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บทคัดย่อ 
  การศึกษาขั้นตอนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน กรณีศึกษา บริษัท อีส
เทิร์น โพลีแพค จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่่อศึกษากระบวนการส่งออก ข้อมูลด้านการส่งออก 
ประโยชน์ที่ได้รับการศึกษาปัญหาาและอุปสรรคในการส่งออก รวมทั้งความรู้ที่ได้รับเพ่่อมาปรับ
ใช้ในการท างานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้า
มาช่วยในการจ าท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสม รวมไปถึงน า
โปรแกรม Power Point เข้ามาช่วยในการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง Power Point 
ให้สวยงามเพ่่อท าให้งานน าเสนอของคณะผู้จัดท าดูน่าสนใจและเพ่่อเพิ่มอรรถรสในการน าเสนอ
สไลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์ในเร่่องของการศึกษาขั้นตอนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน และความรู้ด้าน
กระบวนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน และสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้
กับการท างานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดในการศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์ 
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กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาค้นคว้าโครงการเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยเพียงพยายามของกลุ่มนักศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณนัฐชา เมฆโหรา ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาบุคคลเพ่่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ 

  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงการ ส าเร็จลุล่วงได้จากการให้

ค าแนะน าของ อาจารย์รัตนา ชาตรูประมัย อาจารย์ที่ปรึกษาโรงการของกลุ่มนักศึกษา ที่ให้ค าแนะ

และชี้แนะที่ดีเสมอมา และขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่คอยให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับโครงการนี่ได้รับการปรับปรุงตามที่ท่านอาจารย์ชี้แนะมาโดยตลอด เพ่่อให้ได้รับข้อมูล

รายละเอียดที่ถูกต้อง 

  ขอขอบคุณบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด และขอขอบคุณ คุณณัฐชา เมฆโหรา 

ต าแหน่งหัวหน้าผ่ายจัดหาบุคคล ที่ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการเข้าดูงานและเป็นผู้ให้

ความรู้รวมถึงข้อมูลเป็นอย่างดีมาตลอด เพ่่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา คณะ

ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  การน า เข้ าและส่ งออก เกิดขึ้ น เน่่ องจากแต่ละประเทศมีท รัพยากรและ

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ แตกต่างกัน จึงท าให้มีความสามารถในการ

ผลิตสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกันไป โดยประเทศต่างๆจะซ่้อสินค้าและบริการที่มีสภาพการขาด

แคลน และไม่สามารถผลิตได้เองหร่อผลิตได้ไม่เพียงพอ หร่ออาจผลิตได้แต่มีทุนเปรียบเทียบกับ

การผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่งสูงกว่าประเทศอ่่น และจะขายสินค้าหร่อบริการที่มีสามารถผลิตได้มาก

เกินความต้องการภายในประเทศ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าประเทศอ่่นหร่อมีต้นทุนเปรียบเทียบ

กับการผลิตสินค้าอีกชนิดหน่ึง ต่ ากว่าประเทศอ่่น ท าให้แต่ละประเทศต่างก็ได้รับประโยชน์จากการ

ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน ดังทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์และทฤษฎีการได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ สินค้าเกษตรเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีการติดต่อซ่้อขายกันระหว่างประเทศ  โดยที่

ประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศผู้ส่งออก  สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าหร่อ

ผลิตได้ด้วยต้นทุนเปรียบเทียบ กับการผลิตสินค้าชนิดอ่่นแล้วต่ ากว่าการผลิตสินค้าการผลิตสินค้า

เกษตรของประเทศผู้น าเข้า  ประกอบกับมีความสามารถในการผลิตได้เกินความต้องการ

ภายในประเทศ ซึ่งการส่งออกสินค้าเกษตรดังกล่าวย่อมท าให้การผลิตในสาขาเกษตรเจริญเติบโต  

  บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด จึงได้ท าการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศ

จีน เป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยได้ท าการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกแก้ว

พลาสติก เป็นเหตุผลหลักที่ส าคัญที่ลูกค้าเล่อกซ่้อสินค้าของเรา เพราะเราสามารถตอบสนองความ

ต้องการด้วยบรรจุภัณฑ์ชั้นน าตลอดถึงการ
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ให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกับ ใต้ช่่อ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นที่ให้
ความส าคัญในการเล่อกวัตถุดิบและตรวจสอบความปลอดภัยของคุณภาพวัตถุดิบย่างละเอียด 
  จากหลักการและเหตุผลความส าคัญการส่งออกแก้วพลาสติก คณะผู้จัดท าจึงได้
เล่อกศึกษากระบวนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน และศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการส่งออกสินค้าเพ่่อที่จะน าความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้กับงานที่จะได้ท าใน
อนาคต และด าเนินอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้สติปัญญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่่อศึกษากระบวนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน ของบริษัท อีส
เทิร์นโพลีแพค จ ากัด 

2.  เพ่่อศึกษาข้อมูลด้านการส่งออกของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด  
3.  เพ่่อศึกษาหาความรู้ที่ได้จาก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด มาประยุกต์ใช้กับ

งานที่จะท าใช้อนาคต 
4.  น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้สติปัญญาที่ดีมาประยุกต์ใช้กับการสร้าง

โมเดลและช่วยในการคิดออกแบบสร้างสรรค์โมเดลให้น่าสนใจ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้รับความรู้ด้านกระบวนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน ของ

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
2.  ได้รับข้อมูลด้านการส่งออกของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด  
3.  ได้รับความรู้ที่ได้จาก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด มาประยุกต์ใช้กับงานที่

จะท าใช้อนาคต 
4.  น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้สติปัญญาที่ดีมาประยุกต์ใช้กับการสร้าง

โมเดลและช่วยในการคิดออกแบบสร้างสรรค์โมเดลให้น่าสนใจ 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  ปัจจุบันมีธุรกิจที่ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากมายและหลากหลายรูปแบบแล้วมีการ
แข่งขันสูงทางการตลาดของแต่ละบริษัท ทางคณะผู้จัดท าจึงเล่อกศึกษาบริษัท อีสเทิน โพลีแพค 
จ ากัด เพราะมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและไม่เหม่อนบริษัททั่วไป โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี ้

  1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

  2. รูปป้ายหน้าบริษัท 

  3. ผังองค์กร 

  4. แผนที ่

  5. นโยบาย 

  6. วิสัยทัศน์ 

  7. ผลิตภัณฑ์ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

  ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มบริษัทตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม (หร่อ บริษัท  อีส
เทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) - EPG ในปัจจุบัน) ได้เข้าซ่้อทรัพย์สิน ของ บริษัท ไทยโมเดิร์
นพลาสติค อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และก่อตั้ง  บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด เม่่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2544 เพ่่อเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่่องด่่มและอาหารภายใต้
แบรนด์ EPP (อีพีพี) สิ่งส าคัญที่ท าให้บรรจุภัณฑ์ EPP ได้การยอมรับจากบริษัทเคร่่องด่่มและ
อาหารระดับนานาชาติรวมไปถึงความนิยมจากร้านค้าต่างๆ นั้นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรง
ทันสมัย ลายพิมพ์ที่สวยงาม และคุณภาพดีเยี่ยม ที่ได้การรับรองมาตราฐานอย่างครบครัน รวมไปถึง
มาตราฐานการผลิตด้านสุขอนามัยในระดับเดียวกับผู้ผลิตอาหาร หร่อเคร่่องด่่มชั้นน า   ของโลก ซึ่ง
เป็นเคร่่องหมายการันตีว่าบรรจุภัณฑ์ EPP ทุกชิ้นปลอดจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ มีความสะอาด
สามารถน าไปใช้บรรจุเคร่่องด่่มและอาหารได้อย่างไร้กังวลนอกจากบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่่องด่่ม
และอาหารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตแผ่นพลาสติกประเภทต่าง  ๆ ส าหรับน าไปขึ้นรูปเป็น
สินค้าต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์, หลังคา, แผ่นรองกระป๋อง หร่อป้ายโฆษณา อีกด้วย ตลอด



4 
 

ระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ลงทุน     สร้างหน่วยงานส าหรับพัฒนา
ความสามารถในการผลิตและคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม  ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเน่่อง สามารถ
ตอบโจทย์ได้ทันกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันและส าหรับอนาคตได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เรา
ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งผู้น าในตลาดบรรจุภัณฑ์เคร่่องด่่มและอาหารในระดับทวีปเอเชีย 

2. รูปป้ายหน้าบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

 

ภาพท่ี 2.1 รูปรวมหน้าบริษัท 
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3. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ผังองค์กร 
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4. แผนท่ี 

ภาพท่ี 2.3 แผนที่ไปบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

ท่ีอยู่ เลขที่ 111/7 หมู่ที่ 5 ต. มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 

 โทรศัพท์ : +66 (0)38 949 306 

 สายด่วน : +66 (0)2 744 3144 

 แฟกซ์ : +66 (0)2 361 8853 – 4 
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5. นโยบาย 
  บริษัทได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมจึง

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งย่น ซึ่งจะ

น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถ่อหุ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้

การก ากับดูแลกิจการท าให้การด าเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการก ากับดูแล

กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance)  ปี 2549 ตามที่ก าหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

โดยกรรมการการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. วิสัยทัศน ์
  “องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์” หร่อ “Creative Innovation Organization”  
EPP เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นมาด้วย นวัตกรรม โดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์แล้วพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

7. ผลิตภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 กล่องเบเกอร่ี สี่เหลี่ยม PET B06 
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ภาพท่ี 2.5 ถ้วย 16 ออนซ์ (R93) PET รุ่นที 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ถ้วย 8 ออนซ์ (U80) กระดาษ 
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ภาพท่ี 2.7 กล่องอาหาร 2 ช่อง PP/N P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ชุดกล่องใสเบเกอร่ีพร้อมฝา สามเหลี่ยม PET E51 
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บทที ่3  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิด 

  ในกรณีศึกษาเร่่อง ขั้นตอนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน กรณีศึกษา 

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวติดที่เกี่ยวกับการผลิตและการส่งออกแก้ว

พลาสติกในบริษัทการก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการค้าระหว่างประเทศ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งออก 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งออก 

4. วิธีการช าระเงินในการค้าระหว่างประเทศ 

5. การขนส่งสินค้าทางเร่อ 

6. การประกันภัย 

7. นิยามค าศัพท์ 

1. แนวทางการค้าระหว่างประเทศ 

  การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซ่้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศต่าง 
ๆ ประเทศที่ท าการซ่้อขายสินค้าระหว่าง เรียกว่า “ประเทศคู่ค้า” สินค้าที่แต่ละประเทศซ่้อเรียกว่า 
“สินค้าเข้า” ( Import ) และสินค้าที่แต่ละประเทศขาบไปเรียกว่า “สินค้าออก” ( Export ) ประเทศที่
ซ่้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า “ประเทศผู้น าเข้า” ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ
เรียกว่า “ประเทศผู้ส่งสินค้าออก” โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีรากฐานะเป็นทั้งประเทศผู้น า
สินค้าเข้า และ ประเทศผู้ส่งสินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่าง ๆ มีการผลิตสิ นค้า
แตกต่างกัน  

  เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกท าการค้าขายกัน ที่ส าคัญมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประการ ค่อ
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  1) ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรที่ใช้ผลิตในแต่ละประเทศ เน่่องมาจากความ
แตกต่างในเร่่องสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ประเทศไทยมีพ่้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสม
แก่การเพาะปลูกมากกว่าประเทศญ่ีปุ่น ประเทศคูเวตมีน้ ามันมากกว่าไทย ประเทศจีนมีประชากร
มากกว่าประเทศอ่่น ๆ ดังนั้น ประเทศใดที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินค้ าที่ใช้ทรัพยากร
ชนิดน้ัน ๆ เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าออกเพ่่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่่น 
  2) ความแตกต่างในเร่่องความช านาญในการผลิต เน่่องจากผู้ผลิตของแต่ละ
ประเทศจะมีความช านาญและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแตกต่างกัน บางประเทศ
ผู้ผลิตมีความรู้ความช านาญเป็นพิเศษในการผลิตสินค้าบางชิด เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีความรู้ความ
ช านาญในการผลิตเคร่่องม่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิต
เคร่่องจักรกลการเกษตร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความรู้ความช านาญในการผลิตนาฬิกา  
  ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันในแต่ละประเทศเล็งเห็นประโยชน์จาก
การเล่อกผลิตสินค้าบางอย่างที่มีต้นทุนต่ า มีความรู้ความช านาญและเล่อกสั่งซ่้อสินค้าแต่ละ
ประเภทที่ผู้บริโภคในประเทศของตนต้องการแต่ไม่สามารถผลิตเองได้ หร่อผลิตได้ในต้นทุนที่สูง
เกินไปและปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น  

  สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
  การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเน่่องจากประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนไม่
เท่ากัน ประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนที่ต่ า เม่่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่่น ๆ ประเทศนั้นจะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าไปขายที่อ่่น ๆ เหตุที่ประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าด้วย
ต้นทุนที่ต่างกันเพราะว่า มีความแตกต่างในปริมาณและทรัพยากร กล่าวค่อ บางประเทศมีแร่ธาตุ
มาก บางประเทศเป็นแหล่งน้ ามัน บางประเทศมีป่าไม้มาก เป็นต้น ประกอบด้วยความแตกต่างของ
สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สินค้าบางชนิดสามาผลิตได้ในบางพ่้นที่เท่านั้น เช่น 
ยางพาราส่วนมากผลิตในประเทศมาเลเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก กาแฟนส่วนมากมาจาก
บราซิล เป็นต้น  ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมาก จะได้เปรียบในการผลิตสินค้าซึ่งต้องใช้
ทรัพยากรชนิดนั้นเป็นปัจจัยการผลิต เพราะราคาของปัจจัยการผลิตชนิดนั้นจะต่ า เน่่องจากมีมาก
เม่่อเทียบกับความต้องการซึ่งมีผลในต้นทุนการผลิตตลอดจนราคาขายต่ าไปด้วย ประเทศจึงควร
ผลิตสินค้าดังกล่าวเพ่่อส่งออกและน าเข้าสินค้าที่ขาดแคลน หร่อสินค้าที่มีราคาสูงโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่่น ๆ  
  อย่างไรก็ตามความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เพียงอย่าง
เดียวมิใช่เป็นสิ่งที่ก าหนดต้นทุนให้ต่ ากว่าประเทศอ่่นเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่่น ๆ ด้วย เช่น 
ความช านาญของประชากรระดับเทคโนโลยี เป็นต้น จริงอยู่ไทยและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นประเทศที่
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มีแรงงานเป็นจ านวนมากและค่าจ้างค่อนข้างต่ าเม่่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ แต่มิได้
หมายความว่าไทยและฟิลิปปินส์จะมีความได้เปรียบในเร่่องต้นทุนการผลิตเท่ากับญ่ีปุ่นหร่อ
สวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่า คุณภาพของประชากรในการผลิต ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยี
ของประเทศญ่ีปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์สูงกว่าไทยมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตนาฬิกาของญ่ีปุ่นหร่อ
สวิตเซอร์แลนด์ต่ ากว่าไทย จึงปรากฏว่า ไทยต้องซ่้อนาฬิกาจากประเทศเหล่านี้ นั่นหมายถึงว่า
นอกจากปริมาณของทรัพยากรแล้ว ประสิทธิภาพการผลิตหร่อความช านาญของปัจจัยก็เป็นสิ่ง
ส าคัญในการก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้า 
  ความแตกต่างดังกล่าวข้างต้น ค่อ ความแตกต่างในปริมาณและชิดของทรัพยากร
สภาพภูมิอากาศและความช านาญในการผลิตประกอบกับความไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดที่
ต้องการได้เองภายในประเทศ จึงมีความต้องการแบกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างที่ผิดได้กับสินค้าที่
ต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศหร่อผลิตได้คุณภาพก็ไม่ดีพอ การค้าระหว่าง
ประเทศจึงเกิดขึ้นมาโดยมีหลักการส าคัญค่อ ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองขาดแคลนหร่อผลิตได้
แต่ต้องใช้ต้นทุนสูงจากประเทศการซ่้อขายแลกเปลี่ยนกันตามหลักการแบ่งงานกันท าย่อมท าให้การ
ใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเราสามารถพิจารณาจากการค้าขาย
ของบุคคลภายในประเทศ นั่นค่อ พ่อบ้านจะไม่ยอมตัดเส่้อเพ่่อสวมใส่เอง ถ้าหากเขาสามารถซ่้อ
เส่้อผ้าจากท้องตลาดในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่เขาผลิตเองในท านองเดียวกัน ช่างตัดเส่้อย่อมไม่
พยายามท ารองเท้าใช้เองแต่จะซ่้อรองเท้าใช้จากช่างท ารองเท้า ชาวนาย่อมไม่ตัดเส่้อหร่อตัดรองเท้า
โดยเขาจะจ้างช่างตัดเส่้อหร่อช่างตัดรองเท้าเม่่อเขาเห็นว่า ราคาที่เขาจ่ายไปต่ ากว่าต้นทุนที่เขาต้อง
จ่ายเป็นต้นทุน ทุกคนควรจะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความถนัดและช านาญและน าไปขายหร่อ
แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตนเองต้องการ จะท าให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่่อ
ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นหร่อราคาที่ต่ าลง ดังนั้นประเทศก็เช่นเดียวกับบุคคลโดยที่ได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น ถ้าหากประเทศสามารถซ่้อสินค้าจากประเทศอ่่น ๆ ในราคาต่ ากว่าต้นทุนที่ผลิต
ได้ภายในประเทศ 

  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ( International Trade Theory ) 
  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศพยายามอธิบายถึงชนิดของสินค้าที่ซ่้อขาย และ
ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ 

1) ทฤษฎีการได้เปรียบโดย สัมบูรณ์ อดัมสมิธ นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใน
ศตวรรษที่ 18 ได้เสนอทฤษฎีการได้เปรียบโดยยึดหลักการแบ่งงานกันท าตามความถนัดมาใช้ เขา
เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศคู่ค้าเม่่อแต่ละประเทศยึดหลัก
ในเร่่องการแบ่งงานกันท า หมายความว่า ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินค้าอย่างใด ก็ควรผลิต
สินค้าอย่างนั้นน ามาแลกเปลี่ยนกันจะส่งผลให้เพิ่มวามั่นคั่งในรูปของผลผลิตหร่อรายได้ที่แท้จริง
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เพิ่มขึ้นสาระส าคัญของทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ ค่อ ประเทศหนึ่งจะได้เปรียบโดย
สัมบูรณ์ ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยการผลิต
จ านวนเท่ากันหร่อผลิตได้จ านวนเท่ากนได้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า ดังนั้นประเทศควร
ท าการผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสัมบูรณ์เพ่่อการส่งออกแล้วซ่้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบโดย
สัมบูรณ์เป็นสินค้าเข้า 

2) ทฤษฎีความได้เปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ              
เดวิต ริคาร์โด ( David Ricardo ) นักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกไดพัฒนาทฤษฎีต่อจากทฤษฎีความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของ อดัมสมิธ โดยเขาไม่เห็นด้วยกับ สมิธ ในประเด็นต่อไปนี้ ค่อ 

  - ประเทศคู่ค้าที่ผลิตสินค้าและส่งออกนั้นควรจะเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ
โดยสัมบูรณ์ได้เสมอไป 

  - ประเทศสามารถผลิตสินค้าและส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความได้เปรียบโดย
สัมบูรณ์ได้ ถ้าประเทศนั้นมีความได้เปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า 

  - ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ของประเทศคู่ค้าในกรณีของการผลิต
สินค้า ก็มิได้หมายความว่า ประเทศนั้นสมควรผลิตสินค้าเสียทุกอย่างหากแต่สมควรที่จะเล่อกผลิต
สินค้าส่งออกชนิดที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่า 

-ในทางปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้น แม้ว่าประเทศหนึ่งมีความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (เสียเปรียบโดยสัมบูรณ์) เหน่ออีกประเทศหนึ่งและประโยชน์จากการค้า
ระหว่างประเทศยังคงเกิดขึ้นในรูปผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น 

  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิก ( Classic  Theory )  
  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในสมัยของคลาสสิกนี้จะถ่อว่า แรงงานเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส าคัญในการก าหนดมูลค่าของสินค้าทฤษฎีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของแต่
ละประเทศ และเล่อกผลิตในสินค้าที่ประเทศของตนมีความได้เปรียบในการผลิตมากกว่าหร่อ
ประเทศจะเล่อกผลิตสินค้าที่ตนถนัดโดยเปรียบเทียบระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนจะมีขอบเขตอยู่
ระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ โดยเปรียบเทียบของประเทศทั้งสอง 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก ( Neo-classic Theory ) 
  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก ได้น าทฤษฎีในสมัยคลาสสิกมา
ปรับปรุงแก้ไข ทฤษฎีที่น่าสนใจค่อทฤษฎีการค้าแบบต้นทุนค่าเสียโอกาสโดยต้นทุนค่าเสียโอกาส
จะถูกน ามาเป็นหลักในการพิจารณา เน่่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าในแต่ละ
ประเทศสามารถวัดได้จากมูลค่าสูงสุดของสินค้าอ่่นที่ประเทศนั้นไม่ได้ผลิต ดังนั้น ประเทศจะ
ได้รับประโยชน์ที่สามารถระบายสินค้าที่ผลิตได้มากและซ่้อสินค้าที่ตนผลิตได้ไม่พอกับการบริโภค
เข้าประเทศและทฤษฎีการค้าที่พิจารณาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้แนวคิดเส้นความเป็นไป
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ได้ในการผลิต ซึ่งในประเทศต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามปริมาณทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ใน
ประเทศ 

  ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
  การด าเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเสรี นอกจากจะก่อให้เกิดผลผลิต
หร่อรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศคู่ค้าที่ส าคัญอย่างน้อย 6 
ประการ ด้วยกัน ได้แก่ 
  1) ผลต่อแบบแผนการบริโภคและราคาของสินค้า เน่่องจากการค้าขายระหว่าง
ประเทศ ท าให้จ านวนสินค้าที่ได้อุปโภคและบริโภคมีเพิ่มมากขึ้นความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจะดีขึ้น
ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ จะพากับผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากขึ้นและหันไปซ่้อสินค้าที่ตนเสียเปรียบ
ทางการผลิตจากประเทศอ่่นมากขึ้น ท าให้อุปาทานของสินค้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ระดับราคาสินค้า
นั้นมีแนวโน้มต่ าลง 
  2) ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การค้าระหว่างประเทศนอกจากจะท าให้
ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเพ่่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ยังท าให้
ผู้บริโภคได้รับบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะมีการแข่งขันในด้านการผลิตมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเข้มงวดในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเน่่องจากต้องเผชิญกับคู่
แข่งขัน ท าให้ต้องพัฒนาการผลิตโดยการใช้เทคนิคและวิทยาการให้ก้าวหน้าและทันสมัย เรามักจะ
ได้ยินเสมอว่าสินค้าประเภทอุตสาหกรรมที่ผลิตในบางประเภทมีช่่อเสียงและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของ
ผู้บริโภคในตลาดต่างประเภทด้วยเหตุผลต่าง ๆ และนับวันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของประเทศ
อ่่น ๆ มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ประเทศที่น าเข้าทั้งหลายสามารถควบคุมมาตรการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าได้ เม่่อเปรียบเทียบกับการผลิตเพ่่อตอบสนองภายในประเทศ เพราะว่าการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นไปด้วยความล าบากกว่าเน่่องจากผู้ผลิตสินค้าจะอยู่
กระจัดกระจายทั่วไป 
  3) ผลต่อความช านาญเฉพาะอย่างการค้าระหว่างประเทศท าให้ประเทศต่าง ๆ หัน
มาผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบเทียบที่สูงกว่าเดิมเพ่่อส่งเป็นสินค้าออกมากขึ้นแต่เน่่องจาก
ปัจจัยการผลิตจากการผลิตสินค้าชนิดอ่่น ซึ่งบัดนี้ผลิตน้อยลงเพราะมีความเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบ เช่น ไทยดึงปัจจัยการผลิตจากการผลิตผ้ามาผลิตข้าว ส่วนญ่ีปุ่นก็จะดึงปัจจัยการผลิต
จากข้าวมาผลิตผ้าแทน ฉะนั้นปัจจัยการผลิตจะมีความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้นเกิดการประหยัด
ต่อขนาด เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าลง 
  4) ผลต่อการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ การค้าระหว่าง
ประเทศท าให้สามารถเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการผลิต โดยการน าเอาเทคนิคการผลิตหร่อวิธีการผลิต
ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายในประเทศ เช่น เทคนิคหร่อวิธีการผลิตเพ่่อเพิ่ม
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ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งถ่อว่าเป็นลักษณะของการเลียนแบบระหว่างประ
เทซึ่งวิธีการนี้ประเทศญ่ีปุ่นในอดีต ได้น าไปใช้และได้ผลมาแล้วโดยได้เลียนแบบเทคนิคและ
วิธีการผลิตของอังกฤษและประเทศชั้นน าในยุโรปโดยการน าส่งไหมดิบออกไปขายแลกกับการ
น าเข้าสินค้าประเภททุนและเคร่่องจักรส่งผลให้ญ่ีปุ่นหลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว
ได้ในที่สุด ในขณะเดียวกับการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ได้เรียนรู้ปละน าเอา
เทคนิคทางด้านการจัดการหร่อเทคนิคทางด้านการบริหาร จากประเทศที่ก้าวหน้าหร่อพัฒนาแล้ว
ไปสู่ประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงนิยมเปิดการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ การปิด
ประเทศไม่ติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะท าให้ประเทศนั้นไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคนิค
ดังกล่าว การเปิดประเทศติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ปัจจุบันก็ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
  5) ผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเช่่อว่าการค้า
ระหว่างประเทศเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโดทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยผ่านกระบวนการส่งออกเพราะว่าประเทศก าลังพั ฒนา
โดยทั่วไปประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน ตลาดภายในประเทศแคบจึงเป็นอุปสรรค
ต่อการค้าขาย ด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องอาศัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเน่่องจาก
ประชากรมีระดับรายได้สูง ตลาดภายในประเทศกว้างขวางตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบายมีผล
ให้ความต้องการในซ่้อสินค้าและบริการจากประเทศก าลังพัฒนาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการพึงพาอาศัย
ตลาดต่างประเทศจึงเป็นทางออกที่ส าคัญในระยะเร่ิมแรกของการพัฒนาประเทศในขณะเดียวกัน 
ผลจากการที่มีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น ย่อมท าให้ประเทศก าลังพัฒนามีเงินตราต่างประเทศ
เพ่่อที่จะน าเข้าสินค้าทุนและเคร่่องจักร เพ่่อน ามาใช้ในการลงทุนในโครงการสร้างพ่้นฐานทาง
เศรษฐกิจดังกล่าว ย่อมใช้เงินทุนเป็นจ านวนมหาศาลเกิดนกว่าความสามารถองประเทศก าลังพัฒนา
จะหามาได้ในระยะเวลาอันสั้น 
  6) ผลต่อรายได้และการจ้างงานการส่งออกเพิ่มขึ้นย่อมมีผลให้รายได้และการจ้าง
งานภายในประเทศเพิ่มขึ้นหร่อการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศนั่นเองการเพิ่มขึ้นของการส่งออกจะ
ท าให้ประเทศได้รับรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้กระแส
หมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจขยายสูงตัวขึ้น ผู้ผลิตจะเพิ่มการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้ผลิตก็จะตกไปเป็นรายรายได้ของบุคคลกลุ่มอ่่น ๆ ต่อไป
กระบวนการเช่นนี้จะด าเนินไปเร่่อย ๆ และเม่่อรวมรายได้ของบุคคลที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจจะ
เห็นได้ว่ารายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนสูงกว่ารายรับจากการส่งออกในคร้ังแรกเป็น
หลายเท่าและผลจากการเพิ่มของรายได้ประชาชาตินี้เอง ย่อมเป็นผลท าให้มีการเพิ่มอุปสงค์ของ
สินค้าและบริการภายในประเทศท าให้การผลิตรายได้และการจ้างงายภายในประเทศขยายตัวมาก
ขึ้น 
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  ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ 
  แม้ว่าการค้าระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้าดั งที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น การค้าระหว่างประเทศก็มีผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาแก่ประเทศคู่ค้าได้เหม่อนกัน
ผลกระทบที่ส าคัญพอจะจ าแนกได้อย่างน้อย 6 ประการ ด้วยกันค่อ 
  1) ผลต่อเสถียรภาพของราคา การค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ประเทศผลิต
สินค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไม่กี่ชนิดหร่อชนิดเดียวนั้นจะเป็นผลให้รายได้ของประเทศ
ขึ้นอยู่กับการจ าหน่ายสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิดการผลิตและรายได้ของประเทศเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
  2) ผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเนินนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศผลิตสินค้าที่ตนเองมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนั้นมีผลให้
หลาย ๆ ประเทศอาจต้องซ่้อสินค้าเข้าประเทศเป็นมูลค่ามากกว่ามูลค่าสินค้าออก ท าให้เกิดการขาด
ดุลในดุลการค้าอาจจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุลด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศต้อง
สูญเสียทองค า หร่อทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไป) สาเหตุส าคัญเน่่องจาก 
อัตราการค้า ของประเทศคู่ค้าไม่เท่ากัน ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไป สินค้าส่งออก
มักจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคามักจะต่ ากว่าและขาดเสถียรภาพ เม่่อเทียบกับราคาสินค้า
น าเข้า ซึ่งมักจะเป็นสินค้าจ าพวกทุนและสินค้าอุตสาหกรรม ผลที่ตามมาค่ออัตราการค้าของ
ประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลง 
  3) ผลต่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ การที่อัตราการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศก าลังพัฒนามีแนวโน้มลดลงนั้น ท าให้การกระจายรายได้ในระดับ
นานาชาติซึ่งไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งมีความไม่เป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นการโอนทรัพยากร
จากประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาโดยกระบวนการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน
นั่นเอง ในขณะเดียวกันการหล่อหลอมรสนิยมระหว่างประเทศให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน ก็เป็น
กลไกส าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้การกระจายรายได้ระหว่างประเทศเลวลงเพราะว่าบริษัทการค้า
ขนาดใหญ่ในประเทศที่ตามมาก็ค่อ การบริโภคสินค้าจ าพวกอุปโภคและบริโภคในสินค้า
อุตสาหกรรมน าเข้ามามีมากขึ้น ท าให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการ
ขายสินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 
  4) ผลต่อประสิทธิภาพของ นโยบายทางเศรษฐกิจยิ่งภาคการค้าระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดท าให้ การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีประสิทธิภาพ
น้อยลงเท่านั้น เช่น เม่่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นภายในประเทศที่ผ่านกลไกของทั้งราคาสินค้าออกและ
ราคาสินค้าเข้า นโยบายเพ่่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะในกรณี 
เช่นนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจกลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร หากทว่ายังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบาย
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ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าด้วยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้
กลไกแก้ไขปัญหาดังกล่าวซับซ้อนขึ้น 
  5) ผลต่อรายได้และการจ้างแรงงาน ประเทศที่มีการพึ่งพาทางการค้าระหว่าง
ประเทศในระดับที่สูง หากรายได้จากการส่งออกลดลงก็ดี หร่อการน าเข้าเพิ่มขึ้นมากก็ดี โดยที่ผล
สุทธิของการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกย่อมส่งผลให้ รายได้และการจ้างงานของประเทศนั้นลดลง ผล
จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว 
  6) ผลต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ การด าเนินนโยบายการค้าโดยเสรีที่มุ่งให้
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชนิดหร่อเพียงชนิดเดียว ส่งผลต่อปัญหาความ
มั่นคงของประเทศได้ง่าย เพราะถ้าหากว่าการค้าต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็นด้วย
เหตุผลที่ส าคัญ 

  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศมุ่งอธิบายว่าเหตุใดจึงมีการแลกเปลี่ยนซ่้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศต่าง ๆ และเม่่อมีการซ่้อขายกันแล้ว ราคาและปริมาณสินค้าที่ซ่้อขายกันจะสูงต่ า
และมากน้อยประการใด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  1) ลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ได้รับความนิยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงกลาง
ศตวรรษที่18 จากประเทศต่าง ๆ เช่น อังกฤษ สเปน ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด์ เช่่อว่าวิธีเดียวที่ชาติ
จะมีความร่ ารวยและมีอ านาจยิ่งใหญ่ ค่อ การส่งออกมากกว่าการน าเข้า ซึ่งจะท าให้มีโลหะมีค่า 
ได้แก่ ทองค า เข้ามา ยิ่งประเทศใดมีทองค ามากขึ้นเท่าไร ก็จะร่ ารวยและมีอ านาจมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น นักพาณิชย์นิยมจึงสนับสนุนให้รัฐเร่งการส่งออกและควบคุมการน าเข้ า อย่างไรก็ตาม
เน่่องจากปริมาณทองค าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นเม่่อประเทศหนึ่งได้ประโยชน์ก็ย่อมหมายความ
ว่าอีกประเทศหนึ่งเสียประโยชน์นั้นไป 
  2) ทฤษฎีการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) เป็นทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศยุคแรกๆ โดย Adam Smith ได้เขียนไว้ในหนังส่อช่่อดัง The Wealth of Nations 
(1976) เป็นการสนับสนุนการค้าเสรีว่าเป็นนโยบายที่ดีเยี่ยมส าหรับทุกประเทศในโลก เม่่อการค้า
เป็นไปอย่างเสรี แต่ละประเทศก็จะท าการผลิตด้วยความรู้ความช านาญเป็นพิเศษเฉพาะสินค้าที่
ประเทศมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ( ถ้าประเทศนั้นสามารถผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มากกว่าอีก
ประเทศหนึ่งด้วยปัจจัยการผลิตจ านวนที่เท่ากัน) และน าเข้าสินค้าที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ 
ดังนั้น การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นจากการที่ต่างฝ่ายได้เปรียบโดยเด็ดขาดจากการผลิตสินค้า
คนละชนิดแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา สมมติว่าใน
การผลิตสินค้าทั้ง 2 ประเทศ ต่างก็ผลิตสินค้า 2 อย่างเหม่อนกัน ค่อ ข้าวและคอมพิวเตอร์ และ
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สมมติว่าในการผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมูลค่า
ของสินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้ จึงคิดจากจ านวนแรงงานที่ใช้ไปในการผลิต ดังตารางที่ 3.12 

สินค้า 
ผลผลิตของแรงงาน 1 วัน 

ไทย สหรัฐอเมริกา 

ข้าว (เกรียน) 15 2 

คอมพิวเตอร์ ( เคร่่อง ) 5 20 

ตารางท่ี 3.1 แสดงมูลค่าของสินค้าทั้ง 2 ชนิด ซึ่งคิดจากจ านวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต 

   แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์เหน่อกว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการผลิตข้าว ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์กว่าไทย
ในการผลิตคอมพิวเตอร์ ถ้าไทยมุ่งผลิตข้าวเป็นพิเศษ และสหรัฐฯ มุ่งผลิตคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ 
ผลผลิตรวมของข้าวและคอมพิวเตอร์ในแต่ละประเทศจะเพิ่มขึ้น และทั้งไทยและสหรัฐฯ ต่างก็
ได้รับส่วนแบ่งจากปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นจากการค้าขายระหว่างกัน 
  3) ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ David Ricardo กล่าวว่าประเทศที่ไม่มี
ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุก ๆ อย่างกับประเทศอ่่น ยังคงสามารถท าการค้าที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ ประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพควรผลิตและส่งออกเฉพาะสินค้าที่
ประเทศตนมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์น้อยกว่า ถ่อได้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ประเทศผลิตด้วย
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ
ใช้อธิบายสาเหตุของธุรกิจการค้าระหว่าง 

