของกระทรวงและกรมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ธุรกิจคลังสินค้ามีแนวโน้มให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ท าให้ต้องมีความ
จ าเป็นในการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับโลกาภิวัฒน์ของการ
ประกอบธุรกิจ ในเรื่องของคลังสินค้า 

 ธุรกิจคลังสินค้าเป็นการรับฝากสินค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นเฉพาะสินค้าเท่านั้น ลักษณะจึงไม่เข้าข่าย
การเก็บของส่วนบุคล (Personal Business Storage) 

 คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรศุลกากร  (Free Zone Warehouse) 
เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นส าหรับกลุ่มสินค้าที่ต้องมีการ
ส่งออกและน าเข้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ
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ผลิตต้องการลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า โดยน าวัตถุดิบ / สินค้าส าเร็จรูป
ไปฝากเก็บไว้นอกโรงงาน เพ่ือลดภาระต้นทุนการน าเข้าสินค้า ลดพ้ืนที่
ลงทุนเก็บสินค้าไว้ในโรงงาน โดยกลุ่มธุรกิจที่นิยมใช้คลังสินค้า FTZ มาก
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบ Just in Time Production 
เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
เป็นต้น  ซึ่ งมีการท างานภายใต้ระบบ  Supply Chain กับกลุ่มธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ที่มีการพยากรณ์ยอดการผลิต ยอดการสั่งซื้อ ยอดการจ าหน่ายที่
ค่อนข้างแน่นอน ทาให้สามารถลดต้นทุนการเก็บรักษาวัตถุดิบ/สินค้า
ส าเร็จรูปได้ 

สภาพโดยทั่วไปของ 
คลังสินค้าฯ 

 คลังสินค้าสาธารณะของไทยอยู่ในภาวะที่ Over Supply โดยในหลายจังหวัด
มีคลังสินค้าตั้งอยู่จ านวนมาก มีการแข่งขันตัดราคากันโดยเฉพาะการแข่งขัน
ของคลังสินค้าส่วนบุคคล (คลังสินค้านอกระบบ) ที่เข้ามาท ากิจการรับฝาก
แข่งขันตัดราคากับคลังสินค้าสาธารณะ (คลังสินค้าในระบบ) โดยเฉพาะกรณี
ของสินค้าเกษตรที่ปริมาณผลผลิตจะออกตามฤดูกาล  

 ในส่วนภูมิภาค ปัจจุบันภาวะสินค้าเกษตรราคาตกลง เช่น ยางพาราราคา
ตกต่ าในภาคใต้  ท าให้ผู้บริ โภคมีความต้องการสินค้า อุปโภคบริ โภค 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง ท าให้คลังสินค้าทั่วไปประสบ
ภาวะด้านการตลาด ใช้พ้ืนที่เก็บมาก นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่รับฝากอยู่บาง
จ านวนที่ลูกค้าผู้รับฝาก ไม่ยอมน าสินค้าออกจากคลังฯ (รวมถึงไม่ช าระ
ค่าบริการรับฝาก) เนื่องจากยังไม่สามารถน าสินค้าออกไปจ าหน่ายได้ 

 การด าเนินการคลังสินค้าในประเทศไทยมีลักษณะแบบรับจ้างท าของ ในระยะ
ยาวยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ การเรียนภาษาเพ่ิมเติม เช่น อังกฤษ จีน 
และญี่ปุ่น เจ้าของสินค้าของไทย 90% จะท าคลังสินค้าเอง เช่น บริษัท CP 
 
 
 
 
 

AEC/GMS  ทีม่ีผลต่อ
ธุรกิจคลังสินค้าฯ 

คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
- มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในเส้นทาง Asian Highway Network (AH) ที่ก าหนดเป็น
เส้นทางที่อนุมัติให้รถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสามารถเดินทางผ่านได้  
(Designated Routes)  เช่น การจัดตั้งคลังสินค้าระหว่างประเทศในเส้นทาง 
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North South Economic Corridor 
- มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางผ่าน  จังหวัดเชียงราย  ล าปาง ตาก 
ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ (ไม่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน เนื่องจาก
ไม่ได้อยู่ตามแนวเส้นทางที่ก าหนด)  
- แนวโน้มจะเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางผ่านจังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด ในเส้นทาง 
Southern Economic Corridor  
มีแนวโน้มเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางผ่านจังหวัดตาก  (แม่สอด) ขอนแก่น และ
มุกดาหาร ในเส้นทาง East West Economic Corridor  

การสร้างมาตรฐาน 
คลังสินค้าฯ 

 ความพยายามผลักดันการสร้างมาตรฐานคลังสินค้าฯ ให้มีลักษณะที่เสริมกับ ISO  

 การจูงใจให้ผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ เข้าสู่ระบบมาตรฐานมาก โดยจะให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การได้รับสิทธิในการรับบริการเป็นพิเศษจาก
กรมการค้าภายในและกระทรวงพาณิชย์ในการออกใบอนุญาต และการได้รับ
ประโยชน์จากการกู้เงินดอกเบี้ยต่ าและใช้เวลาอนุมัติรวดเร็วกว่าการกู้เงินโดย
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ที่มีขั้นตอนมาก 

คลังสินค้าสาธารณะ  
(ห้องเย็น) 

การเก็บสินค้าในห้องเย็น โดยสร้างห้องเย็นเอง จะเป็นภาระมาก จึงมักจะใช้
คลังสินค้าสาธารณะ การได้ก าไรจะดูจากสินค้าที่เข้าออก การ Forecast สินค้า
จะต้องแม่นย า ในบางครั้งจ าเป็นจะต้องหาลูกค้าเองด้วย 
 

ปัญหาของคลังสินค้า
สาธารณะ (ห้องเย็น) 

 ห้องเย็นเป็นกลุ่มที่มีต้นทุนการด าเนินงานสูง เนื่องจากต้องใช้ค่าไฟฟ้าจ านวน
มาก ต้องเปิดใช้เครื่องจักรตลอดเวลา และใช้แรงงานจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ห้องเย็นส าหรับอาหารทะเล  

 มีมาตรฐานก ากับควบคุมมากจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เพราะสินค้ากลุ่มนี้จะต้องส่งออกไป
ต่างประเทศ ท าให้ข้อก าหนดของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น การด าเนินการควรให้มี
ลักษณะของ One Stop Service เพ่ือให้ห้องเย็นสามารถด าเนินงานได ้

 ปัญหาอาหารทะเลแช่แข็ง เป็น season ซึ่งจะเก็บไว้นาน เพราะโรงงาน
กระป๋องใน Line จะมีน้อย ซึ่งในระยะต่อมา ได้มีจ านวนห้องเย็นสร้างมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาอาหารทะเลของไทยถูกใบเหลืองจาก EU ท าให้มีปริมาณ
อาหารทะเลน้อยลง ห้องเย็นจ าเป็นต้องลดต้นทุนและหารายย่อยเสริมเพ่ือ
เพ่ิมบริการด้านอ่ืน นอกจากฝากเก็บเพียงอย่างเดียว 

 ปัญหาคนงานขาดแคลนในห้องเย็น เพราะเป็นงานหนักและมีอากาศที่เย็นมาก  
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 การจ้างแรงงานต่างด้าว มีปัญหาเรื่องใบอนุญาต และแรงงานไม่มีคุณภาพ 
ส่วนคนไทยนิยมเลือกงานและไม่สู้งานหนัก โดยกิจการห้องเย็นขาดแคลน
แรงงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 – 12.00 น. 

กลุ่มคลังสินค้า (ไซโล)  
 

 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 ราย ดังนี้  

1. รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. น.ส.บุปผา ลัดดาวัลย์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. นายสมชาย รัตนสุภา กรมการค้าภายใน 
4. นายเด่นชัย เกษสาคร กรมการค้าภายใน 
5. นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม บ.นครหลวงอินฟินนิทิ เกรน จ ากัด 
6. น.ส.ทัศวรรณ พุ่มประทุม บ.นครหลวงอินฟินนิทิ เกรน จ ากัด 
7. นายประสาร สุขมาก บ.แพนด์ส นครหลวง จ ากัด 
8. นางอรัญญา ท าทิพย์ บ.แพนด์ส นครหลวง จ ากัด 
9. นายวีรวัฒน์ ศรีสัตยเสถียร บ.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จ ากัด 

10. นายด ารงศักดิ์ โลหะประภากุล บ.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จ ากัด 
11. น.ส.ณัฐชา ชูวงศ์ บ.ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จ ากัด 
12. น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
13. น.ส.ศิริวรรณ นาคเขียว สนง.การค้าภายใน จ.พระนครศรีอยุธยา 
14. นายซื้น ยันส าโรง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
15. นายแสวง ศรีประเสริฐ บ.โรงสีไฟนครหลวง 
16. นายวัลลภ รุ่งสุริยะศิลป์ บ.แคปปิตัลซีเรียล จ ากัด 
17. นายจุมพล ใจบุญ โชคชัยคลังสินค้า 
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18. นายเจียม ผลงาม จัมโบ้เจ็ตตี้ 
19. นายอิทธิพล คุ้มคุด ชัยยงคลังสินค้า 
20. นายสนิท เหล่าจินดาพันธ์ บ.แคปปิตัลซีเรียล จ ากัด 
21. นายธนาธิป ศรีถาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
22. นายชรินทร์ อินทร์เมือง บ.ท่าเรืออยุธยา 
23. นางวรรณภา สายหยุด AGE Terminal 
24. นางสาวศศธร ทองมณี  นิมพ์สุวรรณคลังปุ๋ย 
25. นายภมร ตีระกิจวัฒนา คุงหลีจั่น 
26. นายชยพล อิ่มเอม ไทยเจริญพาณิช 

 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมฯ ดังนี้  

 
สรุปประเด็น รายละเอียด 

สภาพโดยทั่วไปของ 
คลังสินค้าฯ (ไซโล) 

 ไซโลที่เก็บสินค้าเกษตร ลักษณะการแข่งขันของไซโลเก็บสินค้าเกษตรต้อง
พิจารณาสภาพการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรในตลาดโลก โดยกรณี
ของข้าวและข้าวนึ่ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน ราคาข้าวนึ่งไทยส่งออกมีราคาสูงกว่า
ราคาตลาด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งการส่งออกข้าวนึ่งของไทย เช่น 
อินเดีย  เวียดนาม  ปากีสถาน เป็นต้น ท าให้ตลาดส่งออกหลักของไทยที่มักใช้
ราคาเป็นปัจจัยการเลือกซื้อสินค้า เช่น  ไนจีเรีย  แอฟริกา ไม่สามารถซื้อข้าว
ไทยได้มากเช่นเดิมท าให้ที่ผ่านมาไซโลเก็บสินค้าข้าวในไทยเกิดภาวะ Over  
Supply 

 สินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่วนใหญ่ของคลังสินค้าและภูมิอากาศที่แตกต่างกันใน
แต่ละปี ส่งผลต่อผลผลิตออกมาไม่แน่นอน คาดการณ์ปริมาณสินค้าได้ล าบาก 

 จ านวนคลังสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  ท าให้ไม่สามารถ
สรุปจ านวนที่แน่นอนได้  ซึ่งจะยากต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนา จัดการ
คลังสินค้า ซึ่งไม่รวมถึงคลังสินค้าส่วนบุคคลที่มีจ านวนมาก 

 ส่วนใหญ่ระยะเวลาของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าจะเป็นช่วงสั้นๆ  เช่น  ปุ๋ย หรือ
ถ่านหิน ใช้เวลาในคลังสินค้าไม่เกิน 2-3 วัน แต่ในส่วนของสินค้าเกษตร เช่น  
ข้าว หรือ มันส าปะหลัง จะเก็บอยู่ในคลังสินค้าอย่างน้อย  4 เดือน ซึ่งเป็นไป
ตามฤดูกาล 

 ราคาของการเก็บสินค้าในพ้ืนที่เดียวกันจะมีราคาใกล้เคียงกัน  เนื่องจากเป็น
ตลาดที่มีผู้ขายจ านวนน้อย 
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สรุปประเด็น รายละเอียด 
ปัญหาของคลังสินค้าฯ 
(ไซโล) 

ปัญหาท าเลที่ตั้ง 

 ปัญหาด้านระบบผังเมืองของพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโตด้านอุตสาหกรรม 
โดยท าเลที่ตั้งของคลังเก็บสินค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ  โดยท าเลที่เหมาะกับการ
ขนถ่ายสินค้า คือ พื้นที่ที่ติดกับแม่น้ า โดยเฉพาะแม่น้ าป่าสัก อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากการขนส่งทางเรือมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการ
ขนส่งทางถนน  

 คลังเก็บสินค้าที่มีท าเลที่ตั้ง ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้มีการตอบโจทย์
ลูกค้า ได้มากกว่าเนื่องจากมีการขนถ่ายสินค้าได้สะดวก อีกทั้งยังไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายด้านรถบรรทุกอีกด้วย และการควบคุมหรือจัดการสินค้าสามารถท า
ได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีข้ันตอนการท างานที่น้อยกว่า  

 อ าเภอนครหลวงไม่ได้วางผังเมืองให้เป็น HUB  จึงท าให้กฎหมายด้านผังเมือง
ไม่สอดคล้องกับการท าอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถขยายคลังได้เพราะติด
ปัญหาด้านผังเมือง  

 อ าเภอนครหลวง  ท ามันส าปะหลัง ซึ่งขาย 6 แสนถึง 1 ล้านตัน ซึ่งปริมาณ
ผลผลิตส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ภาคการเกษตรในแต่ละปี  ในการรองรับ AEC  อ าเภอ
นครหลวงมีความสามารถที่จะเป็น  HUB ในการขนถ่ายทางน้ า  ทางบก  และ
อาจรวมถึงทางรถไฟ ซึ่งรวมท่าเทียบเรือ จ านวน 37  แห่ง  

 อ าเภอนครหลวง ในส่วนพ้ืนที่ที่ติดแม่น้ าเจ้าพระยา ไม่อนุญาตให้สร้างพ้ืนที่
อุตสาหกรรม  

 ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับท าเลที่ตั้งคลังสินค้าไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม  จึงท าให้เกิดต้นทุนในการขนถ่ายสินค้า และท าให้สินค้ามี
ราคาสูงขึ้น 

 ภาคการเกษตรต้องใช้คลังสินค้าที่มีความจุมาก หรือไซโลต้องมีขนาดรองรับสูง  
แต่กฎหมายก าหนดให้มีพ้ืนที่สร้างคลังสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อขนาดของ
คลังสินค้า  

 การรับสินค้าในปริมาณจ ากัด  เนื่องจากคลังสินค้ามีระยะทางห่างจากท่าเทียบเรือ 

 ปัญหาด้านท่าเทียบเรือในอ าเภอนครหลวงมีความหนาแน่นและไม่สามารถ
ขยายหรือสร้างท่าเทียบเรือใหม่ได้  เช่น กรณีแม่น้ าป่าสักท่าเทียบเรือมี
จ านวนมาก และมีถนนตัดผ่านจึงไม่สามารถขยายได้ 

 ปัญหาด้านเวลาของการให้บริการท่าเรือมีช่วงระยะเวลาที่จ ากัด  เนื่องจาก
ท่าเรืออยู่ในเขตชุมชน ท าให้ไม่สามารถขนถ่ายสินค้าได้  
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สรุปประเด็น รายละเอียด 
ปัญหาการประกอบการ 

 ปัญหาด้านผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจไซโลและคลังสินค้าไม่สามารถมีท่า
เทียบเรือได้จึงใช้บริการขนถ่ายแทนการสร้างท่าเทียบเรือของตนเอง 

 ปัญหาด้านเวลาของการให้บริการท่าเรือมีช่วงระยะเวลาที่จ ากัด  เนื่องจาก
ท่าเรืออยู่ในเขตชุมชน ท าให้ไม่สามารถขนถ่ายสินค้าได้  

 ต้นทุนในการสร้างคลังสินค้าสาธารณะสูง  ดังนั้นจึงมีการท าใบประทวนเพ่ือ
ลดภาระทางการเงิน 

 กิจการไซโลสินค้าเกษตรต้องเก็บสินค้ารวมกันเป็นปริมาณมากเพ่ือความคุ้มค่า
ในการขนถ่ายสินค้าทางเรือ 

ปัญหาด้านราคา 

 ปัญหาสภาวะทางการค้าในด้านราคาที่จะรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต  

 จ านวนไซโลที่มีอยู่ปัจจุบัน มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับปริมาณสินค้า
เกษตรที่มีอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหา ในส่านของการแข่งขันด้านราคานั้น แทบจะ
ไม่มีในส่วนของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากไซโลริมแม่น้ ามีอยู่ไม่กี่
ราย (5-6 ราย) แต่ละรายก็เป็นสมาชิกสมาคมท่าเทียบเรือ และมีลูกค้าเป็น
บริษัทของตนเอง ไม่มีการแข่งขันด้านราคา ตัดราคากันเอง 

เทคโนโลยีคลังสินค้าฯ เทคโนโลยีของคลังสินค้าที่กลุ่ม CP เริ่มน ามาใช้มีการเทพ้ืนและก าแพงพิเศษเพ่ือ
ป้องกันมอดหรือน้ าท่วม และควบคุมความชื้น แต่ส าหรับสินค้าเกษตรที่จะไปท า
อุตสาหกรรมต่อ โดยเฉพาะมันส าปะหลังและน้ าตาลดิบ คลังสินค้าจะสร้างแบบ
ประหยัด ไม่มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีมากนัก มีเพียงการใช้ตาข่ายในการป้องกัน
นกพิราบ 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)   ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558   

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 9.00-12.00 น. 
กลุ่มคลังสินค้า (ห้องเย็น) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 ราย ดังนี้  

1. รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. นางสุนันทา เจริญปัญญายิ่ง สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. น.ส.บุปผา ลัดดาวัลย์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. นายสมชาย รัตนสุภา กรมการค้าภายใน 
5. น.ส.พรชนก พรหมยา กรมการค้าภายใน 
6. นายเด่นชัย เกษสาคร กรมการค้าภายใน 
7. ดร.สุวันชัย แสงสุขเอ่ียม สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
8. น.ส.สุจิตรา หาญบัญชากิจ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
9. นายสุชัย สถาพร สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 

10. น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
11. นางอนุรักษ์ ดิษใจบุญ บ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ 
12. นายอุทัย บรรกุลสันติ บ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ 
13. นายเตชิต อมรปรีชาชัย บ.เอ็มเคห้องเย็น จ ากัด 
14. นายบรรจง งามไว บ.ชัยนาวีห้องเย็น จ ากัด 
15. นายกิตติชัย เตชะวสัญญู บ.พศภพ 999 จ ากัด 
16. นางอมรพร โสตระวร บ.อินเตอร์เซีย จ ากัด 
17. นายสุขพัฒน์ เทียมปฐม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18. นายเฉลิมพล กฤตภาสพงศ์ บ.โชคสมุทรมารีน 
19. นายสมัย นรีรัตน์ บ.ปิติมหาชัยห้องเย็น 
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20. นายสมเกียรติ ปราดเปรียว บ.โชคชัยมารีน 
21. นายศิริวัฒน์ ยอดเย็น บ.ห้องเย็นท่าฉลอม 
22. นายสมเดช ผลอินหอม บ.ห้องเย็นบางหญ้า 
23. นางนันทิดา เร่บ้านเกาะ บ.โกลเบิล ฟีซ 
24. นายโรจน์นิล พัทรเรืองกิจ บ.สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ 
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สรุปสาระส าคัญของการประชุมฯ ดังนี้  
 
สรุปประเด็น รายละเอียด 

สภาพโดยทั่วไปของ
คลังสินค้า (ห้องเย็น) 

 สินค้าเกษตรของไทยยังไม่นิยมเก็บสินค้าห้องเย็น สินค้าเกษตรระดับ Premium 
มีการเกบ็ห้องเย็น หากเป็นระดับธรรมดาจะค้าขายในตลาด 

 กรมการค้าภายในควรได้มีการจดทะเบียนห้องเย็นทั้งหมดในประเทศไทย ควร
ให้มีการแยกกลุ่มออกเป็นห้องเย็นสาธารณะหรือห้องเย็นส่วนบุคคล จะท าให้รู้
ได้ว่าขีดความสามารถในการรับฝากของห้องเย็นมีเท่าไหร่ 

 ความยั่งยืนของห้องเย็นในอนาคต มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เพราะสินค้าประมง
ลดลง เนื่องจากนโยบายของประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพในการท าประมงในอาเซียน ซึ่งไทยอาจจะดึงวัตถุดิบจากเมียนมา มา
แปรรูป แต่ในระยะยาว ไทยอาจจะต้องไปลงทุนในเมียนมาแทน เมื่อไปลงทุนใน
ต่างประเทศแล้ว หน่วยงานรัฐใดจะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ  
นอกจากนี้มองว่าหน่วยงานรัฐมักท าหน้าที่ก ากับมากกว่าที่จะส่งเสริม  

 การด าเนินการธุรกิจห้องเย็นในปัจจุบัน การยังมีสภาพนี้ จะด าเนินการต่อไป
ไม่ได้ เนื่องจาก Margin มีน้อย และถ้าผู้ประกอบการเอาที่ดินไปลงทุนอย่างอ่ืน 
จะท าให้ได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า ความอยู่ได้ของห้องเย็นอยู่ที่ จะต้องแตกธุรกิจ
ออกไป เช่น ท าเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพ่ือให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น 

 ห้องเย็นที่มีศักยภาพ จะต้องผลิตสินค้าเองได้ 
ปัญหาของคลังสินค้าฯ  
(ห้องเย็น) 

ปัญหากฎระเบียบจากรัฐ 

 มาตรฐานห้องเย็น ตามมาตรฐาน ISO จะมีต้นทุนสูง หากมีมาตรฐานห้องเย็น
ภาคบังคับให้มีเท่าที่จ าเป็นจะเหมาะสมกับธุรกิจภายในประเทศ และเมื่อจะมี
การประกาศใช้ ขอให้มีการประกาศล่วงหน้าเพ่ือให้ภาคเอกชนได้ปรับตัวด้วย 
เช่น จะใช้บังคับภายใน 5 ปี 
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 มาตรฐานคลังสินค้ายังไม่ได้รับการยอมรับเพ่ือการส่งเสริมการลงทุนตาม BOI  
หากจะให้รับการการส่งเสริม คลังสินค้าจะต้องได้ผ่าน ISO ก่อน 

 การเก็บพาเลท (pallet) ยังไม่ได้มาตรฐาน น่าจะมีการก าหนดมาตรฐาน เพ่ือให้
สามารถค้าขายกันง่าย 

 การประกอบการห้องเย็น ผู้ประกอบการจะต้องปฎิบัติตาม ปว.58 ซึ่งก าหนดให้ 
ผู้ประกอบการคลังสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อน หากฝ่าฝืนมีโทษ 
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าและปรับ 

 เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ในร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
พ.ศ.... ที่จะท าให้ผู้ประกอบการมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ และมีบทลงโทษ น่าจะท าให้
เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบได้ แต่ในเนื้อหาขาดเนื้อหาในการส่งเสริมและพัฒนา 

 ปัญหาของการใช้กฎหมายที่มีต่อการสร้างห้องเย็น เช่น  
- การถมดิน จะต้องใช้ผู้รับเหมาท่ีท้องถิ่นมีอิทธิพล 
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ทุกขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง จะต้องจ่ายค่า

ใบอนุญาตให้กับหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะสูงมาก  
- การเปิดตู้สินค้าในทางปฏิบัติ พบว่า กฎระเบียบไม่เท่าเทียมกันในการเปิดตู้ 

ทั้งนี้เพราะหากมีการใช้ Shipping ที่คุ้นเคยจะได้รับสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้อง
เปิดตู้  

ปัญหาต้นทุน 

 ราคาที่รับฝากห้องเย็นมีราคาลดลง จากเดิม ราคากิโลกรัมละ 1 บาท ในปัจจุบัน 
รับฝากราคา ประมาณ 25 สตางค์ แต่ราคาประกอบการ เช่น ค่าไฟ ค่าแรง ทุก
อย่างปรับราคาข้ึน นอกจากนี้ธุรกิจห้องเย็นในประเทศ ยังตัดราคากันเอง 

 ต้นทุนการประกอบการห้องเย็นสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และแรงงาน 

 โรงงานที่มีการใช้พลังงานเกิน 1,000 KVA กรมพลังงานจะมีการอนุรักษ์พลังงาน
และเข้ามาดูแล ซึ่งในบางช่วง จะมีการเขียนโครงการเสนอเพ่ือของบประมาณ
สนับสนุน ซึ่งจะต้องมีการท าวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบ ท าให้บริษัทต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

 การท าดัชนีการใช้ไฟของธุรกิจที่ใกล้เคียงกับคลังสินค้า น่าจะสามารถปรับใช้ใน
ธุรกิจคลังสินค้าได้ 

 ต้นทุนของห้องเย็น คือ ค่าไฟฟ้า ควรมีหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้ไฟของห้อง
เย็น เช่น ใช้ไฟอย่างไรถึงจะลดต้นทุนของห้องเย็น หรือ ลดการสูญเสียค่าไฟฟ้า 
หรือบริเวณท่ีมีการรั่วไหลของความเย็น 
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 ในเรื่องของ พลังงาน ห้องเย็นใช้ไฟฟ้าสูง ช่วง Peak Load  (18.00-21.00)  

 การท าดัชนีการใช้ไฟของธุรกิจที่ใกล้เคียงกับคลังสินค้า น่าจะสามารถปรับใช้ใน
ธุรกิจคลังสินค้าได้ 

 เครื่องคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของห้องเย็น หากมีหน่วยงานราชการ
เข้ามาช่วยดูแลระบบหรือให้ค าแนะน าระบบ เพ่ือให้สามารถใช้วิธีการประหยัด
และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 

 หากสามารถจัดหาเครื่องมือกลาง ที่วัดระดับ Leak ของพลังงานเพ่ือลดค่า
พลังงาน จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการได้ทางหนึ่ง 

 ปัญหาคอรัปชั่น รวมถึง ห้องเย็นส่วนบุคคล เปิดให้บริการสาธารณะ ท าให้เป็น
ปัญหาต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น 

ปัญหาด้านการตลาด 

 การตลาดของคลังสินค้ายังไม่แข็งแรงพอ ที่จะหาลูกค้าเพ่ิม คลังสินค้าจะรับ
สินค้าไว้ก่อนเพ่ือให้มีสินค้าในคลัง ทั้งนี้น่าจะมีคนกลาง ศึกษาว่า ราคาต้นทุน
หรือราคากลางของคลังสินค้าควรเป็นเช่นไหร่ 

 ในตลาดไทย เรื่องคุณภาพการบริหารไม่ต่างกันอย่างมีนัยยะ ยกเว้น ผลไม้ ที่มี
นัยยะส าคัญ คือ ในการที่ลูกค้าจะเลือกใช้คลังสินค้า ถึงแม้ว่าค่ารับฝากจะสูง
กว่ารายอื่น แต่ถ้าปลาทู ไม่มีนัยยะ ลูกค้าเลือกคลังสินค้าที่มีราคารับฝากถูกกว่า  

ปัญหาแหล่งเงินทุน 

 ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะห้องเย็น ขนาด SME แม้จะใช้ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการค้ าประกันเพ่ือกู้กับ
ธนาคาร พบว่า ธนาคารไม่ยอดลดดอกเบี้ยให้ ประกอบกับธุรกิจห้องเย็นมีการ
ลงทุนที่สูง 

 ประทวนสินค้า ซึ่งเป็นเอกสารที่จะยื่นต่อธนาคารเพ่ือการกู้ ธนาคารสามารถตี
ราคาได้ ใบประทวนสินค้าควรท าให้ใช้ได้จริง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเรื่องการท า
ธุรกิจ  

 
ปัญหาแรงงาน 

 ขาดแรงงานฝีมือ ช่างซ่อมบ ารุงห้องเย็น ขาดช่างที่มีความรู้ (ความรู้ด้านไฟฟ้า 
ความรู้ด้านเครื่องกล และ ความรู้ด้านเครื่องท าความเย็น) 

