
รายงานสรปุผล 
การจัดคณะเดินทางศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทนุ 

ตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(คุนหมิง – กุ้ยหยาง – กว่างโจว – ฮ่องกง) 

ระหว่างวันอังคารที่ 3 – อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 
******************* 

ตามที่กรมได้อนุมัติให้นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านําคณะ
ข้าราชการและผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง เดินทางไปศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนตามเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2559 
คณะเดินทาง จํานวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการ จํานวน 5 คน ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
และธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง จํานวน 15 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

๑. การสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง-กุ้ยหยาง-กว่างโจว-ฮ่องกง) 
มีระยะทาง 5,166 กิโลเมตร เป็นเส้นทางโลจิสติกส์จากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกของจีนและลงสู่ทะเลที่
ท่าเรือฮ่องกง เส้นทางดังกล่าวเป็นการต่อยอดการสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า R3A ที่เช่ือมโยง (ไทย-ลาว-จีน) 
เริ่มต้นจากนครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เดินทางตามถนนไฮเวย์สู่นครกุ้ยหยาง เมืองหลวงของ
มณฑลกุ้ยโจว ระยะทางประมาณ 524 กิโลเมตร ใช้เวลา 7 ช่ัวโมง  พ้ืนที่สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา    
การทําเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นการปลูกบนเนินเขาแบบขั้นบันได อีกสิ่งหน่ึงที่พบเห็น คือ อาคารและสิ่งปลูก
สร้างจํานวนมากที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือสภาวะฟองสบู่แตก 
สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ประชาชนเช่า แต่ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายเพราะไม่มั่นใจ
สถานการณ์เศรษฐกิจ ทําให้เงินลงทุนของรัฐบาลจมอยู่กับโครงการเหล่าน้ี หลังจากน้ันเดินทางจากนครกุ้ยหยางไป
ยังนครกว่างโจวด้วยรถไฟความเร็วสูง (ความเร็วเฉล่ีย 250 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง และ
เดินทางต่อไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระยะทางประมาณ 938 กิโลเมตรและ 219 กิโลเมตร ตามลําดับ 
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 ๒. การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1 กงสุลใหญ่ไทย ณ นครกว่างโจว  
คณะข้าราชการเข้าพบและหารือร่วมกับ นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 

เก่ียวกับข้อมูลการขนส่งและโลจิสติกส์ในมณฑลกวางตุ้ง จากสถิติในปี 2558 มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มี
ระบบโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่าการขนส่งสินค้ากว่า 184 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของ GDP 
ทั้งประเทศ มณฑลกวางตุ้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ที่รู้จักกันภายใต้
ยุทธศาสตร์ “One Belt, One Road” ซึ่งมุ่งเน้นให้จีนเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าไปยังตะวันออกกลาง ยุโรป 
และแอฟริกา ทั้งน้ี กงสุลใหญ่ขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยผลักดันผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้ามายัง   
นครกว่างโจวเพ่ิมขึ้น โดยเน้นไปที่การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) เพราะการบินไทยมีเที่ยวบินมาที่น่ี 2 ครั้ง/วัน 
แต่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศยังน้อยอยู่ ถ้าสามารถผลักดันได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับหลายฝ่าย ไม่ว่า
จะเป็นปริมาณการส่งออกสินค้าไทยที่เพ่ิมขึ้นหรือการสนับสนุนการบินไทยไม่ให้ขาดทุนด้วย 
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2.2 กรมการค้า มณฑลกุ้ยโจว  
รองอธิบดีกรมการค้า (Mr. Ma Lei) และผู้อํานวยการกองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน

จากต่างประเทศ (Mr. Yang Jian) ประชุมหารือร่วมกับคณะถึงบทบาทและหน้าที่ของกรมการค้าในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลกลางทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการค้าและการลงทุนของประเทศ รวมถึงการ
ควบคุมปริมาณการนําเข้า-ส่งออกสินค้า ทําให้การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ กรมไม่ได้เข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยตรง แต่ให้การช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เช่น ด้านการเงิน (มอบเงินช่วยเหลือแก่บริษัทโลจิสติกส์ทุกๆ 5 ปี และ
ลดหย่อนภาษี) ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (การสร้างถนน การพัฒนาท่าเรือ ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม) 
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2.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองกุ้ยหยาง  
นิคมอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของมณฑลกุ้ยโจวและเป็นอันดับต้นๆของประเทศ มีบริษัทขนาดใหญ่

ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านหยวน จํานวนกว่า 45 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมแห่งน้ี มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ การค้นคว้าวิจัยยา และการพัฒนาด้านพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ต้ังอยู่บนเนื้อที่กว่า 83 
ตารางกิโลเมตร มีจุดเด่นด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ห่างจากสนามบินเพียงแค่ 11 กิโลเมตร มีรถไฟสายหลัก 
4 สาย ได้แก่ ซือฉวน–กุ้ยโจว กุ้ยโจว–คุนหมิง หูหนาน-กุ้ยโจว กุ้ยโจว-กว่างซี และยังมีรถไฟความเร็วสูง (ความเร็ว
เฉลี่ย 250 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) เช่น เส้นทางกุ้ยโจว-กว่างโจว ใช้เวลาเพียง 4 ช่ัวโมง รวมท้ังเส้นทางขนส่งไปเมืองเฉิงตู 
เมืองคุนหมิง และเมืองฉางซา โดยแต่ละแห่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

       

2.4 บริษัท Yunnan Express Logistics จํากัด  
เป็นบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ในมณฑลยูนนาน มีพ้ืนที่กว่า 50 ไร่ แบ่งเป็นคลังสินค้า ศูนย์กระจาย

สินค้า และจุดขนถ่ายสินค้าซึ่งสามารถจอดรถบรรทุกได้ถึง 50 คัน ใช้ทุนในการก่อสร้างสูงถึง 750 ล้านบาท สินค้า
จาก 31 มณฑลจะมารวมกันที่คลังเก็บสินค้าแห่งน้ีและจะกระจายไปยังลูกค้าในมณฑลยูนนานต่อไป ลูกค้าส่วน
ใหญ่ของบริษัทจะเป็นการซื้อขายผ่าน E-Commerce และ Walmart จุดเด่นของบริษัทอยู่ที่การให้บริการที่รวดเร็ว 
การส่งของในมณฑลยูนนานใช้เวลาเพียง 1 วันสําหรับการขนส่งแบบไป-กลับ บริษัทมีการขนส่งสินค้ามายังประเทศ
ไทยด้วย แต่ติดปัญหาท่ีด่านบ่อเต็นซึ่งเป็นด่านชายแดนฝั่งลาวที่ติดกับจีน เน่ืองจากทางลาวไม่ให้รถบรรทุกของจีน
ผ่านเข้าไปส่งสินค้ายังประเทศไทย ทําให้รถบรรทุกต้องไปจอดขนถ่ายสินค้ากัน บางครั้งทําให้เกิดความเสียหายแก่
สินค้าพวกผัก ผลไม้ หรืออาหารแช่แข็ง และเกิดความล่าช้าในการขนส่งเพราะต้องย้ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์
ของจีนไปยังตู้คอนเทนเนอร์ของไทย ทางบริษัทจึงเห็นว่า ถ้าผู้ประกอบการไทยมีความสนใจท่ีจะทําธุรกิจร่วมกัน 
อาจจะดําเนินการในรูปแบบของการเปลี่ยนหัวลาก (Hook & Drop) เพ่ือลดปัญหาความเสียหายจากการขนถ่าย
สินค้า (Load & Unload) ขึ้น-ลงจากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งบริษัท น่ิมซี่เส็ง โลจิสติกส์ จํากัด มีความสนใจที่จะร่วม
ดําเนินการธุรกิจกับทางบริษัทในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน แต่ต้องมีการหารือในเรื่องของ
รายละเอียดเพ่ิมเติม เพราะการแลกตู้คอนเทนเนอร์มีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น สินค้าที่ใส่มาในตู้คอนเทน
เนอร์น้ัน หากเป็นสารเคมีหรือสารอันตราย การจะนําตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ในการขนส่งผัก ผลไม้ หรือสินค้าอุปโภค
บริโภค จะต้องมีกรรมวิธีในเร่ืองของความปลอดภัยเพ่ิมเติม รวมทั้งการที่ตู้คอนเทนเนอร์จะต้องถูกใช้ขนส่งไปท่ัว
ประเทศอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือชํารุดระหว่างการเดินทางได้ 
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2.5 บริษัท Loxley Intertrade (GuangZhou) จํากัด  
เป็นบริษัทไทยที่ค้าขายอยู่ในตลาดจีน สินค้านําเข้าหลักเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งขณะน้ีมุ่งเน้นในการทํา

