บทที่ 1
บทนํา
1.1.ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
แนวคิ ด การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ ริ่ ม เข้า มามี บ ทบาทในการดํา เนิ น งานในด้า น
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง โดยมีเป้ าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันและได้มีการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการ เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวในการจําหน่ายและการบริ การสิ นค้ารวมถึงการรับข้อมูลข่าวสาร การ
เคลื่อนย้ายเพื่อให้เกิดการบริ การที่รวดเร็ วแม่นยําเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจึง
ต้องมีการกําหนดวิธีการในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การอย่างมีระบบ หรื อที่เรี ยกว่า โลจิสติกส์
(logistics)
ในด้านการเกษตรโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางและชัดเจนมากขึ้น
เนื่ องจากลักษณะการจัดการโลจิสติกส์มีส่วนสําคัญต่อการรักษาคุณภาพ การบริ การ เช่น การรักษา
สภาพของสิ นค้าด้านเกษตรไม่ให้เกิดความเสี ยหาย การจัดเก็บรักษา ไปจนถึงการส่ งมอบที่จาํ เป็ น
ต่อการแข่งขันกับเวลาอันมีภาวะความเสี ยหายของสิ นค้าเกษตรเป็ นปั จจัยบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณี หอมหัวใหญ่ซ่ ึ งเป็ นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งมีราคาค่อนข้างดี เป็ นที่นิยมบริ โภคทั้งใน
รู ปการบริ โภคสดและแปรรู ป ในปี 2552 มีปริ มาณการบริ โภคหอมหัวใหญ่ในประเทศเท่ากับ
63,162 ตัน มีปริ มาณการนําเข้า 31,887 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 288.99 ล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552)โดยมีด่านศุลกากรแม่สอดเป็ นช่องทางหลักในการนําเข้า ในปี 2551 ไทยนําเข้า
หอมหัวใหญ่ผ่านด่านศุลกากรแม่สอดคิดเป็ นมูลค่า 23.036 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็ น 55.353 ล้าน
บาทในปี 2552 คิดเป็ นร้อยละ 140.29 ของมูลค่าที่เพิม่ ขึ้น (ด่านศุลกากรแม่สอด, 2552) แต่กเ็ สี่ ยงกับ
ความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการจัดการที่ดอ้ ยคุณภาพทั้งนี้ พบว่าหอมหัวใหญ่เป็ นพืชที่มีความชื้ น
มากกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้เกิดการเน่ าเสี ยง่าย จึงต้องระมัดระวังในเรื่ องการเก็บเกี่ยว การเก็บ
รักษา การขนส่ ง ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยหลังการเก็บเกี่ยว (สิ งหนาท, 2537 และ ศิริทรัพย์,
2544) จากการวิเคราะห์พบว่าอัตราการเน่าเสี ยของหอมหัวใหญ่จากการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่ใน
ห้องเย็นมีอตั ราการเน่าเสี ยร้อยละ 10 ของเดือนกันยายน นับจากเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 15 และ 20 ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ศูนย์สถิ ติการเกษตร และ สหกรณ์ ผูป้ ลูกหอมหัวใหญ่ฝางจํากัด, 2541) ในการเก็บเกี่ ยวของ
หอมหัวใหญ่ควรที่จะเก็บในขณะที่หอมหัวใหญ่มีอายุจดั คือ 150 วัน โดยการสังเกตของเปลือก
ภายนอกของหอมหัวใหญ่เริ่ มมีสีเหลืองอมนํ้าตาล เพราะจะทําให้เก็บรักษาได้นาน ทําให้รากไม่
งอก หรื อมี การแทงยอดเร็ วกว่าปกติ ซึ่ งจะทําให้สิน ค้าหอมหัวใหญ่ ไม่ได้ตามมาตรฐาน (กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร, 2530) อย่างไรก็ตามในปี 2541 ต้นทุนโลจิสติกส์มวลรวมภายในประเทศสู งถึง
ร้อยละ 19.08 ซึ่ งแบ่งเป็ นส่ วนเกษตรกรรมสู งถึงร้อยละ 21.76 เมื่อเทียบกับกลุ่มทางยุโรปอยูท่ ี่ร้อย
ละ 7 อเมริ กาเหนื อร้อยละ 7-10 และเอเชียแปซิ ฟิกร้อยละ 11.6 ซึ่ งนับว่าตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับไทย
สาเหตุเนื่องมาจากผูป้ ระกอบการไทยยังไม่สามารถที่จะบริ หารโลจิสติกส์ให้มีประสิ ทธิภาพได้ เช่น
การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิงานซํ้าซ้อน และไม่รักษาเวลาในการขนส่ ง
เ พื่ อ ใ ห้ ทั น กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ( ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547) โดยเฉพาะกรณี สินค้าเกษตรอย่างเช่น หอมหัวใหญ่ ดังนั้นใน
การศึกษาเรื่ องการศึกษาระบบโลจิสติกส์ของธุ รกิ จหอมหัวใหญ่นาํ เข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด
จังหวัดตาก จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยปรับปรุ งคุณภาพด้านโลจิสติกส์ได้ดีข้ ึน และนํามาซึ่ง
ผลของการเพิ่มขีดความสามารถของธุ รกิจรวมถึงผลได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่
มีคุณภาพทั้งที่เป็ นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตวั เงิน
1.2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อทราบถึงขั้นตอนการจัดการโลจิสติกส์การนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากร
แม่สอด
2. เพื่อทราบคุณภาพระบบโลจิสติกส์การนําเข้าหอมหัวใหญ่ผา่ นด่านศุลกากรแม่สอด

1.3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
องค์กรหรื อผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการนําเข้าหอมหัวใหญ่สามารถ
นํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการบริ หารระบบโลจิ สติกส์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนคุณภาพ
ของการจัดการที่ดียงิ่ ขึ้น
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1.4. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตการศึ กษาเรื่ องการจัดการโลจิ สติ กส์ การนําเข้าของหอมหัวใหญ่ ผ่านด่ าน
ศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก โดยจะทําการศึกษาตั้งแต่กระบวนการนําเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด
จังหวัดตาก จนถึงกระบวนการขนส่ งถึงลูกค้า ซึ่งจะทําการศึกษาเปรี ยบเทียบเฉพาะผูป้ ระกอบการที่
ทํากิจกรรมผ่านด่านศุลกากรแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1.5. นิยามศัพท์
ด่านศุลกากรแม่สอด หมายถึง ด่านตรวจการขนส่ งนําเข้าส่ งออกสิ นค้าระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (รายละเอียดกล่าวใน ภาคผนวก ก)
การศึ กษาเชิ งลึ ก หมายถึ ง การศึ กษาตั้งแต่ กระบวนการนําหอมหัวใหญ่เข้ามาจาก
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าผ่านด่านตรวจ การบรรจุ การเก็บรักษา ตลอดจนการส่ งมอบถึงลูกค้า
ของผูป้ ระกอบการหอมหัวใหญ่
การนําเข้าหอมหัวใหญ่ หมายถึง การนําเข้าหอมหัวใหญ่เฉพาะที่ผา่ นด่านศุลกากรแม่
สอด จ.ตาก