 ขาดแรงงานห้องเย็นประเภทยกขน ท าให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการย้ายที่
ท างาน ซึ่งจะต้องมีใบยินยอมจากนายจ้างเก่าก่อน หากไม่ได้รับการยินยอม ก็ไม่
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สามารถจ้างได้  ท าให้เป็นปัญหากับผู้ประกอบการ และมีความเห็นว่าควรท า
เป็นบัตร ให้มีลักษณะคล้ายบัตรประชาชนเพ่ือควบคุมแรงงานให้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจ
ห้องเย็น 

 ขาดความร่วมมือกันเองของกลุ่มธุรกิจห้องเย็น ท าให้เกิดการตัดราคากัน หากมี
ความร่วมมือกัน จะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาห้องเย็นได้ เช่น กรณีที่ห้องเย็น
ของบริษัท A เต็มก็สามารถส่งไปยังห้องเย็นของบริษัทอ่ืนได้ 

 ความร่วมมือของผู้ประกอบการห้องเย็นมีน้อย 

 แก้ไขปัญหาการแข่งขันระหว่างห้องเย็น เพราะในบางครั้งมีห้องเย็นส่วนบุคคล
เข้ามาประมูลแข่งกับห้องเย็นสาธารณะ ท าให้ห้องเย็นสาธารณะเสียเปรียบ 

 ธุรกิจของคลังสินค้าจะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทางธุรกิจได้ จะต้องมีมาตรฐาน
ของคลังในระดับที่ใกล้เคียงกัน มีระบบบริหารที่ใกล้เคียงหรือร่วมกันได้  

 การขาดแคลนข้อมูล เช่น ข้อมูลเบื้องต้นในจังหวัดต่าง ๆ ว่ามีสินค้าอะไรที่จะใช้
ในการเก็บรักษาในห้องเย็นได้ ข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐมีจะน ามาใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจได้อย่างไร  

สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ  ควรเพ่ิมบทบาทของสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เข่น จัดให้มีการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และควรสร้างความเข้มแข้งให้กับสมาคมมากขึ้น เช่น 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มีกองทุน เพ่ือน าเงินมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของสมาชิก หรือการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการตรวจสอบ      
ผู้ประสงค์จะเปิดกิจการคลังสินค้าใหม่ ด้วยการ าก าหนดให้จะต้องเป็นสมาชิก
ของสมาคมฯ ก่อน จะเป็นเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นจากกลุ่มสมาชิก 

AEC/GMS  ที่มีผลต่อ
ธุรกิจคลังสินค้าฯ 

 การใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน การใช้แบบฟอร์มซึ่งเป็นภาษาไทย หาก
ต่างชาติมารับฝากสินค้า เมื่อเป็นเรื่องการฝากต่อ หรือการจ ากัดความรับผิดใน
การการฝาก สิ่งเหล่านี้น่าจะท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก 

 การตีตลาดต่างประเทศ การท าธุรกิจห้องเย็นมักจะขาดทุน หากจะเข้าไปตีตลาด
ต่างประเทศ จะเป็นต้องรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎ ระเบียบ หน่วยงานที่
จะเข้ามาช่วยเหลือ เช่น สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ  

 ประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นคู่แข่งส าคัญในการท าคลังสินค้าในประเทศ เพราะญี่ปุ่น
เข้ามาท าธุรกิจแบบ Logistic ครบวงจร 

 การเปิด AEC มีความเป็นไปได้ไหมที่กรมการค้าภายในจะก าหนดราคามาตรฐาน 
เพ่ือให้เอกชนแข่งขันกันในด้านการบริหารจัดการ  
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สรุปประเด็น รายละเอียด 

 เรื่อง AEC ในระยะแรก แรงงานต่างด้าว เชื่อยังไม่กระทบ เพราะค่าแรงขั้นต่ า
ของไทยมีอัตราที่สูงกว่าเพ่ือนบ้าน แต่ในอนาคต แรงงานต่างด้าวเหล่านี้คงกลับ
ประเทศ 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม คลังสินค้ายุคใหม่ ไม่ได้บริหารคลังสินค้าอย่างเดียว การก าหนดราคาไว้ อาจเป็น
การทอนการพัฒนาประสิทธิภาพของคลังได้  วิธีการ คือ ต้องคุมมาตรฐานหรือการ
ให้ความรู้แก่ลูกค้า 

 
 
 
 



ภาคผนวก-17 
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อรองรับการเปิด AEC 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (ห้องเย็น) ครั้งที่ 4 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558 

ณ โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 9.30-12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 37 ราย ดังนี้  

1. รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. น.ส.วรรณภา วัดบุญเลี้ยง สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. น.ส.สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. น.ส.บุปผา ลัดดาวัลย์ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. นายสมชาย รัตนสุภา กรมการค้าภายใน 
6. นายปรัชญา นราภิชาต กรมการค้าภายใน 
7. น.ส.โสภิดา วายุพัฒน์ กรมการค้าภายใน 
8. น.ส.พรชนก พรหมยา กรมการค้าภายใน 
9. นายเด่นชัย เกษสาคร กรมการค้าภายใน 

10. น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 
11. คุณฉวีวรรณ นาคสมัย บ.นิธิฟู๊ดส์ จ ากัด 
12. คูณสมพร ชมตระกูล บ.สยามเกษตร จ ากัด 
13. นายกฤตภาส วงศ์ไพบูลย์ บ.เกษมสันต์ จ ากัด 
14. นายอ านาจ แก้วต้วน บ.เอ็นพีบี อินเตอร์ฟู๊ดส์ จ ากัด 
15. นางสุนทรียา อินทะโนรัตน์ บ.ฮะเฮงอินเตอร์เฟรช จ ากัด 
16. น.ส.นิลุบล ธนสิทธิ์สุนทร บ.ฮะเฮงอินเตอร์เฟรช จ ากัด 
17. น.ส.ณัฐฌาย์ สุรดิษอังก์วรา บ.ห้องเย็น ปรมี 
18. คุณชัชชนเสฎฐ์ งามพิมลศรี บ.ลานเกษตร อุตสาหกรรม จ ากัด 
19. คุณมัลลิกา แซ่ตั้ง บ.นิ่มซี่เส็งห้องเย็น 
20. คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ บจก.บูรพาเชียงใหม่ 
21. คุณปิยะวรรณ เพ่งผล บจก.เชียงราย-ฟรุ๊ตส์ 
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22. คุณชาญชัย หีบสัมฤทธิ์ กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม 
23. คุณวีระยุทธ เมธากิวตระกูล ไทยฮาผลไม ้
24. นายวัชระ พรมมา บ.วัชระอินเตอร์เทรด แอนด์ โลจิสติกส์ 
25. นายวิทยา ประสาศทรัพย์ ท่าข้าวพ่อหลวงวิทยา 
26. คุณส าราญ ณาณะรังษี ตลาดเจดีย์แม่ครัว 
27. คุณนัยนภัส สังขนุกิจ กรมการค้าภายใน (ล าพูน) 
28. คุณมนธิชา ไชยศรี กรมการค้าภายใน (เชียงใหม่) 
29. คุณบรมัตถ์พงษ์ พรมยืน กรมการค้าภายใน (แม่ฮ่องสอน) 
30. อ.มาณวิน รงเกษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
31. รศ.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
32. อ.มาณวิน รงเกษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
33. อ.อมลรัศมิ์ ศรีพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
34. นายเอกสิทธ์ สังขนุกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
35. น.ส.ชิภาภรณ์ เจินเชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
36. น.ส.ฐิติรัตน์ บูรณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
37. น.ส.นิษนิตา นามวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 

สรุปสาระส าคัญของการประชุมฯ ดังนี้  
 

สรุปประเด็น รายละเอียด 
สภาพโดยทั่วไปของ
คลังสินค้าฯ 

 การท า Distribution Center (DC.) ท าให้มีการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการ
เพ่ิมการแจ้งแรงงานมากยิ่งขึ้น 

 เคยมีการศึกษาคลังสินค้าชายแดน แต่การประกอบการไม่เป็นทั้งระบบ จึงเป็นจุด
ว่า ควรจะมีการสร้างคลังสินค้าหรือไม่ สมควรจะมีการลงทุนหรือไม่ มีความเสี่ยง
มากแค่ไหน 

 บางมุมมองเห็นว่า หากสินค้ามีขนถ่าย (FLOW) ได้เร็ว สินค้าก็จะไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บสินค้า 

 การเช่าสถานที่ใช้ในการจอดรถตู้สินค้า ซึ่งจะมีบริการปลั๊กไฟ ให้เป็นที่จอด
รถบรรทุกตู้สินค้าห้องเย็น เพ่ือใช้เป็นลานจอดพักของรถบรรทุก หรือลานหยุดรถ 
ในช่วงรอให้ด่านสปป.ลาวเปิด 

มาตรฐานคลังสินค้าใน
ประเทศ 

 มาตรฐานคลังสินค้า ต้องมีการผลักดันเรื่องบริการมากกว่า และโดยเฉพาะเรื่อง 
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น การเก็บ เทคโนโลยี บุคลากรฯลฯ 
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สรุปประเด็น รายละเอียด 

 ยุทธศาสตร์ในการเก็บสินค้าเกษตร จะต้องมีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ 
การเก็บสินค้าในคลังจะต้องสามารถเก็บสินค้าได้อย่างมีคุณภาพจะต้องมี
เครือข่ายที่ด ี

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ควรเข้ามาร่วมมือกัน
ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ  

 ประเทศไทยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ประจ าสินค้า อาจจะต้องดูแนวปฏิบัติ
ของออสเตรเลียมาปรับใช้หรือเป็นแนวทางของไทย เช่น มี White Board , 
Green Board ดูแลภาพรวม ทั้ง Demand และ Supply บริหารจัดการทั้งหมด 
ปัญหานี้จะมีเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร แต่สินค้าอุตสาหกรรมไม่มีปัญหา 

AEC/GMS  ที่มผีลต่อ
ธุรกิจคลังสินค้าฯ 

 ถ้ามีการเปิด AEC ธุรกิจคลังสินค้าจะกระทบ ข้อได้เปรียบหรือมีสิ่งอะไรบ้างที่
จะต้องมีการเตรียมตัว นอกจากนี้มีมุมมองว่า  

- ด้านแรงงานขาดแคลน 

- ในสปป.ลาว ขาดแรงงานระดับสูง เช่น โฟร์แมน  

- สินค้า เรื่องภาษีต้องดูปรับเป็นรายสินค้าแทน 

- สินค้าอุตสาหกรรม จะต้อง Just in Time มากขึ้น 

 นิคมอุตสาหกรรมโฮจิมินห์ เวียดนาม เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวลากรถบรรทุก 

 การท าทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังเชียงราย ควรมีการศึกษาด้วยว่า จะเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้ ในจุดไหนบ้าง มองดูว่าจะเป็นการพัฒนาการขนส่งและ
คลังสินค้าได้อีก 

 การผลักด่านจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กลายเป็นด่านถาวร 
ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่สามารถผลักดันเรื่องงบประมาณได้ แต่จะได้ในลักษณะของงบ
เจรจาบ้านพ่ีเมืองน้อง นอกจากนี้ในเส้นทางนี้ติดปัญหาเรื่องเส้นทางที่เป็นภูเขา
มาก  

 การตั้งศูนย์ DC ในประเทศเพ่ือนบ้าน หากเป็นการสร้างและบริหารจัดการโดย
ภาครัฐไม่สามารถท าได้ ดังนี้จะต้องเป็นแนวคิดจากภาคเอกชน  

 ควรมีการศึกษา Case study DC ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
คลังสินค้าของประเทศต่อไป ควรได้มีการศึกษากฎ ระเบียบ อะไรบ้างที่เป็น
อุปสรรค และมีสิ่งใดบ้างที่จะส่งเสริมคลังสินค้า 

 ตามด่านชายแดน ควรมีการจัดตั้ง DC และควรมีจุดตรวจสกัดสินค้า 

 สินค้าเกษตรที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่ามีราคาสินค้าที่ถูกกว่าสินค้าใน
ประเทศ เช่น กระเทียมจากจีนมาถึงไทย มีราคาไม่สูงมาก 



ภาคผนวก-20 
 

สรุปประเด็น รายละเอียด 

 จีนได้เปรียบเรื่องการบริหาร Logistics มากขึ้น เช่น สินค้าที่เข้ามาส่งเป็น Just 
in Time รถบรรทุกตู้สินค้า เมื่อมาถึง ก็จะสามารถจัดส่งสินค้าตาม order ออกไป 
ท าให้ลดต้นทุนที่จะฝากสินค้าในคลังสินค้าออกไป 

การสร้างมาตรฐาน 
คลังสินค้าฯ ของ
ต่างประเทศ 

 ในประเทศออสเตรเลีย มีการเก็บคลังสินค้า/ไซโลเกษตร เมื่อสินค้าเกษตรขาด
แคลนหรือมีราคาสูงขึ้น ถึงจะมีการปล่อยสินค้าเกษตรออกมา จึงมีประเด็นว่า 

- ถ้ามีการใช้ไซโลในการแก้ไขปัญหาในระบบเกษตร สามารถท าได้ไหม 

- ท่าเรือเชียงของ สินค้าที่ส่งออกไปจีนเป็นเนื้อควายแช่แข็งออกมากเป็นอันดับ
หนึ่ง มากกว่า ผลไม้ ถ้าจะไปเจาะตลาดต่างประเทศ ควรมีคลังสินค้าอยู่ใน
ต่างประเทศเพ่ือรอรับสินค้า แต่ควรมีรัฐบาลสนับสนุน จะท าให้สามารถเจาะ
ตลาดต่างประเทศได้ ซึ่งจะดีกว่าให้ภาคเอกชนไปเจาะตลาดล าพัง 

- ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น รัฐคยา (ประเทศเมียนมา) ต้องการส่งเสริมให้ผลิตไข่ 
และส่งกลับไปเป็นสินค้าส าเร็จรูปกลับ ซึ่งหมายถึงว่า ต้องการคนลงทุน แต่ผู้ที่
จะเข้าไปลงทุนติดขัดเรื่อง ระบบเงินที่ไม่เสถียร โอกาสที่จะท าคลังสินค้า/ห้อง
เย็นในประเทศเมียนมามีโอกาสสูง  