ตลาดค้าข้าว การนําเข้าสินค้าใช้การขนส่งทางเรือมาลงที่นครกว่างโจวและกระจายไปทั่วประเทศด้วยการขนส่งทางรถ
และรถไฟ บริษัทแนะนําว่า การจะเข้ามาค้าขายในตลาดจีนน้ัน ควรจะมีคู่ค้า (partner) หรือ ตัวแทนจําหน่าย 
(distributor) เน่ืองจากตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่และมีความหลากหลายมาก การเข้าสู่ตลาดและการต้ังราคาสินค้าในแต่
ละมณฑลมีความแตกต่างกันเพราะค่าครองชีพที่ไม่เท่ากัน ฉะน้ันการมีคู่ค้าหรือตัวแทนจําหน่ายจะสามารถช่วยได้ 
ตลาดจีนมีโอกาสและลู่ทางแต่ควรศึกษาความเสี่ยงที่จะต้องเจอด้วย อาทิ การปลอมแปลงและเลียนแบบสินค้า 
กฎระเบียบและมาตรฐานสินค้า มาตรการทางการค้า เช่น ภาษีและโควตา ซึ่งรัฐบาลกลางกําหนดโควตาการนําเข้าข้าว
ไว้ไม่เกิน 4 ล้านตัน/ปี ภาษีนําเข้าผักผลไม้ที่สูงถึง 17% รวมถึงระบบการฝากขาย (consignment) ที่ใช้ในตลาดเจียง
หนาน (จุดกระจายสินค้าหลักของผลไม้ไทย) ซึ่งเป็นวิธีการค้าที่มีมานาน อาศัยความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างผู้ส่งออกไทย
กับผู้นําเข้าจีน โดยไม่มีการเปิด L/C ผู้นําเข้าจะนําผลไม้ไปขายต่อกับพ่อค้าจีนตามเมืองต่างๆในลักษณะเงินเช่ือใน
ลักษณะสินเช่ือ การค้าดังกล่าวมีข้อดี คือ ผลไม้ไทยได้อาศัยเครือข่ายและอิทธิพลของพ่อค้าคนกลางชาวจีนในการเข้าสู่
ตลาดโดยไม่ต้องสร้างเครือข่ายเอง แต่มีข้อเสีย คือ ผลไม้ไทยต้องตกอยู่ภายใต้กลไกที่ผู้ประกอบการจีนเป็นผู้กําหนด ไม่
ว่าจะราคาซื้อขาย ชนิดและปริมาณการนําเข้าผลไม้ 
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3. การศึกษาดูงาน  
3.1 บริษัท Changhe Changyuan Logistics จํากัด  
มีระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานการขนถ่ายสินค้าใช้ระบบทางเดียว คือ สินค้าถ่าย

ลงที่ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้าขาเข้า (cross dock) สินค้าจะถูกคัดแยกตามปลายทางของผู้รับ ส่งไปตามสายพานลําเลียง 
(conveyor belt) เพ่ือไปรอที่ท่าเปล่ียนถ่ายสินค้าขาออกเพื่อรอบรรจุและขนส่งต่อไป ทั้งน้ี มีการนําเทคโนโลยีมาช่วย
ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยมีจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการสั่งซื้อ ปริมาณสินค้า และมีระบบ GPS ทํา
ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าขณะน้ีสินค้าที่จัดส่งอยู่ที่ไหน และใช้เวลาอีกเท่าไหร่ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก 

     

3.2 บริษัท Shuanglong Logistic and Trading จํากัด  
มีการทําโครงการ “เมืองโลจิสติกส์การค้า” บนเน้ือที่กว่า 2,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 เฟส โดยเฟส

แรกมีเน้ือที่ 480 ไร่เป็นโลจิสติกส์ครบวงจรประกอบด้วย ศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า ห้องเย็นขนาด 70,000 
ตารางเมตร และรองรับรถบรรทุกได้ถึง 1,500 คัน เฟสที่สองเป็นเขตค้าขายประกอบด้วยตลาดสด ร้านค้าส่ง ค้า
ปลีก ร้านอาหาร ธนาคาร ประกันภัย และที่พักสําหรับคนที่มาขายของ เป็นการดําเนินการแบบครบวงจร เฟสที่
สามเป็นเขตท่องเที่ยว มีการแสดงทางศิลปะ และวัฒนธรรม เมืองโบราณ และโรงแรมที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว 
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3.3 ท่าเรือฮ่องกง  
เป็นท่าเรือนํ้าลึกที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ปริมาณการขนส่ง 12 ล้าน TEUs/ปี มีสถานีรับส่ง