ตารางท่ี 3.2 แสดงมูลค่าของสินค้าทั้ง 2 ชนิด ซึ่งคิดจากจ านวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต 

  จากตารางที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์เม่่อเทียบ
กับประเทศสหรัฐฯ ในการผลิตข้าวและคอมพิวเตอร์ แต่การผลิตข้าวเสียเปรียบน้อยกว่า ด้วยเหตุนี้
ไทยจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตข้าวและเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต

สินค้า 
ผลผลิตของแรงงาน 1 วัน 

ไทย สหรัฐอเมริกา 

ข้าว (เกรียน) 15 40 

คอมพิวเตอร์ ( เคร่่อง ) 5 20 
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คอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ ที่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทั้งสอง
ชนิด แต่ความได้เปรียบในการผลิตคอมพิวเตอร์ ( 20 ต่อ 5 ) มากกว่าในการผลิตข้าว ( 40 ต่อ 15 ) 
ดังนั้น สหรัฐฯ จึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตคอมพิวเตอร์ การค้าเพ่่อประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองฝ่ายจึงควรอยู่ในลักษณะที่ไทยขายข้าวให้แก่สหรัฐฯ และซ่้อคอมพิวเตอร์จาก
สหรัฐฯ นั่นเอง 
  4) ทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาสทฤษฎีต้นทุนค่าเสียโอกาส กล่าวว่าต้นทุนของสินค้า
หนึ่งเท่ากับจ านวนของสินค้าชนิดที่สองที่ต้องเสียสละไปเพ่่อให้ได้รับปัจจัยการผลิตหร่อทรัพยากร
ที่เพียงพอที่จะผลิตสินค้าชนิดแรกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วย ทั้งนี้แรงงานไม่ใช่ปัจจัยการผลิตเพียงอย่าง
เดียวที่น ามาใช้ในการผลิต ดังนั้น ต้นทุนของสินค้าจึงเกิดขึ้นจากจ านวนปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใช้
ในการผลิตสินค้านั้น ประเทศที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสส าหรับสินค้าหนึ่งต่ ากว่าถ่อว่ามีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้านั้น และความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้าอ่่น 
  จากตัวอย่าง 3.2 ข้างต้นถ้าจะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกวียน ไทยต้องเสียสละ
คอมพิวเตอร์ 1/3 เคร่่อง ( เพ่่อที่จะปล่อยทรัพยากรให้เพียงพอที่จะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกวียน ) 
ต้นทุนค้าเสียโอกาสของข้าวในไทยค่อ คอมพิวเตอร์ 1/3 เคร่่อง ถ้าในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ถ้า
ปราศจากการค้า ต้องเสียสละคอมพิวเตอร์ ? เคร่่องเพ่่อผลิตข้าวเพิ่มอีก 1 เกวียน ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของข้าวค่อ คอมพิวเตอร์ ? เคร่่องในสหรัฐฯ และเพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสของข้าวในไทย
ต่ ากว่าในสหรัฐฯ ไทยจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเหน่อกว่าสหรัฐฯในการผลิตข้าว และ
สหรัฐฯมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในคอมพิวเตอร์ต้นทุนค่าเสียโอกาสสามารถอธิบายได้โดย
เส้นความเป็นไปได้ในการผลิต  
( Transformation Curve ) ที่แสดงส่วนผสมต่าง ๆ ของทางเล่อกอ่่นทั้งหมด ส าหรับสินค้าสองชนิด
ที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตโดยการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีเต็มที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ดังนั้น 
ความชันของเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต จึงหมายถึงอัตราเปลี่ยนแปลงของการแปรรูป ( 
Marginal Rate of Transformation ) ถ้าประเทศนั้นเผชิญกับต้นทุนคงที่ เส้นความเป็นไปได้ในการ
ผลิตก็จะเป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่ และต่อราคาสินค้าเปรียบเทียบใน
ประเทศนั้น// 
  5) ทฤษฎี Huckster-Ohlin (H-O) เน้นในเร่่องความแตกต่างกันของปัจจัยการผลิต
เร่ิมต้น (Factor Endowments) ที่แต่ละประเทศมีอยู่ และราคาปัจจัยการผลิต (Factor Prices) ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งถ่อเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดของการค้า (โดยมีสมมติฐานว่าเทคโนโลยีและรสนิยม
เหม่อนกัน) ตามทฤษฎีนี้ แต่ละประเทศจะส่งออกสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่มีมากโดย
เปรียบเทียบซึ่งท าให้ปัจจัยการผลิตนั้นมีราคาถูก และน าเข้าสินค้าเน้นไปที่ปัจจัยการผลิตที่หายาก
โดยเปรียบเทียบซึ่งปัจจัยการผลิตดังกล่าวจะมีราคาแพง 
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  6) ทฤษฎี Leontief Paradox เป็นการทดสอบเชิงประจักษ์ของทฤษฎี H-O ท าโดย 
Leontief ในปี ค.ศ. 1951 โดยใช้ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1947 จึงได้พบว่าสหรัฐฯมีการ
ทดแทนการน าเข้าประมาณร้อยละ 30 เป็นสินค้าที่ใช้ปัจจัยทุนเข้มข้นมากกว่าการที่สหรัฐฯส่งออก 
แม้ว่าสหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่มีปัจจัยทุนมากที่สุดก็ตาม ผลนี้จึงตรงกันข้ามกับทฤษฎี H-O 
  7) ทฤษฎีวัฏจักรสินค้า (Product Life Cycle) เป็นทฤษฎีที่ไม่ได้น าปัจจัยการผลิต
มาประกอบการพิจารณาทฤษฎีนี้มีข้อสมมติฐาน 3 ข้อ ค่อ ประการแรก ความต้องการสินค้า
ภายในประเทศที่น าเข้ามีมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตได้ ประการที่สอง ในการผลิตสินค้า
ใหม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในราคาต่ าพอที่นะท าให้ประเทศผู้ซ่้อผลิตสินค้าแข่งขันในตลาดได้ 
ประการสุดท้าย การผลิตมีการประหยัดต่อขนาดโดยไม่ต้องพิจารณาว่าจะใช้แรงงานไร้ฝีม่อหร่อ
แรงงานมีฝีม่อเพียงใด 
 
 
   

 

 

 

 

ทฤษฎีการได้เปรียบ โดยสมบูรณ e แรกๆ     

ภาพท่ี 3.1 ทิศทางการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

  อาร์ เอ เวอร์นอน (R.A.  Vernon) ได้ศึกษาถึงทิศทางการค้าของโลกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่า ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าหร่อค้นพบสินค้าใหม่จะ
เป็นผู้ผลิตเพ่่อสนองความต้องการภายในประเทศ และยังเป็นผู้ส่งออกส่วนที่เหล่อเพ่่อให้การผลิต
เกิดการประหยัดต่อขนาด และเม่่อการผลิตผ่านเข้าสู่จุดอ่ิมตัว เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการใน
การผลิตสินค้าดังกล่าวก็จะถูกถ่ายทอดไปสู่ประเทศที่เคยท าการน าเข้า ประเทศที่เคยน าเข้าก็จะเร่ิมมี
การผลิตเป็นลักษณะของการผลิตเพ่่อทดแทนการน าเข้า จ าถึงจุดหนึ่งที่การผลิตจากประเทศที่เคย
น าเข้าเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการผลิตมากขึ้น ก็จะท าการส่งออกสินค้าดังกล่าว และ
เปลี่ยนนโยบายจากการผลิตเพ่่อทดแทนการน าเข้ามาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพ่่อส่งออก ดังนั้น
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ประเทศที่เคยส่งออกเดิมอาจจะกลับมาเป็นประเทศผู้น าเข้าสินค้าดังกล่าวแทน เพราะสูญเสียความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบไป  
  การจ ากัดการน าเข้า 
  การจ ากัดปริมาณการน าเข้า ค่อ การก าหนดโควต้าการน าเข้าให้น้อยกว่าปริมาณ
การน าเข้าที่ควรจะเป็นหากปล่อยให้ท าการค้าแบบเสรี เพ่่อปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศให้สามารถ
แข่งขันกับสินค้าน าเข้าได้มากขึ้น การใช้มาตรการจ ากัดปริมาณการน าเข้าเพ่่อกีดกันการค้าสินค้า
เกษตร เช่น การจ ากัดปริมาณการน าเข้าข้าวของประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ เป็นต้น  ซึ่งแม้จะมี
ข้อตกลงขององค์การการค้าโลกให้ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 แล้วก็ตาม ทั้งสองประเทศก็ยังคงใช้มาตรการดังกล่าวอยู่ โดยอ้าง
เหตุผลเพ่่อความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) ท าให้ทั้งสองประเทศยังคงให้การปกป้องผู้ผลิต
ข้าวภายในประเทศได้ต่อไป ทั้งนี้การจ ากัดปริมาณน าเข้าของประเทศทั้งสองในปี พ.ศ.2538 และ 
พ.ศ.2543 
  การอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศ 
  การอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศเป็นมาตรการที่ท าให้ผู้ผลิตภายในประเทศมี
ความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้ากับสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศได้มากขึ้น  อาจท าได้โดย
การจัดหาปัจจัยการผลิตที่ส าคัญจ าหน่ายให้ในราคาต่ ากว่าต้นทุนหร่อการจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ผลิต  
เป็นต้น ท าให้ต้นทุนการผลิตในประเทศลดต่ าลงกว่าความเป็นจริง  มาตรการนี้มีการใช้กันมากไม่
เฉพาะประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่ต้องการปกป้องผู้ผลิต ภายในประเทศของตนเท่านั้น ประเทศ
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรในหลายประเทศก็มีการใช้มาตรการหนึ่งนี้เพ่่อเพิ่มความสามารถ  ในการ
แข่งขันด้านการส่งออกกับประเทศอ่่นๆทั้งนี้การใช้มาตรการอุดหนุนภายในประเทศ  มีผลให้เกิด
การกีดกันทางการค้า พิจารณาได้เป็น 2 กรณี ค่อ กรณีผู้น าเข้าให้การอุดหนุน และกรณีประเทศผู้
ส่งออกให้การอุดหนุน 
  กรณีประเทศผู้น าเข้าให้การอุดหนุน 