 ผู้ประกอบการห้องเย็นในภาคเหนือมีความต้องการขอให้กรมการค้าภายในหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพาผู้ประกอบการไปศึกษาเทคโนโลยีห้องเย็นและดู
เครื่องจักรท าความเย็นในต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการประหยัดต้นทุนค่า
พลังงาน เนื่องจากที่ผ่านมารับฟังเทคโนโลยีเครื่องจักรจากผู้แทนจ าหน่ายใน
ประเทศไทย ท าให้มีข้อมูลจ ากัดและไม่รับทราบเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้น าเทคโนโลยีการจัดการห้องเย็น เช่น ประเทศเยอรมัน  

 ควรมีการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการสินค้าเกษตร เช่น กรณีของประเทศ
ออสเตรเลียที่มีคณะกรรมการที่ก ากับควบคุม Demand และ Supply ท าให้ไม่
ประสบปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด เช่น คณะกรรมการข้าวสาลี คณะกรรมการ
เนื้อสัตว์และปศุสัตว์ คณะกรรมการไวน์และเหล้าองุ่น คณะกรรมการอาหารทะเล 
โดยใช้คลังสินค้าและไซโลเป็นเครื่องมือในการรักษาระดับปริมาณและราคาให้มี
ความสมดุลตลอดทั้งปี ขณะที่ประเทศไทยมีคณะกรรมการก ากับสินค้าเกษตร 
เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และอาหารสัตว์ เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่
ประเด็นที่ให้ความส าคัญกลับไม่ใช่เรื่องการรักษาระดับปริมาณและราคาในเชิง
เทคนิค แต่ส่วนใหญ่กลับให้ความส าคัญกับการรับจ าน า การให้เงินช่วยเหลือ
เกษตรกร และการก าหนดโควต้าน าเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น ซึ่งการแก้ไข
ปัญหาที่ปลายทาง แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาในเชิง Supply Chain  
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สรุปประเด็น รายละเอียด 
คลังสินค้าสาธารณะ  
(ห้องเย็น) 

ปัญหาการเก็บสินค้า 

 การเก็บสินค้าเฉพาะฤดูกาล ในบาง season ที่มีสินค้าเกษตรมาก ก็ไม่มีห้องเย็น
ให้บริการ ปัญหาการบริหารจัดการ ท าอย่างไรถึงจะท าให้มีศักยภาพมากขึ้น เช่น 
การเก็บหอมหัวใหญ่ 

 สินค้าฤดูกาล ท าให้เกิดปัญหาคลังสินค้าว่าง นอกจากนี้ปัญหาของคลังสินค้า คือ 
ไม่มีข้อมูลที่จะท าให้รู้ได้ว่า ในตลาดมีสินค้าอะไรบ้าง มี Demand เท่าใด จึง
น่าจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลดังกล่าว 

 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีห้องเย็นเฉพาะที่เก็บหอมหัวใหญ่ ซึ่งในบางห้องเย็นไม่รับ
เก็บหอมหัวใหญ่ เพราะเป็นสินค้ากลิ่นแรง  แต่จะเก็บสินค้าแห้งเท่านั้น 

 การที่จะให้จังหวัดใกล้เคียงมาฝากเก็บสินค้าในคลังฯ มีน้อย ทั้งนี้เพราะมีปัญหา
เรื่องค่าขนส่ง 

 ล าไย ที่จังหวัดล าพูน คนจีนได้เข้ามาลงทุน ราคาของล าไยจะอยู่ในมือคนจีน  
การเก็บล าไย จะมี 2 ลักษณะคือ 

- มีรถบรรทุกตู้สินค้า (ตู้เย็น) รับสินค้าออกไป 

- เก็บไว้ในห้องเย็น แต่จะเป็นการเก็บชั่วคราว หรือเก็บในเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 
ปัญหาการประกอบการ 

 ผู้ประกอบการที่มีคลังสินค้าเก็บของตัวเอง มักจะน าเอาคลังสินค้าไปรับฝาก ซึ่ง
ถือว่าเป็นธุรกิจแฝง ดังนี้ กรมการค้าภายในควรมีการออกกฎระเบียบใหม่ เรื่อง
การเก็บรักษาสินค้า ผู้ประกอบการคลังฯ ควรจะต้องมีใบอนุญาตอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้อัตราค่าปรับในบางเรื่องที่มีอัตราสูงมาก ควรได้มีการปรับอัตราค่าปรับ
ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจด้วย 

 ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีการรวมกลุ่มคลังสินค้าในห้องเย็น มีห้องเย็นของกลุ่ม
บริษัท นิ่มซีเ่ส็ง 

 ในบางครั้งจะมีบุคคลธรรมดาซื้อผลผลิต และสร้างห้องเย็นเพ่ือใช้เก็บสินค้า ซึ่ง 
ธกส. มีการส่งเสริมให้สร้างห้องเย็นขึ้นหาเพ่ือเก็บสินค้า ท าให้ใช้ประโยชน์ได้น้อย
กว่าและท าให้เปลืองค่าดูแล/ค่าไฟ  ท าให้มีจ านวนห้องเย็นเพ่ิมมากข้ึน  

 ผู้ประกอบการสินค้าเป็นผู้ลงทุนคลังสินค้าในต่างประเทศด้วย แต่ผู้ที่จะลงทุน DC 
ยังไม่พบ 

 ปริมาณคลังสินค้ามีเพียงพอหรือไม่ กับประเภทของสินค้า 

 บริษัทในกลุ่มบริษัทปรมี เริ่มจากธุรกิจขายอาหารทะเลแช่แข็ง และได้เพ่ิมด้านการขนส่ง 
ในการบริการในด้านขนส่งรถตู้เย็น และขยายบริการห้องเย็นและจ าหน่ายปลาแช่แข็งทั้ง
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สรุปประเด็น รายละเอียด 
เพ่ือการส่งออกและเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศ ปัญหาที่พบคือราคาหรือค่าบริการที่ต้อง
เทียบกับมหาชัย ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ ากว่า แต่มีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่า  ซึ่งทางบริษัทได้มีการ
ร่วมกับบริษัทอ่ืน เช่น ซีพี. ส่วนแรงงานใช้แรงงานต่างด้าว 100% กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะ
เป็นกลุ่มเดิม สินค้าที่เก็บส่วนมากเป็นอาหารทะเล ส่วนผลไม้มีเก็บในปริมาณน้อย 

 ในส่วนของห้องเย็นที่เก็บสินค้าเกษตรฯ มีปัญหาส าคัญที่สุดคือการแข่งขันจาก
ห้องเย็นนอกระบบ ซึ่งเป็นคลังสินค้าส่วนบุคคล แต่เข้ามาแข่งขันด้านราคากับ
ห้องเย็นในระบบ ซึ่งเป็นคลังสินค้าสาธารณะทีจดทะเบียนและสามารถด าเนินการ
รับฝากสินค้าจากบุคคลทั่วไปได้ จึงมีความต้องการอยากให้กรมการค้าภายในมี
มาตรการเข้ามาจัดระเบียบการแข่งขันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะฤดูกาลที่สินค้า
เกษตรส าคัญมีการออกสู่ตลาด เช่น ล าไย หอมใหญ่ เป็นต้น  

 ปัจจุบัน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ และการผลิตสินค้าอุปโภคมีการขยายตัวในเขต
จังหวัดภาคเหนือมาก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่จาก
ส่วนกลางมีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการรับฝากสินค้ากับห้องเย็นมากขึ้นเพ่ือใช้ในการกระจาย
สินค้าต่อให้กับกลุ่มลูกค้าในภาคเหนือ โดยควรใช้กลยุทธ์การท าสัญญาระยะยาวและมี
การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่วนคลังสินค้าที่เหลือที่ขาดระบบ
การบริหารจัดการที่ดีและมีปริมาณพ้ืนที่น้อย ก็ยังคงต้องจับกลุ่มลูกค้า SME อีกทั้งมีการ
แข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการคลังสินค้านอกระบบ 

ปัญหาการตลาด 

 ในจังหวัดเชียงราย จีนได้มาลงทุนปลูกกล้วยหอมทอง กระทรวงเกษตรฯ จะต้อง
มองได้ว่า จะส่งเสริมอะไร และจะมีสินค้าอะไรล้นตลาดหรือเปล่า ควรได้มี
การศึกษาทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร่าง พรบ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น... ที่ก าลังจะออกมาบังคับใช้ จะเป็นการแก้ไขการ
ประกอบการคลังสินค้าของปว.58 ซึ่งจะต้องรอก าหนดอีก 120 วัน ถึงจะมีการบังคับใช้
กฎหมายในร่างพรบ. ดังกล่าว ก าหนด คลังสินค้า ไซโลหรือห้องเย็น ไว้ 3 ประเภทคือ  

- กิจการรับฝากเพ่ือบ าเหน็จทางการปกติ 
- กิจการที่รักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ 
- กิจการที่เก็บรักษาสินค้าของตนเอง 

ในร่างพรบ. ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับ คลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น ซึ่งใน
คณะกรรมการจะมีทั้งผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเพ่ิมผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือให้กลไกก ากับดูแล มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องครบถ้วน ในร่างพรบ.ฉบับนี้สนับสนุนบทบาทเอกชนมากขึ้น มาตรฐานคลังสินค้าที่
ก าหนดจะท าให้มีมาตรการให้การรับฝากสินค้า กระบวนการจัดสินค้าทั้งระบบ 
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สรุปผลการสัมมนาแถลงผลการวิจัย (Road Show) 
สถาบันการขนส่งฯ ได้ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาแถลงผลการวิจัย (Road Show) 5 ครั้ง ได้แก่ 

กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ และชลบุรี โดยสรุปผลการประชุมสัมมนาฯ ดังนี้  
 
ครั้งที่ 1 สรุปการสัมมนาแถลงผลการวิจัย (Road Show)   วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก่น 
 

1.  สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจขนส่งในภูมิภาค 
1) ในการขนส่ง มีการรวมกันเป็นสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน (โคราช) และมีชมรม

ผู้ประกอบการรถบรรทุกจังหวัดขอนแก่น การจัดตั้งในรูปของบริษัทด้วยการลงทุนร่วมกันในจังหวัด
ขอนแก่น ผู้ประกอบการในจังหวัดหลายรายเป็น SME ส่วนมากไม่มีโกดัง บางรายจะเป็น sub จาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่อีกที 

2) ผู้ประกอบการรถบรรทุก (ที่มีรถบรรทุก 5-10 คัน) ไม่ได้มองในเรื่องการขนส่งเพียงอย่างเดียว ใน
กลุ่มนี้จะมีที่ดิน และมีการลงทุนในบางส่วนในพื้นท่ีด้วย 

2. ภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น 
1) ให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง Logistics ในภูมิภาค ในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เส้นทางการค้าชายแดน เพ่ือเตรียมรองรับ 
AEC 

2) ให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค (Hub )  
3) ผู้ประกอบการในด้าน Logistics ของจังหวัดจะต้องมีการรวมตัว เพ่ือให้มีศักยภาพมากข้ึน 

4) ปัญหาที่พบมากคือ การขาดแคลนแรงงาน  
5) ในภาคอีสานพบว่า มีการน าเข้าสินค้าทุกอย่าง ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ มักมีการเก็บสินค้า

สินค้าเอง  
6) ในทุกอ าเภอของจังหวัดขอนแก่น มีห้องเย็นในการเก็บสินค้า โดยเฉพาะ ในระยะ 2-3 ปีนี้ มีห้องเย็น 

เกิดขึ้น และได้เลิกกิจการอย่างรวดเร็ว มีมุมมองว่า หากเป็นกิจการคลังสินค้าอย่างเดียว จะเป็น
จุดอ่อนอย่างมาก  ควรมีหน้าร้าน ที่จะขายสินค้าด้วย จะต้องมีการเชื่อมระบบอย่างไรที่จะท าให้การ
ขนส่งและ Logistic มีต้นทุนถูกลง 

7) ระบบการขนส่งมีการปรับตัวและรวมตัวกันได้มากขึ้น และจุดแข็งของการประกอบการคือ การเป็น
เจ้าของพ้ืนที ่

8) สินค้าเกษตร เมื่อเข้ามา จะมีการส่งให้พ่อค้าต่อไป ปัญหาที่พบ เช่น การขนส่งอ้อย ที่กองค้างอยู่ใน
ลาน เป็นปัญหาด้านการขนส่งต่อ ซึ่งมีราคาสูงมาก  

9) ระบบห้องเย็นจะสามารถเก็บข้าวสาร โดยการป้องกันมอด และแมลงโดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารรมควัน 
สามารถท าได้ แต่ก็มีราคาสูง การเก็บข้าวต้องเลือกข้าวพรีเมียม เพ่ือรักษาคุณภาพ ความชื้นระหว่าง 
14-15 องศา  
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10) การด าเนินการห้องเย็น สิ่งที่ต้องการคือ  
o จุดคุ้มทุน 

o ฐานลูกค้า ที่ต้องมีจ านวนมากพอ ซึ่งส่วนหนึ่งผ่าน Modern Trade 

o ขาดข้อมูลความต้องการ (Demand) ที่เพียงพอในการตัดสินใจลงทุนสร้างห้องเย็น  
o ต้องการความรู้ในการจัดสร้างห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบการ

จัดการ หรือขนส่ง 
3. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นฯ ดังนี้ 

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมความสามารถในการจัดการธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น  
- การ Training เรื่องความปลอดภัยของสินค้า แต่ส่วนมาตรฐานอ่ืน จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่

แล้ว เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ควรก าหนดมาตรฐานของบุคคลที่ปฏิบัติแต่ละหน้าที่ในคลังสินค้า 
- มาตรฐานของคลังสินค้า ISO เป็นเรื่องของการบริหารเอกสาร 
- แผนงาน 1.1.6 การจัดท า Software กลาง น่าจะท าได้ยาก เพราะการจัดท า Software มีความ