สินค้า 9 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ 2.7 ตารางกิโลเมตร ภายใต้การบริหารงานของ 5 บริษัท คือ Modern 
Terminal (MTL)/ Dubai Port International Terminals (DPI)/ COSCO Information & Technology 
(COSCO)/ Asia Container Terminals (ACT)/ Hong Kong International Terminals (HIT) ท่าเรือฮ่องกงมี
ลักษณะเป็นท่าเรือที่ใช้พักสินค้าเพ่ือส่งออก (Transit) สินค้าที่เข้ามายังท่าเรือแห่งน้ี 70% เป็นสินค้ารอการ
ส่งออก (Re-export) ถ้าสินค้า transit ภายใน 3 วัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม จุดเด่นอีกอย่างหน่ึงของท่าเรือแห่งน้ีคือ 
การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทั้งเร่ืองของระบบเข้า-ออกท่าเรืออัตโนมัติ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
ในการขนถ่าย รถที่เข้ามาส่งของเร่ิมต้นจากประตูหน้าจนขนเสร็จและกลับออกมาจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ระหว่างสายการเดินเรือและผู้ประกอบการท่าเรือ เช่น     
ใบขนส่งสินค้า ทําให้ท่าเรือทราบรายละเอียดของสินค้าที่จะเข้าท่าก่อน ทําให้การจัดเรียงคอนเทนเนอร์เพ่ือการขน
ย้ายสะดวกและรวดเร็วขึ้น เน่ืองจากฮ่องกงมีความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะ
ส่งผลให้ในหน่ึงวันอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอด รวมถึงมีลมกรรโชกแรงเพ่ือความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้มี
พนักงานเข้าไปทํางานในบริเวณลานตู้คอนเทนเนอร์ (Voyage) การจัดเรียงคอนเทนเนอร์ต้องใช้การทํางานของ
เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (OMS-PROD) 

   

3.4 บริษัท Guiyang Trucks & Technology จํากัด  

เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีนที่ได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาล 1,600 ล้านหยวน เพ่ือศึกษา
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ มีการทํา
แอพพลิเคช่ัน (Application) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเช่ือมต่อระหว่างผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้า แอพพลิเคช่ันน้ีเป็นลักษณะให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาเขียนข้อความไว้ เช่น ผู้ส่งของต้องการจะขนของอะไร 
ไปที่ไหน เมื่อไหร่ ผู้รับให้บริการขนส่งเข้ามาเขียนว่า มีรถบรรทุกก่ีคัน ขนส่งของไปที่ไหน ค่าบริการเท่าไหร่ 
ซึ่งถ้าตกลงกันได้ ก็จะต้องวางมัดจําในการขนส่งเป็นเงิน 500 หยวน หลังจากขนส่งเรียบร้อยก็จะตัดเงินของ
ผู้ส่ง และจ่ายให้แก่ผู้ขนส่งภายใน 5 วัน หลังจากขนส่งเรียบร้อย ปัจจุบันมีคนขับที่ลงทะเบียนเอาไว้กว่า 
1,500,000 ราย และมียอดการทําธุรกรรมถึง 5,000,000 transactions/วัน 
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4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   

4.1 ความร่วมมือด้านโลจิสติกส ์ 

เห็นควรผลักดันความร่วมมือกันระหว่างไทย – จีน ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนตามเส้นทางโลจิสติกส์ 
R3A ซึ่งทางบริษัท Yunnan Express Logistics จํากัด เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนหัวลากกันเพ่ือประหยัดเวลา          
ลดค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนถ่ายสินค้าและทางบริษัท น่ิมซี่เส็ง โลจิสติกส์ จํากัด   
เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว แต่ต้องหารือในรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าควรจะร่วมมือกันในรูปแบบใด อาจจะเป็นการเซ็น
สัญญา หรือทํา MOU ร่วมกัน กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเห็นว่า หากการเซ็นสัญญาครั้งน้ีประสบความสําเร็จก็จะ
เป็นต้นแบบให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายอ่ืนในการทําสัญญาความร่วมมือกับบริษัทของจีนต่อไป ดังน้ันกรมควรเป็น
ตัวกลางในการเช่ือมโยงทั้งสองบริษัท และขอความร่วมมือจากสํานักงานการค้าต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ประสาน
รายละเอียดและนัดหมายกับผู้ประกอบการจีนต่อไป 

4.2 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี  

ประกอบการไทยสนใจนําเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของบริษัทเพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งได้สอบถามความน่าจะเป็นหากจะให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยศึกษา
และพัฒนาโปรแกรมในลักษณะน้ี เพ่ือนํามาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  
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