  ในกรณีนี้ หากรัฐอุดหนุนการผลิต จะท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยลดลง
เท่ากับเงินอุดหนุนต่อหน่วยเท่ากับ s (สมมติให้เป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก) จากรูป ก่อนการใช้
มาตรการอุดหนุนการผลิต ราคาสินค้าในประเทศเท่ากับราคาสินค้าในตลาดโลกเท่ากับ OPw 
ปริมาณการน าเข้าเท่ากับ OQm ปริมาณการผลิตภายในประเทศเท่ากับ OQ1 ปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศเท่ากับ OQ3 จะท าให้อุปทานภายในประเทศเพิ่มขึ้น ในรูปค่อ จาก S เป็น S* ซึ่งอยู่
ทางขวาของอุปทานเดิมโดยมีระยะห่างในแนวดิ่งเท่ากับs เม่่ออุปทานเพิ่มขึ้นย่อมท าให้อุปสงค์
ส่วนเกินลดลงโดยเคล่่อนไปทางซ้ายของเส้นเดิม  ในรูปค่อ จาก ED เป็น ED* ท าให้ปริมาณการ
น าเข้าลดลงจาก OQm เป็น OQ* หร่อเท่ากับ Q2Q4 แต่ปริมาณการผลิตภายในประเทศจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นทดแทน ค่อ เพิ่มขึ้นจากOQ1 เป็น OQ2 และเน่่องจากเป็นประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่เม่่ออุป
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สงค์ส่วนเกินลดลง ก็จะท าให้ราคาสินค้าในตลาดโลกลดลงในรูปค่อลดลงจากPw เป็นP”w 
ผู้บริโภคภายในประเทศผู้น าเข้าจึงได้รับ   
  กรณีประเทศผู้ส่งออกให้การอุดหนุน 
  ในประเทศผู้ส่งออก หากรัฐอุดหนุนการผลิต โดยจ่ายเงินอุดหนุนท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสินค้าต่อหน่วยลดลงเท่ากับ s (สมมติให้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก) จากรูป ก่อนการใช้
มาตรการอุดหนุนการผลิต ราคาสินค้าในประเทศเท่ากับราคาสินค้าในตลาดโลกเท่ากับ OPw 
ปริมาณการส่งออกเท่ากับ OQx ปริมาณการผลิตภายในประเทศเท่ากับ OQ3 ปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศเท่ากับ OQ1 เม่่อรัฐอุดหนุนการผลิตจะท าให้อุปทานภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก S 
เป็น S* ซึ่งมีระยะห่างในแนวดิ่งเท่ากับs อุปทานส่วนเกินจึงเพิ่มขึ้นจาก ESเป็น ES* มีผลให้
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นจากOQx เป็น OQx* หร่อเท่ากับ Q2Q4 ปริมาณการผลิตภายในประเทศ
จะขยายตัว เพิ่มขึ้นจากOQ3 เป็น OQ4 และเน่่องจากเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่เม่่ออุปทาน
ส่วนเกินของประเทศเพิ่มขึ้นหร่อมีความสามารถในการส่งออก ได้มากขึ้น ย่อมท าให้ราคาสินค้าใน
ตลาดการค้าระหว่างประเทศหร่อราคาในตลาดโลกลดลงผู้บริโภค ภายในประเทศผู้ส่งออก 
  การอุดหนุนการส่งออก 
  การอุดหนุนการส่งออกเป็นมาตรการที่ประเทศผู้ส่งออกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้
ส่งออกสินค้าของประเทศตน เพ่่อให้ส่งออกสินค้าในราคาต่ ากว่าราคาในตลาดการค้าระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการใช้มาตรการใด  หร่อเม่่อการค้าเป็นไปโดยเสรี เป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ส่งออกของประเทศตน  แต่เท่ากับเป็นการกีดกัน
ทางการส่งออกของประเทศอ่่น เพราะท าให้ประเทศอ่่นส่งออกได้น้องลงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง
มาตรการอุดหนุนการส่งออก ของประเทศสมาชิกองค์การค้าโลกบางประการที่แจ้งไว้เพ่่อใช้เป็น
ฐานในการลดการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร ตามข้อตกลงว่าด้วยการเกษตร ซึ่งเป็นมูลค่า
เฉลี่ยในปี พ.ศ.2534-2535 ในตาราง โดยมูลค่าการอุดหนุนการส่งออกของสหภาพยุโรปสูงที่สุด ค่อ
เท่ากับ 13,274 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาค่อ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ 
  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 

  ดุลการค้า (Balance of Trade) หมายถึง  บันทึกมูลค่าส่งออกและน าเข้าของ

ประเทศหนึ่งกับประเทศ อ่่น ๆ ซึ่งเป็น บ/ช แสดงเฉพาะรายการสินค้าเท่านั้น ตามปกตินิยมคิดเป็น

ระยะเวลา 1 ดุลการช าระเงิน (Balance of Payment) หร่อดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 

(Intemation : Balance of Payment) หมายถึง บัญชีบันทึกยอดรับ รายจ่ายทางด้านการค้าและการ

ลงทุนทั้งสิ้น ที่ประเทศได้จ่ายให้หร่อรายรับจากต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี 

 ดุลการช าระเงิน ประกอบด้วยบัญชีย่อย 4 บัญชี ค่อ 

 1. บัญชีเดินสะพัด (Current Account) ประกอบด้วย 
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- ดุลการค้า 
- ดุลบริการ หมายถึงบัญชีที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการ เช่น  

ค่าระวางประกันภัย ค่าขนส่ง รายได้จากการท่องเที่ยว รายได้จากการลงทุน รายได้จากแรงงานและ

บริการอ่่น ๆ 

 2. บัญชีทุนเคล่่อนย้าย (Capital Movement Account) การเคล่่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ 2 แบบ ค่อ 
 2.1 การลงทุนโดยตรง เช่นญ่ีปุ่นเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ใน 

ประเทศไทย เป็นต้น 

               2.2 การลงทุนโดยทางอ้อม เช่น การน าเงินไปซ่้อหุ้นหร่อฝากธนาคาร พาณิชย์ 

ผลตอบแทนที่ได้ ค่อ เงินปันผลหร่อดอกเบี้ย 

 3.  บัญชีเงินบริจาคหร่อเงินโอน (Transfer Payment) เป็นบัญชีที่บันทึกรายการ

เกี่ยวกับเงินบริจาค เงินช่วยเหล่อ และเงินโอนต่าง ๆ ที่ได้รับหร่อที่ประเทศโอนไปให้ต่างประเทศ 

 4. บัญชีเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ (Intemational Reserve Account) 

ประกอบด้วย ทองค า เงินตราต่างประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special 

Drawing Right  : SDR)  ที่ได้รับจาก IMF   เพ่่อใช้เป็นทุนส ารองระหว่างประเทศ เป็นบัญชีที่แสดง

ให้เห็นถึงฐานะของดุลการช าระเงิน เป็นการเคล่่อนไหวของทุนส ารองระหว่างประเทศเพ่่อชดเชย

ความแตกต่างระหว่างยอดรวมของเงินตราต่างประเทศที่ได้รับกับเงินตราต่างประเทศที่ต้องจ่ายใน

บัญชีเดินสะพัดบัญชีทุนและบัญชีบริจาคในระยะเวลา 1 ปี  

 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งออก 

   การประกอบธุรกิจส่งออก มีสิ่งที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงเบ่้องต้น 6 
ประการ ได้แก่ ความพร้อมของผู้ส่งออก  สินค้า  ตลาด  การท าสัญญา การช าระเงิน และพิธีการ
ส่งออก  โดยผู้ประกอบที่จะเข้าสู่ธุรกิจส่งออกควรพิจารณาที่ตลาดหร่อสินค้าก่อน ส่วนผู้ส่งออกที่
เป็นผู้ผลิตและมีสินค้าพร้อมอยู่แล้ว ก็จะพิจารณาในส่วนของการมุ่งหาตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าที่
ผลิตโดยไม่ต้องพิจารณาเล่อกสินค้าอีก แล้วจึงมาพิจารณาเกี่ยวกับการท าสัญญา การช าระเงิน และ
พิธีการทางศุลกากร  
  1) การจัดการ ผู้ส่งออกจะต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจส่งออกในด้านต่าง ๆ 
ดังนี ้
  1.1) ด้านเงินทุน โดยพิจารณาว่าต้นทุนของเงินทุนที่ธุรกิจใช้อยู่สูงมากน้อย
เพียงไร  สามารถแบกภาระได้มากน้อยแค่ไหน โดยเม่่อเปรียบเทียบแล้วคุ้มกับการลงทุนหร่อไม่ 
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  1 . 2 )   ด้ านสถ านที่ ด า เ นิ นก า ร  เ ป็ นก า รพิ จ า รณา เ กี่ ย ว กั บส า นั ก ง าน
เคร่่องม่อ  อุปกรณ์ตลอดจนการก าหนดแนวทางว่าจะด าเนินธุรกิจประเภทใด ค่อเป็นการก าหนด
ประเภทและเป้าหมายของกิจการให้ชัดเจน 
  1.3) ด้านบุคลากร กิจการต้องมีพนักงานที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง   และมี
จ านวนที่เพียงพอกับปริมาณของงาน 
  1.4) การสร้างความเช่่อถ่อและท าความรู้จักลูกค้า นับว่าเป็นเร่่องที่มีความส าคัญ
มากประเด็นหน่ึง เพราะการด าเนินธุรกิจมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความรู้จัก และความเช่่อถ่อแก่
ผู้ซ่้อในตลาดต่างประเทศ เพราะการที่ผู้ซ่้อเช่่อถ่อในกิจการแล้ว ความร่วมม่อกันในการท าธุรกิจก็
จะดีขึ้นด้วย 
  1.5) ประเมินก าลังผลิต และความสามารถในการส่งออก ควรจะพิจารณาสินค้า
ก่อน ประเมินว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่กิจการสามารถส่งออกได้ โดยประเมินก าลังการผลิตโดยรวม
ของกิจการ หากเกิดการสั่งซ่้อที่มากกว่าก าลังผลิตแล้ว ไม่สามารถผลิตได้ หร่ออาจผลิตได้แต่
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ก็จะท าให้เกิดปัญหากับลูกค้า   ซึ่งจะน าไปสู่การปฎิเสธการยอมรับของ
ลูกค้าได้ 

  2. การเล่อกสินค้าและการผลิต 

                 2.1) ผู้ส่งออกมีความสนใจสินค้าชนิดใดเป็นพิเศษหร่อไม่ในการเล่อกสินค้าของผู้
ส่งออกรายใหม่ควรทดลองกับสินค้าที่ไม่มากชนิดก่อน โดยพยายามเน้นและศึกษาถึงเร่่องต่าง ๆ 
ของสินค้า ทั้งในด้านกฎระเบียบข้อจ ากัด การก าหนดโควตา หร่อการคุ้มครองในประเทศผู้น าเข้า
ให้ละเอียดก่อน 
  2.2) สินค้านั้นสามารถผลิตเองได้ หร่อต้องซ่้อจากผู้ผลิตรายอ่่น หร่อเป็นการจ้าง
ผลิต  
ถ้าเป็นการจ้างผลิต ผู้ส่งออกต้องรู้แหล่งผลิต และอาจจะกระจายการผลิตไปยังผู้ผลิตหลายราย เพ่่อ
ว่าถ้ามีค าสั่งซ่้อเข้ามามากผู้ผลิตรายเดียวอาจไม่สามารถผลิตได้ทัน   ขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่ม
อ านาจต่อรองกับผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย 
                 2.3) ผู้ส่งออกต้องรู้สภาพปัญหาการผลิต การจัดจ าหน่ายและการส่งออก ผู้ส่งออก
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย พิธีการและเอกสารที่ใช้ในการส่งออก เพราะสินค้า
แต่ละชนิดจะมีข้อก าหนดและการควบคุมที่แตกต่างกัน 
                 2.4) ผู้ส่งออกควรเข้าใจในหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาเพ่่อการส่งออก ในการ
ส่งออกต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายและสภาวะการแข่งขันในตลาดด้วย แต่โดยปกติแล้วราคาเพ่่อส่งออก
จะต่ ากว่าราคาที่ขายในประเทศ เพราะเป็นการขายในปริมาณมากก าไรโดยรวมก็จะมาก
ขึ้น  ขณะเดียวกันก็จะได้สิทธิพิเศษจากรัฐด้วย เช่น  การยกเว้นภาษีการค้า  ซึ่งสามารถน ามาหักจาก
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ต้นทุนสินค้าได้ และการเสนอราคาในการส่งออกส่วนใหญ่จะคิดเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ และ
ต้องระบุเง่่อนไขหร่อ Term ของการเสนอราคา (Quotation Term หร่อ Inco Term) ด้วยทุกคร้ัง วิธีที่
นิยมใช้  ได้แก่ 
  -  F.O.B (Free on Board) เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดจนถึงสินค้าขึ้นเร่อ หร่อ
เคร่่องบิน แต่ไม่รวมค่าระวาง และค่าประกันสินค้า โดยค่าใช้จ่าย 2 ประเภทหลัง ผู้ซ่้อจะต้องเป็นผู้
ออกเอง 
  - CFR หร่อ CNF (Cost and Freight) ค่อราคา F.O.B. บวกด้วยค่าระวางถึงเม่อง
ปลายทาง 
  - CIF (Cost, Insurance and Freight ) ค่อราคา CFR รวมค่าพรีเมียมการประกัน
สินค้า 
                 2.5) ผู้ส่งออกควรมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้าผู้ส่งออกจะต้องควบคุม
สินค้าให้มีความสม่ าเสมอในด้านคุณภาพ เพ่่อสร้างความเช่่อถ่อแก่ผู้ซ่้อ และเป็นที่ยอมรับของตลาด 
                 2.6) ผู้ส่งออกต้องมีความพร้อมในการออกแบบสินค้า หร่อปรับปรุงสินค้าให้
เหมาะสมกับผู้ซ่้อเน่่องจากผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อมมีรสนิยมและความต้องการที่แตกต่างกัน 
การพัฒนาการออกแบบสินค้า จะช่วยให้สามารถปรับให้สินค้ามีความเหมาะสมกับตลาดได้ ซึ่งจะ
ท าให้สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