แตกต่างกัน สิ่งที่ขาดน่าจะเป็นแผนการลงทุนด้าน Software ลงทุนซื้อแล้ว จะคุ้มหรือไม่ ควร
จัดท าคู่มือแนวทางการจัดซื้อ Software  เพ่ือใช้บริหารคลังสินค้า 

- กลยุทธ์ที่ 1.3 การท าการตลาดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้าฯ  
  แนวคิดการออกบูธเพ่ือให้เจอกับลูกค้า หรือจะใช้เป็นข้อมูลไว้ใน Internet มีการก าหนด

สัญลักษณ์เช่นติดดาว เพ่ือก าหนดระดับความน่าเชื่อถือ หรือการใช้วิธี Matching ผู้บริการน าเข้า
ส่งออก  

 
ข้อเสนอแนะ 

1) แผนงานควรก าหนดแบบกว้าง 
2) ควรระบุให้ชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย (Target) ผู้ประกอบการ มี 4 กลุ่ม คือ ใหญ่ กลาง 

เล็ก และย่อย 
3) บทบาทของกลุ่มผู้บริโภค ควรส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ตลาดสด 

ตลาดนัด 
4) ควรได้มีการรวมตัวของผู้ประกอบการ และเชิญกลุ่มรายย่อยเข้าร่วมด้วย 
5) ยกระดับมาตรฐาน และในอนาคต ควรให้มีฐานะเป็นที่ปรึกษาผู้ประกอบการอ่ืนได้  
6) ในฐานะผู้บริโภค (สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร หรือ สกต.) เห็นว่า ห้องเย็นกลาง ชมรมผู้ประกอบการสามารถท าได้ 
สามารถวิเคราะห์ว่า ถ้าลงทุนท าแล้ว ต้นทุนเท่าไหร่ การท าห้องเย็นในรูปของสหกรณ์ เมื่อ
สร้างแล้ว จะมีเครือข่ายมาใช้ และได้มีท าแล้วที่จังหวัดจันทบุรี 

7) หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถที่จะลงทุนกับเอกชนได้ เพราะจะถือว่าเป็นการค้าแข่ง ไม่
สามารถท าได้ 
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8) กลยุทธ์การเงิน  
11) นอกจากรู้แหล่งเงินทุนแล้ว ปัญหาที่พบคือ การก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ

มาก ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้  
12) จะต้องมีการวิจัยความต้องการ หรือปริมาณสินค้าแต่ละชนิด กลุ่มนักธุรกิจสามารถท า

ได้แต่ยังขาดข้อมูลที่อาจจะเกิดการสร้าง Line กลุ่มใหม่ ๆ  
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมความสามารถในการจัดการธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น  

- ควรมีการส่งเสริมต้นแบบคลังสินค้ามาตรฐาน ด้วยการแบ่งเป็นระดับ S M L และให้ขายแนวคิดนี้
ให้ออกไปเป็นที่รู้จัก 
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ครั้งที่ 2 สรุปการสัมมนาแถลงผลการวิจัย (Road Show)   วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมแมนดา
ริน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 

1. สถานการณ์ปัจจุบันของคลังสินค้า ไซโล ของไทย 
1) การให้บริการ ปัญหาด้านการแข่งขันราคา ท าให้ธุรกิจไม่สามารถพัฒนาบริการให้ดีขึ้น 
2) ธุรกิจคลังสินค้ามีการกระจุกตัว เช่น กลุ่มห้องเย็นจะมีมากที่จังหวัดสมุทรสาคร ท าให้ธุรกิจมีการ

แข่งขันสูง โดยเฉพาะในจังหวัดไกล  ๆ ที่ควรมีคลังสินค้าห้องเย็น ก็ไม่มีการจัดตั้งคลังสินค้า ภาครัฐ
น่าจะมีการกระตุ้นให้จังหวัดมีการจัดตั้งคลังสินค้า โดยก าหนดวิธีที่จะจูงใจให้มีการจัดตั้งคลังสินค้า
มากขึ้น แทนที่การสร้างคลังสินค้ากระจุกในจังหวัดที่มีการจัดตั้งคลังสินค้าอยู่แล้ว 

3) มาตรฐานการให้บริการ เช่น คลังสินค้าไหนที่มีมาตรฐานมีลักษณะเช่นไร ราคาค่าบริการที่เหมาะสม
จะเป็นเท่าไหร่ (เพ่ือให้คลังสินค้าที่ผู้ประกอบการปฏิบัติและได้รับการรับรอง)  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจของลูกค้า ที่จะเลือกคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม จะท าให้ไม่เกิดปัญหาการแข่งขันด้าน
ราคาขึ้น ในปัจจุบัน คลังสินค้ามาตรฐานเป็นเรื่องของความสมัครใจ แต่ควรก าหนดให้มีมาตรฐาน
พ้ืนฐานที่จะใช้เป็นภาคบังคับ เช่น การขออนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าได้ จะได้รับอนุญาตจะต้องมี
มาตรฐานระดับพ้ืนฐานตามที่ก าหนด แต่มาตรฐานในระดับสูง ให้ถือว่าเป็นทางเลือกได้ การที่
หน่วยงานภาครัฐจะก าหนดให้ใช้มาตรฐานภาคบังคับ  ต้องให้เวลาภาคเอกชนในการปรับตัวด้วย
เช่นกัน ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น ภายใน 5 ปี    

4) ธุรกิจคลังสินค้ามีการลงทุนสูง จากท่ีดินที่ต้องใช้สร้างคลังสินค้า ถ้าน าไปท ากิจการอื่นๆ อาจจะได้ผล
ประกอบการที่สูงกว่า   

5) ผู้ประกอบการคลังสินค้า จะต้องมีความรู้ด้านคลังสินค้า มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย ระบบการจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบถ้วนและได้มาตรฐาน การตรวจและ
ประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า และจะได้หนังสือรับรองมาตรฐานมีอายุในการรับรอง 2 
ปี  โดยแบ่งมาตรฐานการรับรอง เป็น 3 ระดับ คือ  
- ระดับ 5 ดาว = ระดับสมบูรณ์ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการมีพ้ืนฐานระบบการจัดการที่ดี สามารถ

ด าเนินงานได้ตามข้อก าหนดของมาตรฐานและการปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์  
- ระดับ  4  ดาว  =  ระดับพัฒนา หมายถึง ผู้ประกอบกิจการมีพ้ืนฐานระบบการจัดการที่ดี มีการ

ด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  แต่การปฏิบัติตามแผนงานไม่สมบูรณ์ยังคงมีส่วนที่ต้องพัฒนา
เพ่ิมเติม  

-  ระดับ 3 ดาว = ระดับริเริ่ม หมายถึง ผู้ประกอบกิจการมีพ้ืนฐานระบบการจัดการอยู่บ้าง มี
ความบกพร่องในการด าเนินงานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  การปฏิบัติตามแผนงานยังไม่
สมบูรณ์และยังคงมีส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 

โดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 
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 ISO 9001:2008  Quality Management Systems- Requirements 

 มอก. 34-2546 ข้อปฏิบัติแนะน าระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 

 มอก.18001-2542  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
6) คุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาตประกอบการคลังสินค้า มีอนุบัญญัติที่ออกมารองรับจากพรบ.

คลังสินค้า 
7) บริษัทโตโยต้า เป็นบริษัทหนึ่งที่มีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มีมุมมองว่า ผู้ที่มาใช้บริการ

คลังสินค้า คือการเอาของมาเก็บเท่านั้น ยังไม่เข้าใจ การให้บริการคลังสินค้านั้นเป็นอย่างไร ควรให้
มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ภาครัฐควรจัดลักษณะของคลังสินค้าให้ระดับ หรือกลุ่ม เช่นเดียวกับ
โรงแรม เช่น คลังสินค้าระดับพรีเมี่ยม 

8) การกระจุกตัวของคลังสินค้า เช่น คลังสินค้าน้ าตาล (ไทยซูการ์) สินค้าที่เก็บไม่มีปัญหา หากมีการ
ก าหนดเรื่องยุทธศาสตร์ ก็จะอาจจะตัดเรื่องราคาได้ 

9) เหตุผลที่เจ้าของสินค้าต้องสร้างคลังสินค้าเอง และไม่ใช้คลังสินค้าสาธารณะ เพราะสะดวกในการ
จัดเก็บสินค้า ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของสินค้า เช่น ในช่วงที่มีสินค้ามาก 
หากมีที่เก็บสินค้าไม่เพียงพอ จะเกิดความเสี่ยงกับผู้ประกอบการอย่างมาก อย่างน้อยก็ยังมีแหล่ง
เก็บสินค้าที่แน่นอนที่จะเก็บสินค้าได้ 

10) คลังสินค้าสาธารณะ มีการตัดราคาจากคลังสินค้าเอกชนที่มีที่ว่างอยู่ ทั้งที่คลังสินค้าส่วนบุคคล ไม่
ควรมารับฝากสินค้าเช่นเดียวกับคลังสินค้าสาธารณะ ควรมีการก าหนดตราของคลังสินค้าสาธารณะ 
ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง แต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ในการคุ้มครองทางกฎหมายโดยหลักแล้ว คลังสินค้าเอกชนไม่สามารถรั บ
ฝากสินค้าได้ เหมือนกับคลังสินค้าสาธารณะ เพราะท าให้เกิดการแย่งตลาดกัน ถือว่าผิดกฎหมาย 
ภาครัฐจะต้องมีกลไกบังคับอย่างเข้มแข็ง 

2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นฯ ดังนี้ 
2.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ไม่ควรจ ากัดเฉพาะ GMS ควรปรับให้เป็นภูมิภาค 
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมความสามารถในการจัดการธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น  

 ควรเพิ่มฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ 
 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ ใน  8 สาขา ได้มีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เช่น สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการคลังสินค้า  สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยก
สินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน และสาขาอาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน 
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    แต่ในมาตรฐานไม่ได้ก าหนดว่า เป็นกลุ่มคลังสินค้าประเภทไหน และยังเป็นภาคสมัครใจ หาก
สามารถเข้ามาตรฐานตามที่กฎหมายรับรองได้ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามแรงงานฝีมือได้ 

 การยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า จะเป็นจัดระดับธุรกิจ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับราคา การแข่งขันก็
ยังอยู่ที่ท าเลที่ตั้ง  

 เห็นด้วยในยุทธศาสตร์ที่ 1.1.1 ที่ควรมีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า ฯ   
- ในหลักสูตรฝึกอบรมควรจัดท าเป็นหลักสูตรขึ้น web site เช่น หลักสูตรเพ่ือความปลอดภัย 

หรือความรู้ที่เก่ียวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1.4 การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา ในส่วนนี้ สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ
ห้องเย็น น่าจะท าได้ แต่ทั้งนี้สมาคมฯ ก็ต้องมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ ภาครัฐควรมีการจัดงบประมาณ และ 
outsource  ให้กับหน่วยงานเอกชน ให้สามารถด าเนินการได้เร็วขึ้น  

 กลยุทธ์ที่ 1.2 การจัดหาทุนฯ  
- ใน 4-5 ปีที่แล้ว มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการ         

โลจิสติกส์สามารถกู้ได้โดยเสียดอกเบี้ยต่ า เพ่ือใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐ 
ดังนี้  ภาครัฐต้องมีนโยบายก าหนดออกมาก่อน ให้มีการก าหนดเงื่อนไขรองรับ เช่น 
ผู้ประกอบการที่ต้องการกู้ยืม จะต้องเป็นสมาชิกโลจิสติกส์ก่อน ทั้งนี้เพ่ือให้สมาคมรับรองว่า
เป็นผู้ประกอบการในสาขานั้น ๆ  

- ขาดข้อมูลเรื่องทุนประเภทต่างๆ  

 แผนงานที่ 1.2.1 การส่งเสริมการจัดหาแรงงานป้อนตลาดคลังสินค้าฯ  
- ไม่ควรก าหนดให้เป็นแผนงานของกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เพราะมีหน่วยงานที่มี

ภาระหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานมากกว่า กระทรวงพาณิชย์อาจช่วยเรื่องความ
ต้องการแรงงาน และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์มากกว่า 

 กลยุทธ์ 1.3 การท าการตลาดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้าฯ 
- ในช่วงสินค้าที่ Peak ผู้ประกอบการคลังสินค้า ควรมีการ share การใช้คลังสินค้าร่วมกัน 

เช่น ใช้คลังสินค้าที่ยังมีพ้ืนที่ว่าง เพื่อให้สามารถใช้พ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์  ควรมีการสร้าง
เครือข่ายร่วมกัน   

 แผนงานที่ 1.3.1 การส่งเสริมให้คลังสินค้าฯ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
- ให้มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านบริการ เช่นลูกค้าต้องการขนส่งต่อ ก็ควรจะมีบริการเสริมในการ

ขนส่งต่อ หรือเมื่อรับสินค้าจากต่างประเทศ ควรให้บริการ shipping ด้วย 
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้าฯ 
- ควรมีการเพ่ิมเติมมาตรฐานภาคบังคับ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนามาตรฐานคลังสินค้า 
- ใครจะเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจคลังสินค้าว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 

 แผนงาน 2.1.2 การยกระดับมาตรฐานคลังสินค้า ควรก าหนดดังนี้ 
- อะไรที่เป็นมาตรฐานสากลที่ควรจะมี 
- สิ่งที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ได้มาตรฐานที่ควรจะท า 
- ขั้นตอนและความรู้ที่จ าเป็นที่จะต้องท า 

 แผนงาน 2.2.1 การส ามะโนจ านวนฯ 
- เพ่ือให้รู้จ านวนที่แท้จริงคลังสินค้ามีเท่าใด 
- ควรมีการตรวจตราว่า คลังสินค้านอกระบบมีจ านวนเท่าใด และอยู่ที่ไหนบ้าง 

 แผนงาน 2.2.3 การก าหนดมาตรการบังคับสินค้าฯ  
- กฎหมายได้ก าหนดโทษเมื่อฝ่าฝืน เป็นโทษหนักหากคลังสินค้านอกระบบด าเนินการรับฝากสินค้า 

 แผนงาน 2.2.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมฯ   
     - สมาคมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า ควรมีความเข้มแข็งมากข้ึน เช่น กรณีของสมาคมเยือกแข็ง ที่

มีการตรวจสอบสมาชิก การด าเนินการใด ๆ ภายใต้สมาคมจะดีกว่าด าเนินการโดยเอกชน
เพียงล าพัง การรวมตัวของผู้ประกอบการคลังสินค้าจะเป็นประโยชน์ในการกระจายข้อมูลจาก
หน่วยรัฐ 

     - กรมการค้าภายในจะต้องก าหนดเกณฑ์ว่า ผู้ประกอบการต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก็จะท า
ให้สมาคมเข้มแข็งมากขึ้น เพราะสมาคมจะเป็นผู้ดูแลสมาชิกในเบื้องต้นซึ่งมีกลไกท าได้  

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการขยายธุรกิจคลังสินค้าฯ ในตลาดต่างประเทศ 
- ควรส่งเสริมให้มีคลังสินค้าในจังหวัดที่ควรจะมีการจัดตั้งคลังสินค้า เพ่ือให้เกิดการขยายธุรกิจ

คลังสินค้าในพ้ืนที่ ๆ จ าเป็นและเหมาะสม โดยอาจจะต้องมีแรงจูงใจ ช่วยในการลดต้นทุนของ
สินค้าได้ด้วย 

- ประเทศพม่า กัมพูชา ลาว เป็นกลุ่มประเทศที่ผู้ประกอบการไทยน่าจะบุกตลาดได้ 

 แผนงาน 3.2.1  
- Trade Show Business Trading เป็น International Trade อาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง

ของกรมการค้าภายใน 
ข้อเสนอแนะ 

1) การจัดการประชุม ควรเชิญธนาคารพาณิชย์เข้ามาร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงเรื่องการเงิน 
2) ประทวนสินค้า น่าจะมีแผนงานที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมของการใช้ประทวนสินค้าให้เกิดขึ้นได้จริง 
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ครั้งที่ 3 สรุปการสัมมนาแถลงผลการวิจัย (Road Show)   วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. สถานการณ์ปัจจุบันของคลังสินค้า ไซโล  
1) บริษัท ห้องเย็นปรมี  
 บริษัทฯ ให้บริการห้องเย็นอย่างเดียวบริการรับฝากสินค้าแช่แข็ง  บริการใน 5 พ้ืนที่ เฉพาะในจังหวัด

เชียงใหม่ มี 2 พ้ืนที่ มีให้บริการที่จังหวัดพิษณุโลกและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในบริการขนส่งมีรถ
ตู้เย็นประมาณ 30 คัน 

2) บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป 
ให้บริการรับฝากสินค้าแช่เย็น แช่แข็ง เป็นแบบซิล และโฟรเซน พืชผลทางการเกษตร  ปัญหาที่พบ
คือ มีคู่แข่งมาก โดยเฉพาะจากคลังสินค้านอกระบบ 

3) บริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จ ากัด 
บริษัทฯ ให้บริการครบวงจร ขนส่ง Logistics ห้องเย็น (แบบซิลและโฟรเซน) ในปัจจุบันมีเพ่ิมบริการ 
Express Service Line การให้บริการแบบ NIM Express เป็นศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจ 
Express นี้ดีกว่าห้องเย็น การกระจายสินค้าให้กับรายย่อยท่ีอยู่ในพื้นที่ การท าห้องเย็นเป็นธุรกิจ
เสริม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจร เพราะห้องเย็นจะช่วยเรื่องเม่ือสินค้ามา หรือลูกค้า
ต้องการสินค้าต้องการสินค้าด่วน สามารถสต๊อกสินค้าไว้ในห้องเย็นได้ ส่วน Logistics มีเป็นราย
ย่อยอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ มีสาขาตามจังหวัด แต่ Express มีเป็นรายอ าเภอ เพื่อให้การกระจาย
สินค้ามีได้อย่างทั่วถึง ส่วนห้องเย็นจะมีที่อ าเภอเมืองและสันป่าตอง ขนาดห้องเย็นประมาณ 300 
ตารางเมตร 

4) ห้องเย็นเกษมสันต์ ล าพูน 
 เป็นคลังสินค้าเกษตร เก็บสินค้ามันฝรั่ง ล าใจอบแห้ง เมล็ดพันธ์ข้าวโพด มีแรงงานประมาณ 50 คน 

และ office ประมาณ 5-6 คน 
 

2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นฯ ดังนี้ 
1) แผนงาน 1.1.1 และ 1.1.2 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฯ  

- เห็นด้วย แต่ใครจะเป็นเจ้าภาพ และเงินในการจัดท าหลักสูตรจะได้มาจากไหน 
2) แผนงาน 1.1.3 การจัดวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practices 

- การเป็น Best Practice มีความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการร่างรูปแบบของ Best Practice ของ 
Logistic หรือห้องเย็น  

- คลังสินค้า ต้นแบบสามารถท าได้ แต่ก็ต้องค านึงถึงลักษณะของสินค้าที่จะจัดเก็บด้วย เช่น ล าไย 
มันฝรั่ง หอมใหญ่ 

3) แผนงาน 1.1.4 การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา Consulting Unit 
- เมือ่ 3-4 ปีมาแล้ว มีการจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาของ SME แต่ไม่ใช่ธุรกิจคลังสินค้า 
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- สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดลักษณะของ Consulting Unit 
จะต้องมีการการประสานกับกรมการค้าภายใน เรื่องของงบประมาณ ในขณะนี้ก าลังสอบถาม
ความต้องการข้อมูลของสมาชิก ซึ่งจะต้องมี Database หรือ website อย่างไร และต้องการ
รูปแบบไหน 

- ได้เคยมีการพัฒนาระบบ software WMF ของ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA แต่โปรแกรมนี้ไม่ประสบความส าเร็จ 

- บทบาทของสมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ จะต้องเป็นผู้น าหลัก การบริหารงานโดยคณะกรรมการใน
การส่งเสริมคลังสินค้า หลักที่ส าคัญคือ มาตรฐาน สมาคมฯ จะท าได้ในกรณีของการท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา สามารถท าได้เร็ว แต่ถ้าจะให้สมาคมฯ เป็น Audit ซึ่งมีเนื้องานซับซ้อนขึ้น 
จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบจะใช้เวลานาน 

- จะต้องมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจคลังสินค้าในทุกจังหวัด 
4) แผนงาน 1.1.5 การพัฒนาทายาทธุรกิจคลังสินค้า 

- จะท าให้ธุรกิจคลังสินค้าไม่ขาดช่วง 
- กระทรวงพาณิชย์ มีโครงการทายาทผู้บริหารรุ่นใหม่ และได้มีการประชาสัมพันธ์ คัดเลือก นัก

ธุรกิจรุ่นใหม่ จากสาขาผู้ประกอบการ 5 ด้าน ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านสิ นค้าเกษตร 
ผู้ประกอบการด้านสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

5) แผนงาน 1.1.6 การจัดท าซอฟแวร์มาตรฐานฯ  
- เรื่อง software มีหลายบริษัทได้ท าไว้จนน่าจะนิ่งแล้ว ท าไมหน่วยงานรัฐหรือสมาคมฯ ไม่ซื้อ 

software มาเพ่ือเป็น License ของตัวเอง เพ่ือให้สมาชิกของสมาคมฯ สามารถ Load จะเป็น
การประหยัดเวลาและช่วยบริษัทขนาดเล็กได้ 

- สมาคมฯ จะลงทุนในเรื่องของ software นั้นคงจะต้องดูเรื่องงบประมาณที่จะลงทุน ประกอบ
กับต้องดู Demand และ Supply ของความต้องการของสมาชิก ในขณะนี้สมาคมฯ ยังขาด
ข้อมูลของสมาชิกว่าต้องการอะไร 

6) แผนงาน 1.1.7 การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานฯ  
- บริษัทนิ่มซี่เส็งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ท าให้สามารถเปิด

การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งคลังสินค้าก็
เป็นส่วนหนึ่งในสายวิชาชีพดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการสอบพนักงานถ้าสามารถสอบผ่านก็จะมี
สิทธิที่จะได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น การทดสอบบุคคลในกิจการที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า ได้มีการ
พัฒนามา 2 ระยะแล้วคือ 
ระยะที่ 1 คลังสินค้า 
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย สายงานจัดการขนส่ง (รถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถพ่วง รถบรรทุกห้อง
เย็น รถบรรทุกวัตถุอันตราย) สายงานจัดการส่งออกน าเข้า (ให้บริการสินค้าเพ่ือการส่งออก 
ให้บริการสินค้าผ่านแดน บริหารงานส่งออกน าเข้า) สายงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjABahUKEwjlgtP2x7nHAhXYCo4KHUAIABA&url=http%3A%2F%2Fdictionary.sanook.com%2Fsearch%2Fdict-en-th-lexitron%2Flicense&ei=DcfWVaXIOtiVuATAkICAAQ&usg=AFQjCNHfENagOZf2-LhG1fYPkBUcyVkHlQ&sig2=eqtTBw99GDOSgubuDQM0LQ
http://www.nimlogistics.com/index.php/th/2015-02-12-07-03-56/92-taes
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ประเทศ (ขนส่งสินค้าหลายรูปแบบหรือ MTO ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ หรือ IDC) 
และสายงานจัดการคลังสินค้าเฉพาะทาง (สินค้าอันตราย ห้องเย็น ไซโล) เพ่ือเป็นการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7) แผนงาน 1.2.1 การส่งเสริมการจัดหาแรงงานป้อนตลาดคลังสินค้า  
- ปัญหาแรงงาน ในบางบริษัทใช้วิธีการฝึกพนักงานเดิมให้สามารถท างานในด้านอ่ืน ๆ ของ

คลังสินค้าด้วย 
- ปัญหาขาดแรงงานในห้องเย็น 
- ส่งเสริม profile อาชีพของผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าให้ดีขึ้น 
- การยกระดับมาตรฐานแรงงานให้มากขึ้น จะท าให้ค่าจ้างสูงขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ เมื่อมีการ

ฝึกฝน (Train) พนักงานแล้ว ด้วยลักษณะธรรมชาติของงานคลังสินค้าที่เป็นงานหนัก ท าให้
พนักงานมักจะเปลี่ยนไปท างานอ่ืนแทน 

- ปลูกฝังภาพลักษณ์องค์กรให้พนักงานรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท 
- การสร้างพันธมิตรในประเทศให้มีความเข้มแข็งก่อน 
- ควรท า Fair ในสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลอาชีพคลังสินค้า ให้แก่นักศึกษา  เพื่อเป็นแนวทาง

หนึ่งในการตัดสินใจเลือกสายอาชีพ 
8)  กลยุทธ์ 1.3 การท าการตลาดเชิงรุกของธุรกิจคลังสินค้าฯ 

- การส่งเสริมการขาย ตั้งเป้าหมายว่า ให้ลูกค้าขายของได้และเร็วที่สุด โดยลูกค้ามีสินค้ามาเก็บ
สินค้าในคลัง เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าและโทรเข้ามาติดต่อ บริษัทจะส่งสินค้าไปให้ ท าให้ลูกค้า
สะดวกที่สุด เมื่อลูกค้าขายสินค้าได้ง่ายขึ้น ลูกค้าก็จะกลับมาฝากสินค้าเพ่ิมขึ้น จะท าให้สินค้า
ไม่ค้างสต๊อก  

9) กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนามาตรฐานคลังสินค้าฯ   
- มาตรฐานที่ มี ใ ช้ ในคลั ง สิ นค้ า  ได้ แก่  ISO 9001:2008, GMP (Good Manufacturing 

Practice (GMP))  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย  และ
มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ของกรมการค้าภายใน 

- มีมุมมองว่า ISO และ GMP เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนยอมรับ แต่มาตรฐานคลังสินค้าฯ นั้น
ยังไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

- กรมการค้าภายในจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มาตรฐานคลังสินค้าฯ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
แล้วควรมีข้อก าหนดว่า คลังสินค้าที่ได้รับรองจากมาตรฐานคลังสินค้าฯ จะได้สิทธิพิเศษ
อะไรบ้าง  เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นความส าคัญและเชื่อมั่นมาตรฐานดังกล่าวนี้  

- การติดตราสัญลักษณ์ เช่น QMark จะท าได้นั้นหมายถึงว่า ทุกคนต้องยอมรับในตราสัญลักษณ์
นี้ ปัญหาอยู่ที่ว่า จะต้องท าอย่างไรถึงจะท าให้ตราสัญลักษณ์นี้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

- กระบวนการตรวจสอบเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ISO ท าไมถึงรู้จัก หลักการตรวจเป็น
อย่างไร วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร ต้องแสดงให้ชัดเจนว่า หากมีตราสัญลักษณ์แล้ว จะเกิดผล
อย่างไร ต้องสื่อสารออกไปให้ทุกคนรู้ ต้องสร้างความเชื่อม่ันให้ได้ก่อน 
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- ตราสัญลักษณ์มีประโยชน์อย่างไร เช่น ตราฮาลาล ผู้ซื้อไม่ได้สนใจวิธีการที่ได้ตรามา แต่เมื่อเห็น
แล้ว คนอิสลามจะซื้อ จึงไม่จ าเป็นว่าต้องเน้นวิธีการมาอย่างไร แต่ควรให้ความส าคัญที่ว่า มันใช้
ท าอย่างไรได ้

10) กลยุทธ์ 2.2 การจัดระเบียบคลังสินค้าฯ  
- รัฐควรก าหนดล าดับของห้องเย็นออกเป็นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก  คลังสินค้าขนาดใหญ่มักจะ

สามารถตัดราคาได้มากกว่า ส่วนคลังสินค้าขนาดเล็ก ราคาจะต่ ากว่า และอยู่ใกล้แหล่งกระจาย
สินค้ามากกว่า 

- คลังสินค้าท่ีระบุรับฝากของตัวเอง ไม่มีการตรวจสอบว่าของที่เก็บในคลังสินค้าเป็นของบริษัท
หรือเปล่า   