  3. การเล่อกตลาด การเล่อกตลาดสามารถท าได้ 2 วิธีค่อ 

                 3.1) การวิจัยจากข้อมูลฑุติยภูมิ (Desk Research) เป็นการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ า แต่
ข้อมูลที่ได้จะไม่ลึก เพราะเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งต่างๆ เช่น 
ส านักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก สภาหอการค้า ส านักงาน ESCAP 
ฯลฯ โดยวิธีการท า Desk Research พิจารณาได้จาก ข้อมูลทางสถิติของการน าเข้าส่งออกย้อนหลัง 
3-5 ปี เพ่่อให้การวิเคราะห์ตัวเลขเกิดความเช่่อมั่นได้ ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ 
  - จ านวนประชากร เพ่่อใช้เป็นข้อมูลเบ่้องต้นในการเล่อกตลาดสินค้า  โดยใช้ใน
การประเมินความต้องการของตลาด แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับอ านาจซ่้อ (Purchasing Power) 
ของประชากรในประเทศนั้น ๆ ด้วย 
  - ภาวการณ์แข่งขันในตลาดเป้าหมาย  พิจารณาว่าประเทศใดมีสัดส่วนทาง
การตลาดในประเทศนั้นมากน้อยเพียงไรเพ่่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการแข่งขันในตลาดนั้นๆ 
เพราะข้อมูลที่ได้ สามารถน ามาเปรียบเทียบหาข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของประเทศนั้นๆ แล้วน ามา
ปรับในกลยุทธ์ในการแข่งขันของเราได้ 
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  - กฎระเบียบการน าเข้าของตลาดเป้าหมาย พิจารณาว่ามีข้อจ ากัด หร่อกฎระเบียบ
ใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะส่งออก เพ่่อจะได้เตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน จะได้ไม่เกิด
ปัญหาในการน าสินค้าเข้าประเทศนั้น ๆ 
  3.2) การวิจัยโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Field Research) เป็นการท าวิจัยในภาคสนาม
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เป็นการใช้ข้อมูลในลักษณะปฐมภูมิ (Primary Data) การท าวิจัยวิธีนี้ผู้ท าจะต้อง
มีประสบการณ์และความรู้ทางการตลาดเป็นอย่างดี โดยมีวิธีการท าดังนี้ 
  -   เดินทางไปศึกษาตลาดด้วยตนเอง วิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่โอกาสที่จะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องจะมีอยู่มาก เพราะจะได้เห็นถึงสภาพตลาดที่แท้จริง ความต้องการและรสนิยมของ
ผู้บริโภคในตลาด ตลอดจนจะมีโอกาสได้ติดต่อโดยตรงกับผู้น าเข้าอีกด้วย 
  -  ติดต่อขอข้อมูลจากส านักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ อาจไม่ได้ผลดีเท่ากับ
วิธีแรก จะได้เพียงข้อมูลเบ่้องต้นไม่เจาะลึก แต่ค่าใช้จ่ายก็จะต่ ากว่า 
  4.  การท าสัญญาซ่้อขาย (Sale Contract) เม่่อมีการเสนอราคาและตกลงกัน
เรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการน าสัญญาซ่้อขาย โดยผู้ซ่้อและ ผู้ขาย หร่อโดยตัวแทนของทั้ง 2 
ฝ่าย ซึ่งโดยปกติจะมีขั้นตอนดังน้ี 
  4.1) Performa Invoice ออกเป็นเอกสารที่ผู้ขายส่งให้ผู้ซ่้อเพ่่อเป็นการเสนอ  หร่อ
ย่นยันการเสนอราคาและเง่่อนไขต่าง ๆ ในการขายสินค้านั้น ๆ 
  4.2) Purchase Order เม่่อผู้ซ่้อตกลงตามราคา และเง่่อนไขใน Performa Invoice 
แล้วจะส่งหนังส่อการสั่งซ่้อ (Purchase Order) มาให้ผู้ขายเพ่่อเป็นการตอบรับและสั่งซ่้อสินค้าตาม
ราคาและเง่่อนไขดังกล่าว 
                 4.3) Sale Confirmation  เป็นสัญญาการซ่้อขาย ซึ่งผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซ่้อเพ่่อเป็นการ
ย่นยัน หร่อตอบรับการสั่งซ่้อนั้นอีก (ซึ่งในทางปฏิบัติบางครั้งอาจจะไม่จ าเป็นก็ได้) 
  5. การช าระเงิน (Term of Payment) การช าระเงินมีความส าคัญมากในการส่งออก 
เน่่องจากไม่ใช่เป็นการขายภายในประเทศ ที่ลูกค้าจะสามารถเล่อกดูสินค้า และส่งสินค้าได้ทันที ทั้ง
ผู้ซ่้อและผู้ขายอยู่ห่างไกลกันมาก หากเกิดปัญหาสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพที่ต้องการ หร่อมีปัญหา
เร่่องการช าระเงินแล้ว จะมีความยุ่งยากมากในการติดตาม ส าหรับการช าระเงินที่ปฏิบัติกันใน
ปัจจุบัน มีดังนี ้
  5.1) การจ่ายเงินล่วงหน้าวิธีนี้ผู้ซ่้อจะส่งเงิน (Bank Draft หร่อการโอนเข้าบัญชี
ผู้ขาย) ให้ (Cash or Advance Payment) แก่ผู้ขายไปก่อนเม่่อผู้ขายได้รับเงินแล้วจึงจะส่งสินค้ามาให้
ผู้ซ่้อวิธีนี้ผู้ซ่้อค่อนข้างจะเสียเปรียบมากหากไม่คุ้นเคยหร่อรู้จักผู้ขายเป็นอย่างดี 
  5.2)  การจ่ายเงินเช่่อวิธีนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีแรกค่อผู้ขายจะส่งสินค้ามาให้ผู้ซ่้อ 
  (Open Account) และได้รับช าระเงินจากผู้ซ่้อภายหลัง ซึ่งอาจจะมีการตกลงกันว่าภายในกี่วัน เช่น 
30 หร่อ 60 วัน ซึ่งผู้ขายจะเป็นผู้เสียเปรียบ 
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  5.3)  Consignment เป็นการจ่ายเงินเม่่อผู้ซ่้อสามารถขายสินค้านั้นได้แล้วหร่อ
เรียกว่าการขายฝาก ซึ่งถ้าผู้ซ่้อเอาสินค้าไปแล้วและยังขายต่อไม่ได้ ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย 
  5.4 )   Documents Against Payment เป็นการจ่ายเงินก่อนน าเอกสารไปออกสินค้า 
วิธีนี้ผู้ขายจะส่ง (D/P) เอกสารที่ใช้ในการออกสินค้าไปให้แก่ธนาคารในประเทศของผู้ซ่้อเม่่อผู้ซ่้อ
มาจ่ายเงินค่าสินค้าที่ธนาคารแล้ว จึงสามารถเอาเอกสารนั้นไปออกสินค้าได้ ซึ่งมีทั้งการจ่ายเงิน
ทันที (At Sight) หร่อจ่ายภายหลัง (Term 30, 60 หร่อ 90 วัน) 
  5.5 )  Documents Against Acceptance เป็นการจ่ายเงินโดยผู้ซ่้อรับรองตั๋วแลกเงิน 
แล้วน าเอกสารไปออก (D/A) สินค้า วิธีนี้คล้ายกับวิธี D/P ค่อเอกสารทั้งหมดจะส่งให้แก่ธนาคาร
ประเทศของผู้ซ่้อ แต่ผู้ซ่้อรับรองตั๋วแกเงินแล้วน าเอกสารไปออกสินค้าได้เลย โดยยังไม่ต้องจ่ายเงิน
และก็อาจจะสามารถไม่จ่ายเงินภายหลังก็ได้ 
  5.7) Letter of Credit (L/C) วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมมากไม่มีการเสี่ยงทั้งผู้ซ่้อ
และผู้ขายโดยเม่่อมีการตกลงซ่้อขายกันแล้ว ผู้ซ่้อจะเปิด L/C นี้ โดยธนาคาร ของผู้ซ่้อมายังผู้ขาย
โดยผ่านธนาคารของผู้ขาย โดยจะระบุเง่่อนไขต่าง ๆ ใน L/C นั้น และเม่่อผู้ขายได้จัดส่งสินค้า
ถูกต้องตามเง่่อน ไขใน L/C ให้แก่ผู้ซ่้อแล้วก็สามารถน าเอกสารในการส่งออกไปขึ้นเงินกับธนาคาร
ของผู้ขายได ้ 
  พิธีการส่งออก 
   พิธีการส่งออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายส าหรับการส่งออกสินค้า แต่ก็เป็นขั้นตอนที่มี
ความซับซ้อนมากขั้นตอนหนึ่ง  แต่ถ้าได้มีการศึกษาและเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จะไม่มีความ
ยุ่งยาก เพราะรัฐบาลเองก็ส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอยู่แล้ว   จึงได้พยายามลด
ขั้นตอนหร่ออุปสรรคต่าง ๆ ลงเพ่่อช่วยให้ผู้ส่งออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจะส่งออก
สินค้า  โดยปกติแล้วการส่งออกสินค้าแต่ละชนิดโดยเฉพาะสินค้าที่มีการควบคุม ก็จะมีหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการควบคุมสินค้านั้นโดยตรง  ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวหร่อหลายหน่วยงานก็ได ้
  เอกสารที่ใช้ในการส่งออกโดยทั่วไปประกอบด้วย 
  1. ใบขนสินค้าขาออก 
                 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
                 3. ใบอนุญาต หร่อหนังส่อรับรอง 
                 4. ค าร้องต่าง ๆ (ถ้ามี) 
                 5. ใบแนบใบขนสินค้าขาออก (กรณีเสินค้าที่จะขอค่นอากรมาตรา 19 ทวิ) 
                 6. ใบขนสินค้ามุมน้ าเงิน (กรณีเป็นสินค้าที่ขอชดเชยอากรสินค้าส่งออก) 
   สรุปขั้นตอนการส่งออกจะประกอบด้วย 
  1)การจดทะเบียนธุรกิจ 