ข้อเสนอ 
ปัญหาสินค้าเรื่องสินค้าเกษตร ที่บางช่วงเวลามีสินค้าออกมาก เกษตรกรไม่รู้จะเก็บสินค้าที่ไหน ห้อง
เย็นที่เก็บน่าจะมีเครือข่าย หากต้องการห้องเย็นเก็บสินค้าเพ่ิม จะมีห้องเย็นอื่นใดที่มีพ้ืนที่เก็บสินค้า 
ห้องเย็นควรมีเครือข่ายของผู้ประกอบการ เช่น เอาสินค้าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปขายที่จังหวัด
จันทบุรี ขายเพียง 7 วัน  ขายสินค้าไม่หมดจะเก็บสินค้าไว้ที่ไหน หากมีฐานข้อมูลคลังสินค้า ก็จะได้
น ามาใช้ประโยชน์ได้ทัน เป็น Link Network ที่ใช้ในระบบการค้า 

11) ปรับปรุงข้อมูลคลังสินค้าใน web site ให้ระบุว่ามีคลังสินค้าใดบ้างที่ยังมีพ้ืนที่ว่าง เป็นการ share 
เบื้องต้นให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้บริการคลังสินค้า 

12) แผนงาน 2.2.1 การส ามะโนจ านวนคลังสินค้าฯ  
การมี web site ของผู้ประกอบการคลังสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดที่จะใส่
ข้อมูลและ update ข้อมูลได้เอง  

13) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการขยายธุรกิจคลังสินค้า 
- มีความสนใจที่จะลงทุนคลังสินค้าในประเทศกัมพูชา 
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ครั้งที่ 4 สรุปการสัมมนาแถลงผลการวิจัย (Road Show)   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรม                     
ลีการ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา 
 

1. สถานการณ์ปัจจุบันของคลังสินค้า ไซโล  
1) บริษัท พี เค มารีน เทรดดิ้ง จ ากัด 

ท าธุรกิจท่าเทียบเรือพร้อมโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
-  ท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะปูนซิเมนต์ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)   
 นครหลวง และข้าวสารของ บริษัท CP  

-  ท าหน้าที่เป็นคลังสินค้าเพ่ือกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภค 
-  มีคลังสินค้าให้เอกชนเช่า เช่น องค์การสวนยาง  
-  ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการใช้งานคลังสินค้าอย่างเต็มที่ 

2) บริษัท ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
ประกอบกิจการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง  

3) บริษัท เอน เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
ให้บริการแช่แข็ง(ฟรีส) อาหารทะเลสด บริการคัดขนาดและรับฝากอาหารทะเลแช่แข็ง (TUNA) 
บริการส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะแปรรูปแช่แข็งทุกชนิดโดยลูกค้าหลักเป็นโรงงานผลิต
อาหารแช่แข็งส าเร็จรูป โรงงานผลิตปลากระป๋อง แพปลา และลูกค้ารายย่อยทั่วๆ ไป ในเขตจังหวัด
สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง 

4) ซี.ที.ไอ คลังสินค้า 
-  ให้บริการ Freight forwarding,  Domestic/International trucking, Customs brokerage,       
  Freight forwarding and customs formalities in overseas countries, Warehouse   
  services, Bonded and Non-Bonded warehousing services บริษัทมีแผนที่จะขายสินค้าไป
ยังภูมิภาค 

-  ปัญหาที่พบคือ ธุรกิจในปจัจุบนัมีการแข่งขันสูง มีคลังสินค้าทัง้ในและนอกระบบ มีการตัดราคากันมาก 
5) บจก. 11 วงจร แอนด์ โคลด์ สตอเรจ 
     คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง  

- การด าเนินงานของบริษัท มีปัญหาในเรื่องของแรงงาน โดยเฉพาะช่างเทคนิคขาดแคลน ช่างรถ  

forklift เป็นเรื่องของความช านาญ ค่อนข้างหายาก และไม่มีหลักสูตรเปิดสอนโดยเฉพาะ ได้เคยน า

ปัญหานี้ปรึกษาไปยังสารพัดช่างที่สงขลา น าเสนอให้เป็นสาขาวิชาขาดแคลน 
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2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นฯ ดังนี้ 
1) แผนงาน 1.1.1 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฯ ในระดับปฏิบัติการ  

- เห็นด้วย เพราะพนักงานส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ เช่น พนักงาน Folk Lift ซึ่งท าหน้าที่ขับ
อย่างเดียวแต่ไม่สามารถซ่อมหรือบ ารุงเครื่องได้ นอกจากนี้ แรงงานส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงาน   
ต่างด้าว 

- แรงงาน Folk Lift ได้มีการขอไปยังโรงเรียนสารพัดช่าง และส่งรายชื่อของสาขา แต่ติดเรื่องรถ
ที่ใช้เป็นรถไฟฟ้า ซึ่งมีราคาแพง และได้มีการส่งเรื่องนี้ไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย 

2) แผนงาน 1.1.2 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฯ ในระดับผู้บริหารคลังสินค้า 
- สมาคมฯ ได้มีการจัดอบรมปีละ 2 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ การก าหนดหัวข้ออบรมจะเลือกจากความ

ต้องการของสมาชิก แต่การจัดอบรมยังไม่ถึงสมาชิกในภูมิภาค 
- กรมการค้าภายใน ได้มีการจัดอบรมในส่วนกลาง และส่งข้อมูลรายละเอียดการอบรมไปยัง

ภูมิภาค เนื่องจากผู้ประกอบการในภูมิภาคส่วนใหญ่เป็น SME ท าให้ไม่สะดวกในการไปอบรม
ในส่วนกลาง 

3) แผนงาน 1.1.4 การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา Consulting Unit 
- สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ ควรจะเป็นผู้มีบทบาทดังกล่าว 
- สมาคมฯ ควรรับสมัครสมาชิกขยายไปยังส่วนภูมิภาค 

4) แผนงาน 1.1.5 การพัฒนาทายาทธุรกิจคลังสินค้า 
- ในบางบริษัทฯ มีการฝึกทายาทภายใน  มีการเชิญวิทยากรทางด้าน Logistic และคลังสินค้ามา

บรรยายให้กลุ่มธุรกิจ 
5) แผนงาน 1.1.6 การจัดท าซอฟแวร์มาตรฐานฯ  

- ควรมีการสร้าง software มาตรฐาน แต่ต้องให้ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละบริษัท  
- กรมการค้าภายใน สมาคมคลังสินค้าฯ และส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแร่ อาจจะต้องร่วมกันปรับ software ซึ่งสมาคมคลังสินค้าฯ จะเป็นผู้รวบรวมและ
ปรับตามข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้กับสมาชิกได้น าไปใช้ 

6) แผนงาน 1.2.1 การส่งเสริมการจัดหาแรงงานป้อนตลาดคลังสินค้า  
- นักศึกษามอ. มีความเห็นรวมในการเลือกงานคลังสินค้า ทั้งนี้เพราะเรียนมาในสายนี้โดยตรง แต่

การเลือกคลังสินค้าจะเลือกจากท าเลที่ตั้ง เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก เป้าหมายจึงเป็นกลุ่ม
คลังสินค้าระดับชาติ ที่เป็นที่รู้จักมากกว่ากลุ่มคลังสินค้า SME  

7) แผนงาน 1.2.2 การส่งเสริมให้คลังสินค้าฯ เข้าถึงแหล่งทุน   
- การกู้ SME Bank ใช้เวลากู้ชา้ มีเอกสารประกอบมาก  
- นโยบายของรัฐผลักดัน SME เป็นองค์รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรประสานงานกัน 

เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้เร็ว เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ช้ามาก โดยเฉพาะกับการกู้ของ SME  
 
 

http://logistics.go.th/index.php/bol-all/2013-03-24-17-15-66
http://logistics.go.th/index.php/bol-all/2013-03-24-17-15-66
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8) แผนงาน 2.2.1 การส ามะโนจ านวน คลังสินค้าฯ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล  
- หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะเป็นคลังสินค้าจังหวัด ซึ่งจะสามารถรวบรวมส ามะโนคลังสินค้าได้ 
- กรมการค้าภายในใช้บทบาททางกฎหมายเป็นกลไกในการจัดระเบียบคลังสินค้า โดยเฉพาะกับ

คลังสินค้านอกระบบ ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะมีโทษหนักมากกว่า ปว. 58 คือ ปรับทางปกครอง 
พักใช้ใบอนุญาต หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 

- โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ควรจะมีรายละเอียดของคลังสินค้า เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้คลังสินค้าได้ 

- การท าส ามะโนคลังสินค้าจะท าให้สามารถรู้จ านวนของคลังสินค้า เป็นการใช้อ านาจกฎหมาย
บังคับการท าส ามะโนคลังสินค้าเป็นเครื่องมือในการจัดการคลังสินค้าได้ 

9) แผนงาน 2.2.2 การยกระดับมาตรฐานคลังสินค้าฯ 
- การสร้างระดับมาตรฐานของคลังสินค้า ควรจ าแนกคลังสินค้าเป็นระดับ เช่น S M หรือ L 

เพราะหากใช้มาตรฐานเดียวกันในทุกระดับ เกรงว่าคลังสินค้าในระดับ S จะไม่สามารถปฏิบัติได ้
- ตามกฎหมายก าหนดให้ธุรกิจคลังสินค้าฯ จะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมากในระดับวิชาชีพ 

เพราะสินค้าของผู้รับฝากบางชนิดมีราคาสูง ก าหนดอาชีพของคลังสินค้าจึงเป็นอาชีพเฉพาะ
ต้องสูงกว่าระดับปกติ ท าให้กฎหมายต้องคุ้มครองพิเศษ 

10) การส่งเสริมการขยายธุรกิจคลังสินค้าฯ  
- มีความเป็นไปได้ที่ คลังสินค้า SME จะไปตลาดสิงคโปร์ และมาเลเซีย เช่น อาหารแปรรูป 

บริษัท SME ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้ และมี Freight Forward 
ของภาคใต้ ส่วนธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นแบบครบวงจร  

ข้อเสนอแนะอ่ืน 
1) เรื่องช่องว่างระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ในการน าเข้าส่งออก กรมสรรพากรมองว่าผู้ประกอบการ

คลังสินค้าค้า จะต้อง Declare สินค้าด้วย แต่โดยหน้าที่ของคลังสินค้า มีแค่รับฝากสินค้า แต่
กรมสรรพากรมองเรื่องมูลค่าของสินค้า ทั้งนี้เป็นเพราะกรมสรรพากรไม่เข้าใจลักษณะคลังสินค้า 
และถือว่าเป็นการเช่า กรมการค้าภายในจะต้องชี้แจงให้เข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และสมาคม
คลังสินค้าฯ ควรจะได้มีการชี้แจงให้ชัดเจนมากข้ึน 

2) พระราชบัญญัติ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น  พ.ศ. 2558 นี้ ในเรื่องใบอนุญาต จะเป็นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ความปลอดภัย มั่นคง ไม่เสียหาย จะได้กระตุ้นให้ปรับปรุงและพัฒนา เป็น
กระบวนการสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ ในอดีต การออกใบอนุญาตจะเป็นตลอดชีพ แต่ใน
กฎหมายฉบับนี้จะก าหนดอายุของใบอนุญาตให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มีการ
ต่อใบอนุญาต ส่วนผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ที่ได้รับอนุญาตตามปว. 58 จะต้องยื่นขอใบอนุญาต
ใหม่ตามกฎหมายใหม่ฉบับนี้ด้วย 
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ครั้งที่ 5 สรุปการสัมมนาแถลงผลการวิจัย (Road Show)   วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558   
ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  
 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นฯ ดังนี้ 
          ก. ยุทธศาสตร์ 1 การเพิ่มความสามารถในการจัดการธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น 

1) แผนงาน 1.1.1 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฯ ในระดับปฏิบัติการ  
- ในบริษัทผู้ประกอบการ ได้มีการจัดการฝึกอบรมอยู่แล้ว และเห็นด้วยที่จะมีหน่วยงานของ

รัฐในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
- การฝึกอบรมพนักงานให้ได้มาตรฐาน จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการ

คลังสินค้าได้ดีขึ้น 
2) แผนงาน 1.1.4 การจัดท าวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practices  

- การสร้างวิธีปฏิบัติที่ดี จ าเป็นที่จะต้องจัดกลุ่มลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และจะต้องแบ่ง
ตามขนาดของกิจการด้วย 

- การเลือก Best Practices ควรเลือกตัวอย่างทั้งของไทยและต่างประเทศ และน าข้อดีมา
ปรับให้เข้ากับธุรกิจคลังสินค้าของประเทศ 

3) แผนงาน 1.1.4 การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา Consulting Unit 
- สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ ควรจะเป็นผู้ที่ด าเนินกิจกรรมนี้ได้ 

4) แผนงาน 1.1.5 การพัฒนาทายาทธุรกิจคลังสินค้า 
- การพัฒนาทายาทของผู้ประกอบการ น่าจะท าได้ยาก  

5) แผนงาน 1.1.6 การจัดท าซอฟต์แวร์มาตรฐานฯ  
- หน่วยงานของรัฐควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา software มาตรฐาน แต่ต้องปรับให้

เหมาะสมว่า software ไหน เหมาะกับประเภทของคลังว่า เป็น คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้า
ห้องเย็น หรือไซโล  

- ในบางบริษัท ได้มีการเขียน Software ของตนเอง แต่มีข้อจ ากัด เพราะเมื่อมีการขยายงาน
ออกไป software ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้ ต้องมีการพัฒนา software เพ่ิมเติมอีก หาก
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น 

6) แผนงาน 1.1.7 การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าฯ 
- ควรได้มีการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพโดยเฉพาะคนขับ forklift  

7) แผนงาน 1.1.8 การเสริมสร้างความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าฯ 
- เห็นด้วยเพราะเป็นสร้างก าลังใจให้กับคนท างานให้เกิดความภาคภูมิใจมากข้ึน 

8) แผนงาน 1.2.1 การส่งเสริมการจัดหาแรงงานป้อนตลาดคลังสินค้า  
- ห้องเย็น ขาดแรงงานมาก คือ ขาดทั้งจ านวนแรงงานในห้องเย็น และขาดแรงงานคุณภาพ 

เช่น ช่างซ่อมบ ารุง โดยภาพรวมขาดแรงงานที่มีทักษะมากกว่า  
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9) แผนงาน 1.2.2 การส่งเสริมให้คลังสินค้าฯ เข้าถึงแหล่งทุน   
- ท าอย่างไรถึงจะให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ในอัตราที่ต่ ากว่าปกติได้  
- กรมการค้าภายใน ไม่มีกลไกที่จะช่วยสนับสนุน เช่น การรับรองคลังสินค้า เพ่ือให้ธุรกิจมี

ความน่าเชื่อถือ หรือมีความเสี่ยงน้อย เพ่ือใช้ประกอบในการกู้ของธนาคาร 
10) แผนงาน 1.2.3 การส่งเสริมให้คลังสินค้าฯ ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี 

- ปัญหาที่พบคือ ขาดบุคลากรที่จะดูแลระบบ 
11) กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

- ผู้ประกอบการมีมุมมองว่า กลุ่มธุรกิจเดียวกัน มักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกัน (ปิดบังข้อมูล) 
การที่จะรวมตัวกันเป็นสมาคม จึงน่าจะท าได้ยาก เพราะความเชื่อที่ว่า การรวมตัวกันไม่
สามารถเอ้ือประโยชน์อะไรได้ 

12) แผนงาน 1.3.1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือรองรับสินค้า/บริการเป้าหมาย 
- ผู้ประกอบการมีความเห็นตรงกันว่า การประกอบการคลังสินค้าอย่างเดียว ไม่สามารถอยู่ได้ 

ดังนี้จ าเป็นต้องสร้างธุรกิจต่อเนื่อง เช่น มีการ Packaging  การจัดส่ง และดูแลสินค้าแทน
ลูกค้า เป็นบริการครบวงจร เพ่ือเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง 

13) แผนงาน 1.3.2 การเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างคลังสินค้าฯ กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
- การสร้างพันธมิตรร่วมของผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ จะเป็นการเพ่ิมจุดแข็งของงานบริการ

ได้มากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐ ควรท าหน้าที่เป็นผู้ประสานเพื่อสามารถสร้างพันธมิตรร่วมกัน  
ข. ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

14) แผนงาน 2.1 การพัฒนามาตรฐานคลังสินค้าฯ 
- การพัฒนามาตรฐาน ควรเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมคลังสินค้าฯ  
- กรมการค้าภายใน/สมาคมคลังสินค้า จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า การมีมาตรฐานนั้น หากท า

แล้ว จะมีข้อดีอย่างไร ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับ ISO  เมื่อได้ใบรับรองแล้ว จะมีการแจ้งกลับ
ว่า จะได้เปรียบในเรื่องอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้า หรือเจ้าของสินค้า รู้ว่า มาตรฐานคลังสินค้า
นี้ดีอย่างไร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้คลังสินค้า  

- ในกลุ่มห้องเย็นพบว่า แม้ว่าห้องเย็นจะได้รับรางวัลมาตรฐานคลังสินค้าระดับ 5 ดาว จาก
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า  ดังนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานคลังสินค้าให้มากข้ึน 

- มาตรฐานดังกล่าว ควรได้ยอมรับทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
- มาตรฐานสากลจะต้องมีกฎเกณฑ์เช่นเดียวกัน คือ คลังสินค้าจะต้องมีการจัดทะเบียนก่อน 

และมาตรฐานที่จะได้รับ การรับรองต้องไม่ใช่ในระดับกรม แต่ต้องเป็นระดับกระทรวง หรือ
ระดับประเทศ คล้ายกับ มอก.  

- การยกระดับมาตรฐานนั้น จะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้ น และเมื่อผ่านการรับรอง
มาตรฐานแล้ว ผู้ประกอบการสามารถน าใบรับรองไปประกอบการลดภาษีท้องถิ่นได้ 



ภาคผนวก-39 
 

- ถ้าคลังสินค้าฯ ได้รับมาตรฐาน บริษัทฯ จะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะตามไปด้วย และ
จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของคนในองค์กร ทั้งในการปฏิบัติงานและ
บริการไปพร้อมกัน 

- ควรมีการก าหนดประเภทของมาตรฐานคลังสินค้าให้ชัดเจน เช่น ในคลังสินค้าเก็บสินค้า
เกษตร ลูกค้าจะดูเรื่องราคาก่อน หากมีการพัฒนาคลังมาก จะมีปัญหาเรื่องต้นทุน  

- ในกลุ่มห้องเย็นพบว่า เกี่ยวข้องกับ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และ
กรมการค้าภายใน ซึ่งระยะเวลาต่อใบอนุญาตของทั้ง 3 หน่วยงาน ไม่เท่ากัน ควรได้มีการ
ปรับให้มีระยะเวลา เช่น 2 ปี  

15) กลยุทธ์ 2.2 การจัดระเบียบคลังสินค้าฯ 
- ควรเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายในและสมาคมคลังสินค้าฯ 

ค. ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมการขยายธุรกิจคลังสินค้าฯ ไปต่างประเทศ 
16) กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมการลงทุนพัฒนาคลังสินค้า ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 

- เนื่องจากรถสินค้าของไทยยังไม่สามารถไปวิ่งในประเทศเพ่ือนบ้านได้ ดังนี้ การจัดตั้ง
คลังสินค้าชายแดน จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น 

- กรมการค้ากับต่างประเทศและกรมการค้าภายใน ควรท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาให้
ผู้ประกอบการหากตัดสินใจในการลงทุนคลังสินค้าในพ้ืนที่ดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะอ่ืน 
3) ลักษณะเฉพาะของสินค้า โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของน้ ามันดิบ เม็ดพลาสติกเป็น

สินค้าปลายน้ าจากผลิตภัณฑ์ของน้ ามัน ถ้าเม็ดพลาสติกขายดี คลังสินค้าจะว่าง หากขายไม่ดี เม็ด
พลาสติกจะรอเก็บไว้ในคลังสินค้า ในบางครั้งท าให้มีความต้องการใช้คลังสินค้ามากขึ้นในการเก็บ 
หากจะลงทุนสร้างคลังสินค้าเอง ก็ยังไม่มีความมั่นใจในการลงทุน ทั้งนี้เพราะเป็นลงทุนที่สูงมาก
นั่นเอง  

4) ในปัจจุบัน การเก็บสินค้าในคลังสินค้าอย่างเดียว ไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการคลังจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
มูลค่า Value added โดยการท าให้ครบวงจรมากขึ้น เช่น เพ่ิมระบบ  Packaging ระบบการจัดส่ง 
เพ่ือท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5) การรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการชาวสวนทุเรียน เป็นสมาคมทุเรียนที่เมืองจันทบุรี ปัญหาที่พบ 
ดังนี้ 
- ขาดฐานข้อมูลคลังสินค้า  ที่มี Capacity ทั้งหมด เพ่ือที่เจ้าของสินค้าจะได้มีข้อมูลว่า มี

คลังสินค้าจ านวนเท่าไหร่ และในช่วงไหนที่มีคลังสินค้าว่างอยู่บ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าใน
การเลือกใช้บริการคลังสินค้า 

- มองยุทธศาสตร์ เรื่อง ผู้บริโภค จับเป็นพันธมิตรร่วมกัน และสามารถใช้ประโยชน์คลังสินค้าได้  
มากขึ้น 

- การใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน เป็นลักษณะ Service Center เป็นหน่วยงานร่วมกันที่จะสร้าง
แรงงานทักษะ และมีการ share resource เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่ยั่งยืน  
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6) สิ่งที่ควรกังวล/ท้าทายในอนาคต ดังนี้ 
- ที่จังหวัดชุมพร มีห้องเย็นที่ต่างชาติมาลงทุนแบบครบวงจร ท าให้ราคาคลังสินค้าถูกลง ถ้า

ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถรวมตัวกัน และยังคงประกอบการเป็นรายย่อย ก็จะไม่สามารถสู้
กับห้องเย็นต่างชาติได้ 

- ห้องเย็นยังมีการตัดราคาอยู่มาก 
- การพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวมากเกินไป 
- ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเกิดสภาวะ Over Supply  
- บริษัทต่างชาติมาลงทุนคลังสินค้า และรับซื้อสินค้าด้วย ท าให้สามารถก าหนดราคาของสินค้าได้ 

 
สรุปผลการสัมมนาในภาพรวม 

จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นทั้ง 5 ครั้ง ในกลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้
ข้อสรุปดังนี้ 

การจ าแนกธุรกิจคลังสินค้า คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ คลังสินค้าสาธารณะ 
ซึ่งเป็นกิจการรับฝากสินค้าแก่บุคคลทั่วไป คลังสินค้าส่วนบุคคล และการสร้างคลังสินค้าให้เช่า 

สภาพปัญหาทั่วไปของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พบว่า ผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
SME  คลังสินค้าสาธารณะของไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่ Over Supply ในหลายจังหวัดมีคลังสินค้าฯ จัดตั้งอยู่
จ านวนมาก หากพิจารณาไปที่กลุ่มสินค้า พบว่า สินค้าที่เก็บในคลังสินค้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าตามฤดูกาล ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าเกษตร หรือสินค้าประมง ท าให้คาดการณ์ปริมาณสินค้าได้ล าบาก ประกอบกับการขาดแคลนข้อมูลซึ่ง
จะช่วยในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ  เช่น สินค้า ข้อมูลการตลาด ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ท าให้ในบางครั้งเกิดสภาวะคลังสินค้าว่าง  หรือคลังสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอในการเก็บสินค้า   การ
ประกอบการธุรกิจคลังสินค้าฯ เพียงอย่างเดียว ท าให้รายได้ของคลังสินค้าน้อยมาก จ าเป็นที่ผู้ประกอบการคลัง
จะต้องเพ่ิมการบริหารให้ครบวงจรมากขึ้น ปัญหาร่วมของการประกอบการคลังสินค้าฯ ทุกชนิดคือ ปัญหาของ
การแข่งขันตัดราคากันโดยเฉพาะการแข่งขันของคลังสินค้าส่วนบุคคล (คลังสินค้านอกระบบ) ที่เข้ามาท ากิจการ
รับฝากแข่งขันตัดราคากับคลังสินค้าสาธารณะ (คลังสินค้าในระบบ)  การขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานทักษะ
และแรงงานปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับมุมมองธุรกิจคลังสินค้าที่มี 
Margin น้อย หากเอาที่ดินไปท าอย่างอ่ืน จะได้ค่าตอบแทนดีกว่า ท าให้ผู้ประกอบการอาจจะเลิกกิจการ
คลังสินค้าเพ่ือไปท าธุรกิจอย่างอ่ืนแทน 

ปัญหาเฉพาะของคลังสินค้าแต่ละประเภท แบ่งเป็น  
ก. ห้องเย็น  

     โดยลักษณะของกิจการห้องเย็นที่มีต้นทุนการด าเนินงานสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า มีหน่วยงานในการ
ควบคุมและก ากับหลายหน่วยงานมีมาตรฐานก ากับควบคุมมากจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เพราะสินค้ากลุ่มนี้จะต้องส่งออกไปต่างประเทศ  ท าให้ข้อก าหนดของ
ลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น การด าเนินการควรให้มีลักษณะของ One Stop Service เพ่ือให้ห้องเย็นสามารถด าเนินงานได้ 
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ปัญหาอาหารทะเลของไทยถูกใบเหลืองจาก EU ท าให้มีปริมาณอาหารทะเลน้อยลง ห้องเย็นจ าเป็นต้องลดต้นทุน
และหารายย่อยเสริมเพ่ือเพ่ิมบริการด้านอ่ืน นอกจากฝากเก็บเพียงอย่างเดียว 

ข. ไซโล  

   ปัญหาในการเก็บสินค้าของไซโล คือต้นทุนในการขนถ่ายสินค้า หากท าเลที่ตั้งสามารถอยู่ในพ้ืนที่ติด
แม่น้ า หรือมีท่าเรือให้บริการขนถ่าย จะช่วยในการลดต้นทุนได้มาก การจัดตั้งที่ตั้งของคลังเก็บสินค้าเป็นเรื่อง
ส าคัญ ทั้งนี้เพราะอาจตัดปัญหาระบบผังเมืองของพ้ืนที่ที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโตด้านอุตสาหกรรม เช่น กรณีที่
อ าเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา ท าให้ไม่สามารถขยายคลังสินค้าได้ 

บทบาทของภาครัฐที่มีต่อคลังสินค้าฯ  
 กรมการค้าภายในมีความพยายามผลักดันการสร้างมาตรฐานคลังสินค้าฯ  และการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
คลังสินค้าฯ เข้าสู่ระบบมาตรฐานมากขึ้น ผลักดันพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น พ.ศ.2558 เพ่ือ
ก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลการจัดตั้ง การประกอบธุรกิจ และวิธีการด าเนินกิจการ 
แก่ผู้ประกอบการคลังสินค้า   
 บทบาทของสมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ 

 สมาคมคลังสินค้าฯ จะเป็นหน่วยงาน ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่สมาชิกได้  สร้างความร่วมมือของ
ผู้ประอบการคลังฯ เพ่ือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกัน ส่งเสริมให้ความรู้ในการบริหารงานและเทคโนโลยี และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า เช่น การจัดอบรมภาษาอังกฤษ การจัดฝึกอบรมเรื่องการประหยัดพลังงาน  
 ความต้องการของผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ที่ให้รัฐช่วยเหลือ 

โดยที่ผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่ม SME ความต้องการจากภาครัฐช่วยเน้นในการ
ช่วยเหลือเรื่องแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ า และการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมคลังสินค้าฯ ที่เป็นรูปธรรม เช่น การ
หามาตรการและวิธีการลดการใช้พลังงานในห้องเย็น การก าหนดราคาต้นทุนหรือราคากลางของคลังสินค้า 

แนวทางในการเปิดตลาดคลังสินค้าในต่างประเทศ 
ผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การมุ่งตลาดคลังสินค้ายังประเทศเพ่ือนบ้านมีความน่าสนใจ 
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถท าได้ 
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