 2) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
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 3) เสนอขายและรับการสั่งซ่้อ 
 4) การเตรียมสินค้า 
 5) ติดต่อขนส่ง 
 6) จัดเตรียมเอกสารเพ่่อการส่งออก 
 7) ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร 
 8) การส่งมอบสินค้า 
 9) การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 
 10) ขอรับสิทธิประโยชน์ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งออก  
  ข้อควรทราบ 
  ในการท าธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ผู้ส่งออกจะต้องทราบเร่่องที่เกี่ยวข้อง
หลายเร่่องเพ่่อประโยชน์ในการท าธุรกิจให้ได้ก าไร เร่่องที่ต้องเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการ
ส่งออก คู่ม่อเล่มนี้จะท าหน้าที่เพียงแนะน าพ่้นฐานทั่วไป เพ่่อให้ผู้ส่งออกได้เตรียมตัวและเรียนรู้
เพิ่มเติม โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหล่อให้ผู้ส่งออกเรียนรู้เพิ่มเติมก็ค่อกรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่่นที่จะช่วยเสริมความรู้ก็ค่อกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง และหน่วยที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์  
  สิ่งที่ผู้ส่งออกต้องรู้จักให้ดีที่สุดค่อตัวสินค้าที่จะส่งออก ผู้ส่งออกต้องทราบว่า
สินค้ารายการเหล่านั้นตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ HS พิกัดใดในระดับ 8-10 หลัก และรายการสินค้า
นี้เป็นสินค้าควบคุมหร่อไม่ โดยหน่วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหร่อระเบียบใดที่
ควบคุมสินค้านี้อยู่ หน่วยงานที่ผู้ส่งออกควรหาร่อในประเด็นนี้ค่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์เร่่องต่อไปที่จะต้องทราบรายละเอียดค่อประเทศที่ต้องการส่งสินค้าไปจ าหน่าย ประเทศ
เหล่านี้ค่อประเทศผู้น าเข้า จึงต้องทราบความต้องการของตลาด คุณภาพของสินค้าที่ต้ องการ และ
กฎระเบียบที่ควบคุมสินค้ารายการนี้ในประเทศเหล่านี้ คู่ม่อเล่มนี้จะเน้นเฉพาะตลาดออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ แต่การเรียนรู้รายละเอียด สามารถท าได้โดยอาศัย Internet เพ่่อส่บหากฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในประเทศทั้งสอง ในทางปฏิบัติ ผู้ส่งออกที่ต้องการส่งออกไปออสเตรเลียหร่อนิวซีแลนด์ 
จะต้องผ่านขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน ค่อ ขั้นตอนการท าธุรกิจการส่งออก ขั้นตอนพิธีการศุลกากร 
และขั้นตอนการรับเงินค่าสินค้า 
  ขั้นตอนการท าธุรกิจการส่งออก  
  ขั้นตอนนี้ถ่อเป็นขั้นตอนแรกในการท าธุรกิจส่งออก ในกรณีที่ผู้ส่งออกเป็นผู้ผลิต
ด้วย อาจจะข้ามบางส่วนไปได้ เช่น หากเป็นผู้ผลิตสินค้าและได้จดทะเบียนพาณิชย์ครอบคลุม
กิจการการส่งออกแล้ว ก็ข้ามขั้นตอนย่อยนี้ไปได้ ขั้นตอนนี้แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ดังนี้ 
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  1) การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้
เพ่่อให้มีสภาพเป็นองค์กรธุรกิจ มีความน่าเช่่อถ่อเม่่อติดต่อกับผู้น าเข้าในต่างประเทศ 
  2) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
  3) การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่
จ าหน่าย ในที่นี้จะยกตัวอย่างบางรายการสินค้า เช่น 
  3.1) ในกรณีที่ส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง ต้องจดทะเบียนสวนผลไม้เพ่่อการ
ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  3.2) ในกรณีที่ส่งออกสินค้าประมง ต้องขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพ
ในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ าจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  3.3) ในกรณีที่ส่งออกดอกกล้วยไม้ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ที่
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  4) การเสนอจ าหน่ายสินค้าและราคาแก่ผู้น าเข้าในต่างประเทศ ซึ่งผู้ส่งออก ใน
ฐานะนักธุรกิจ จะต้องหาลูกค้าที่น่าเช่่อถ่อ 
  5) เม่่อได้ผู้ซ่้อในต่างประเทศแล้ว ผู้ซ่้อหร่อผู้น าเข้าในต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบ
ว่า มีเอกสารใดบ้างที่ผู้ส่งออกต้องแนบไปพร้อมกับการส่งออก ส าหรับสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ ผู้น า
เข้าในออสเตรเลียจะต้องส่งหนังส่ออนุญาตการน าเข้ามาให้ผู้ส่งออกไทยเพ่่อการขอใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้า 
  ขั้นตอนพิธีการศุลกากร 
  ในขั้นตอนนี้ ผู้ส่งออกบางรายอาจต้องการใช้บริการของ “ตัวแทนออกของ
ศุลกากร” หร่อ Customs Broker หร่อ Shipping Agent เพ่่อท าหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดย
บริการอาจครอบคลุมถึงการจัดหาเร่อบรรทุกสินค้า การจัดท าเอกสารทางด้านศุลกากร และการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมศุลกากร เน่่องจากการท างานในขั้นตอนนี้  ผิดพลาดไม่ได้ แต่มี
รายละเอียดมาก ผู้ส่งออกบางรายจึงนิยมใช้บริการของผู้ที่ช านาญเหล่านี้ 
  ขั้นตอนย่อยของพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าแต่ละชนิดอาจจะต่างกันตรงที่การ
ขอใบรับรองเพ่่อส่งออกไปพร้อมกับสินค้า ดังนั้น บางสินค้าก็ต้องการใบรับรองสุขภาพอนามัย 
บางสินค้าต้องการใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า ซึ่งในรายละเอียดผู้ส่งออกสามารถหาอ่านได้
จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งออก ที่ www.depthai.go.th/regulations/regulations.html ในทีนี้
จะสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปเพ่่อเป็นแนวทาง ดังนี้ 
  1) การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า เช่น การขอ
ใบรับรอง Health Certificate ส าหรับสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ สินค้าประมง ในขั้นตอนนี้ ผู้ส่งออก
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ควรอ่านเร่่องที่  7 ระบบการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพ่ชส าหรับการส่งออกไป
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 
  2) การขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ เพ่่อให้ผู้น าเข้าได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรในตอนน าเข้า และท าให้สินค้าของไทยมี
ความได้เปรียบทางด้านราคา ผู้ส่งออกควรอ่านเร่่องที่  6 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้าเพ่่อส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
  3) ติดต่อจองเร่อบรรทุก หร่อเคร่่องบิน ในกรณีที่ต้องขนส่งทางอากาศ ท าเร่่อง
การประกันภัยสินค้าให้เรียบร้อย 
  4) วางแผนจัดการส่งออกตามเง่่อนไขที่ผู้ซ่้อระบุไว้ในหนังส่อสั่งซ่้อสินค้าที่
เรียกว่า L/C หร่อ Letter of Credit ทุกประการ มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินค่าสินค้า  
  5) จัดท าเอกสารเพ่่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้ 
  4.1) ใบขนสินค้าขาออก  
  4.2) บัญชีราคาสินค้าจ านวนต้องเท่ากับจ านวนใบขนสินค้าขาออกที่ย่่นทั้งหมด  
  4.3) บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)  
  4.4) ค าร้องขอให้ท าการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
  6) การผ่านพิธีการศุลกากร มี 2 ระบบให้เล่อกใช้ 
  6.1) ระบบ Manual จะเร่ิมต้นโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบพิกัด ประเมินราคาสินค้าในกรณีที่ต้องเก็บอากร จากนั้นก็บันทึกเข้าคอมพิวเตอร์ แล้ว
ตรวจปล่อยสินค้า น าของออกจากการท่าเร่อ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากร 
  6.2) ระบบ EDI หากใช้ระบบนี้ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ EDI 
ล่วงหน้า ภายใต้ระบบนี้ ผู้ส่งออกจะบันทึกข้อมูลใน Invoice และใบขนสินค้าออกในเคร่่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกเอง แล้วส่งข้อมูลเข้าไปที่กรมศุลกากร เม่่อกรมศุลกากรตรวจสอบถูกต้อง
แล้วก็จะแจ้งวันเวลาที่จะต้องมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ตรวจปล่อยสินค้าลงเร่อเป็นอันเสร็จ
สิ้นพิธีการศุลกากร 
  7) ผู้ส่งออกแนบเอกสารการส่งออกและใบรับรองทุกอย่างไปพร้อมกับสินค้า 
  ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 
  1) เม่่อส่งสินค้าลงเร่อหร่อเคร่่องบินแล้ว ผู้ส่งออกก็ส่งเอกสารส าคัญไปให้
ธนาคารของผู้ขายเพ่่อเรียกเก็บเงิน เอกสารที่ส าคัญได้แก่ 
  1.1) L/C หร่อใบสั่งซ่้อ 
  1.2) Bill of Lading ออกให้โดยตัวแทนเร่อหร่อเคร่่องบินที่ขนส่ง 
  1.3) Invoice 
  1.4) Packing List 
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  1.5) bill of exchange 
  2) ธนาคารของผู้ขายตรวจเอกสารแล้วส่งให้ธนาคารของผู้ซ่้อในต่างประเทศ 
  3) ธนาคารของผู้ซ่้อแจ้งให้ผู้ซ่้อไปจ่ายเงิน แล้วโอนเงินที่จ่ายนี้ให้ผู้ส่งออกผ่าน
ธนาคารตัวแทนของผู้ส่งออก เป็นเสร็จสิ้นการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า 
 
4. วิธีการช าระเงินในการค้าระหว่างประเทศ 

  ในการท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หร่อการซ่้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผู้
ซ่้อผู้ขายอยู่กันคนละประเทศ นอกจากจะต้องมีการตกลงกันว่าจะซ่้อขายสินค้าอะไรปริมาณเท่าไร 
ราคาเท่าไร ส่งมอบกันอย่างไร ส่งมอบกันเม่่อไร แล้วเร่่องส าคัญที่จะตกลงกันอีกเร่่อง ค่อ วิธีการ
ช าระเงิน วิธีการช าระเงินค่าสินค้า ในการค้าระหว่างประเทศที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี 4 วิธี ค่อ 
  1. การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) 
  2. เปิดบัญชี (Open Account) 
  3. ตั๋วเงินเพ่่อการเรียกเก็บที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Bill for Collection) 
  4. เลตเตอร์ออฟเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of Credit) 
  วิธีที่ 1 การช าระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) 
  วิธีการแบบนี้ เป็นการตกลงระหว่างผู้ซ่้อกับผู้ขาย โดยผู้ซ่้อจะโอนเงินหร่อ
ส่งดร๊าฟ (Draft) ไปให้ผู้ขายพร้อมกับการสั่งซ่้อสินค้า เม่่อผู้ขายได้รับช าระค่าสินค้าแล้ว จะส่ง
สินค้ามาให้ผู้ซ่้อ วิธีนี้มักจะใช้เฉพาะสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนัก เช่น สั่งซ่้อสินค้าตัวอย่าง หนังส่อ
ต ารับต ารา หร่อในกรณีในขณะที่สินค้าหายาก และสินค้านั้นเป็นที่ต้องการทั่วไป หร่อเครดิตของผู้
ซ่้อยังไม่เป็นที่เช่่อถ่อ วิธีการนี้ผู้ซ่้อมีความเสี่ยงและเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะต้องจ่ายเงินไป ก่อนที่
จะได้รับสินค้าและไม่แน่ว่าจะได้รับสินค้าตรงตามที่สั่งซ่้อไปหร่อไม่ 
  วิธีที่ 2 เปิดบัญชี (Open Account) 
  การซ่้อขายแบบ “เปิดบัญชี” เป็นการตกลงระหว่างผู้ซ่้อกับผู้ขาย โดยที่ผู้ขาย
ยินยอมให้ผู้ซ่้อช าระเงินค่าสินค้าภายหลังจากได้รับสินค้า จะเป็น 30 วัน หร่อ 60 วัน หลังจากสินค้า
ลงเร่อ หร่อขึ้นเคร่่องบินแล้วแต่จะตกลงกัน หลังจากนั้นผู้ขายจะจัดการส่งสินค้า และเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปให้ผู้ซ่้อโดยตรงเพ่่อที่ผู้ซ่้อจะได้ด าเนินการน าสินค้าออกท่าเร่อหร่อสนามบินมาขาย
ก่อน วิธีการซ่้อขายโดยการ “เปิดบัญชี” นี้ผู้ขายมีความเสี่ยงและเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะต้องส่ง
สินค้าไปให้ผู้ซ่้อก่อนโดยไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับการช าระเงินตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ 
การที่ผู้ซ่้อและผู้ขายเล่อกใช้วิธีการช าระเงินแบบ “เปิดบัญชี” ผู้ขายจะต้อง 
  ก. มีความเช่่อมั่นและแน่ใจว่าผู้ซ่้อจะสามารถช าระเงินได้ตามก าหนดเวลาที่ตกลง 
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  ข. แน่ใจว่าประเทศของผู้ซ่้อไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ หร่อ กฎหมายห้ามการโอนเงิน
ออกนอกประเทศ 
  ค. มีเงินทุนส ารองเพียงพอที่จะให้สินเช่่อแก่ผู้ซ่้อ 
  วิธีที่ 3 ตั๋วเงินเพ่่อการเรียกเก็บที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Bill for 
Collection) วิธีการช าระเงินแบบนี้มี 2 ประเภท ค่อ 
  ก. D/P (Document against Payment) 
  ข. D/A (Document against Acceptance) 
  ก. D/P 

 แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ค่อ 
  1. D/P Sight วิธีนี้ผู้ขายจะส่งสินค้าไปให้ผู้ซ่้อและน าเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการ
ออกสินค้าไปย่่นต่อธนาคารของตนให้ส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซ่้อ ผ่านธนาคารในประเทศ
ของผู้ซ่้อเม่่อผู้ซ่้อจะไปขอรับเอกสารที่ใช้ในการออกสินค้าจากธนาคาร ผู้ซ่้อจะต้องช าระค่าสินค่า
ให้ธนาคารก่อน ธนาคารจึงจะมอบเอกสารให้ 
  2. D/P Term วิธีกากรเหม่อนกับ D/P Sight แต่ D/P Term มีการก าหนดระยะเวลา
การช าระเงิน เช่น 30, 60 หร่อ 90 วัน นับจากวันที่ผู้ขายส่งสินค้าลงเร่อ หร่อ ขึ้นเคร่่องบิน 
  ข. D/A 
วิธีการช าระเงินแบบนี้คล้ายกับวิธีการช าระเงินแบบ D/P ต่างกันที่วิธี D/P ผู้ซ่้อจะต้องช าระเงินให้
ธนาคาร ก่อน ธนาคารถึงจะมอบเอกสารที่ใช้ในการออกสินค้าให้ส่วนวิธี D/A มีก าหนดระยะเวลา
การช าระเงินเช่น 30, 60 หร่อ 90 วัน หลังจากรับรองตั๋วเงิน เม่่อผู้ซ่้อไปขอรับเอกสารที่ใช้ในการ
ออกสินค้าจากธนาคาร ผู้ซ่้อเพียงแต่รับรองตั๋วเงิน ธนาคารจะมอบเอกสารให้ 
เน่่องจากทั้งวิธี D/P และ D/A ผู้ซ่้อจะไปออกสินค้าโดยไม่มีเอกสารที่ใช้ในการออกสินค้าไม่ได้ จึง
เป็นที่มั่นใจแก่ผู้ขายได้ว่าผู้ซ่้อจะต้องช าระหร่อรับรองตั๋วแลกเงินก่อน แต่อย่างไรก็ดีผู้ขายก็ยังเป็น
ฝ่ายเสียเปรียบ และมีความเสี่ยงอยู่กล่าวค่อ ถ้าผู้ซ่้อปฏิเสธการรับสินค้า โดยไม่ยอมช าระเงินหร่อ
รับรองตั๋วแลกเงินเน่่องจากผู้ซ่้อมีปัญหาในด้านการเงิน หร่อมีปัญหาในด้านการตลาดผู้ขายต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้ากลับ หร่อขายในราคาถูกให้กับผู้ซ่้อรายใหม่ หร่ออาจจะต้องขาย
ทอดตลาดขาดทุนมากมาย วิธีการช าระเงินในลักษณะนี้ โดยปกติมักจะกระท ากันระหว่างผู้ซ่้อผู้ขาย
ที่ได้ท าการค้ามานาน จนความคุ้นเคย และไว้ใจกัน หร่ออาจจะเป็นบริษัทสาขา หร่อบริษัทในเคร่อ
เดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ การสั่งซ่้อจึงไม่จ าเป็นต้องเปิด L/C 
  วิธีที่ 4 เลตเตอร์ออฟเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of Credit) 
การช าระเงินวิธีนี้ เป็นที่นิยมกันมากที่สุด เพราะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย ค่อ ผู้ซ่้อ 
(IMPORTER) และผู้ขาย (EXPORTER) โดยมีช่่อผูกมัดตามเง่่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ซึ่งแล้วแต่จะ
ตกลงกัน โดยมีธนาคารเป็นส่่อกลาง 
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  ก า รที่ ผู้ ซ่้ อ  ( IMPORTER)  ไ ด้ ม านิ ย ม ใ ช้ บ ริ ก า รขอ งธน า ค า รพ าณิ ช ย์ 
(COMMERCIAL BANK) เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยการเปิด L/C ก็เพราะว่าธนาคาร
เปรียบเสม่อนเป็นตัวกลางของทั้งผู้ซ่้อ (IMPORTER) และผู้ขาย (EXPORTER) ในประเทศของตน 
ผู้ซ่้อก็มั่นใจว่าถ้าสั่งซ่้อสินค้าโดยเปิด L/C ไปให้ผู้ขายแล้ว ผู้ขายก็จะจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ใน L/C ทุกประการ ถ้าหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเง่่อนไขใน L/C ธนาคารก็จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการติดต่อประนีประนอม หร่อต้องร้องเรียกของเสียหายจากผู้ขายให้ ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายก็
มั่นใจว่า ถ้าขนส่งสินค้าไปให้ผู้ซ่้อตามเง่่อนไขที่ระบุใน L/C ที่ผู้ซ่้อเปิดมานั้นครบทุกประการ 
ผู้ขายจะไปรับเงินได้จากธนาคารในประเทศของตน 
  เลตเตอร์ออฟเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of Credit) ค่ออะไร 
  เลตเตอร์ออฟเครดิตที่มีเอกสารประกอบ (Documentary Letter of Credit) ค่อค า
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรของธนาคาร (Issuing Bank) ที่ให้กับผู้ขาย (Beneficiary) โดยการ
ขอร้องและตามค าสั่งของผู้ซ่้อ (Applicant) ในอันที่จะจ่ายเงินทันที หร่อตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็น
จ านวนตามที่ระบุไว้โดยการแลกเปลี่ยนกับเอกสารตามที่ระบุไว้ เอกสารตามที่ระบุไว้ในเลตเตอร์
ออฟ เครดิต มักจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการค้า การควบคุม การประกันภัย การขนส่ง อาทิเช่น 
ใบก ากับสินค้า (Invoice) ใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าใบกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารการขนส่งที่
สอดคล้องกับวิธีขนส่งสินค้า 
  ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต เลตเตอร์ออฟเครดิต แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
  1. ประเภทเพิกถอนได้ (Revocable Letter of Credit) 
  2. ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Letter of Credit) 
  บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลตเตอร์ออฟเครดิต ประกอบด้วย 
  ก. ผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Applicant) หร่อผู้ซ่้อ 
  ข. ธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issuing / Opening Bank) 
  ค. ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) หร่อผู้ขาย 
  ง. ธนาคารผู้แจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (Advising Bank) 
  ผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หร่อธนาคารผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมีสิทธิที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหร่อยกเลิกได้ โดยไม่ต้องขอยินยอมจากผู้รับผลประโยชน์ เลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หร่อยกเลิกไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความ
ยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่อ ผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
ผู้รับผลประโยชน์ ชนิดของเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ 
เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable) แบ่งออกได้หลายชนิดเช่น 
  ก. Standby L/C (เลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่่อการค้ าประกัน) เป็นเลตเตอร์ออฟเครดิต
ที่ไม่มีสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องเปิดมาเพ่่อเป็นการรับรองต่อผู้รับผลประโยชน์ว่า 
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  -   จะชดใช้เงินที่ผู้ขอย่มไปจากผู้รับผลประโยชน์ค่นให้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณี
ที่ผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไม่สามารถใช้ค่นได้ 
  -   จะจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตปฏิบัติผิด
สัญญาต่อผู้รับผลประโยชน์ 
  ข. Transferable L/C (เลตเตอร์ออฟเครดิตที่โอนสิทธิได้) ค่อเลตเตอร์ออฟเครดิตที่
ผู้รับผลประโยชน์สามารถขอให้ธนาคาร โอนสิทธิ์ในเลตเตอร์ออฟเครดิต ให้กับผู้รับผลประโยชน์
คนที่ 2 ได้ 
  ค. Revolving L/C (เลตเตอร์ออฟเครดิตหมุนเวียน) ค่อ เลตเตอร์ออฟเครดิตที่มี
เง่่อนไขไว้ว่าเม่่อได้มีการใช้ผลประโยชน์จากเลต เตอร์ออฟเครดิตไปเท่าไรแล้วจ านวนที่ใช้ไปแล้ว
นั้นจะมีผลใช้ได้อีกจนกว่า เลตเตอร์ออฟเครดิต จะหมดอายุหร่อตามจ านวนคร้ังที่ระบุไว้ในเลต
เตอร์ออฟเครดิต 
  ง. Back-to-Back L/C (เลตเตอร์ออฟเครดิตหมุนเลนเตอร์ออฟเครดิต) ค่อการน า
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ผู้ซ่้อในต่างประเทศเปิดมาเพ่่อสั่งซ่้อสินค้าไปสนับสนุนการขอเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิตกับธนาคาร เพ่่อสั่งซ่้อสินค้าจากประเทศที่ 3 ส่งไปให้ 
  จ. Red Clause L/C (เลตเตอร์ออฟเครดิตให้เบิกเงินล่วงหน้าได้) ค่อ เลตเตอร์ออฟ
เครดิตที่มีเง่่อนไขระบุว่า ให้ผู้ รับผลประโยชน์มีสิทธิเบิกล่วงหน้าจากเลตเตอร์ออฟเครดิตได้
บางส่วนหร่อทั้งหมด เง่่อนไขดังกล่าวจะพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง จึงเรียกว่า Red Clause L/C ในการท า
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ วิธีการช าระเงินระหว่าประเทศเป็นเร่่องละเอียดอ่อนต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และต้องระมัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะรายละเอียดในเอกสาร เพ่่อจะได้ไม่
เกิดปัญหาในการค้า 

5. การขนส่งสินค้าทางเรือ 
  การขนส่ง ค่อการเคล่่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่ง
แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และ อ่่น ๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่ง
ได้จากหลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมค่อ มุมของโครงสร้างพ่้นฐาน , 
ยานพาหนะ, และการด าเนินการ โครงสร้างพ่้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ถนน ทาง
รถไฟ เส้นทางการบิน คลอง หร่อ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ 
ท่ารถ และ ท่าเร่อ ในขณะที่ ยานพาหนะ ค่อสิ่งที่เคล่่อนที่ไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต์ รถไฟ 
เคร่่องบิน เร่อ ส่วน การด าเนินการ นั้นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร ระบบ
ควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หร่อการเก็บ
ภาษีน้ ามัน เป็นต้น กล่าวคร่าวๆ ได้ว่า การออกแบบโครงข่ายการขนส่งเป็นงานของสาขาวิศวกรรม
ขนส่ง (Transportation Engineering) และสาขาผังเม่อง การออกแบบยานพาหนะเป็นงานของสาขา
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วิศวกรรมเคร่่องกล และสาขาเฉพาะทางเช่นวิศวกรรมเร่อและวิศวกรรมอวกาศยาน และส าหรับใน
ส่วนของการด าเนินงานนั้นมักเป็นสาขาเฉพาะทาง แต่ก็ไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าอยู่ในสาขาการวิจัย
ด าเนินงานหร่อวิศวกรรมระบบ 

  เป้ าหมายการจั ดก ารขนส่ ง การขนส่ งมี เ ป้ าหมายหลักหลายประการ  
  1) เพ่่อลดต้นทุน ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเม่่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีจะต้องช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ ามันเช่้อเพลิง 
ค่าแรงงาน หร่อค่าบ ารุงรักษารถบรรทุก 
  2) เพ่่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเม่่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น เช่น จ านวน
รถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 
  3) เพ่่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเม่่อ
จัดการการขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความ
พอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 
  4) เพ่่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเม่่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์
ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 
  5) เพ่่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเม่่อมี
การจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ยอมจ่ายแพงขึ้นเพ่่อแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหร่อละเอียดถูกต้องมากขึ้น หร่อรายได้
จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 
  6) เพ่่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ
จัดการหร่อลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพ่่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่า
ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพ่่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าทาย
ฝีม่อผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน ค่อ สร้างรายได้เพิ่มและลด
ต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เร่่องที่จะท าได้ง่ายๆ ส าหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป 
  7) เพ่่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัท
ขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่ง
หลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเน่่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
และพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิติน้ันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

  ทางเล่อกการขนส่ง ประเภทของการขนส่ง ค่อ การขนส่งมีความเจริญก้าวหน้า
และมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเล่อกหลายวิธี  ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
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เล่อกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และประเภทของการขนส่งมีกี่ประเภท กี่ชนิด
ซึ่งสามารถจ าแนกการขนส่งได้ 5 ประเภท ดังนี ้
  1. การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) 
  ค่อ การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณโดยการใช้แม่น้ า
ล า ค ล อ ง เ ป็ น ท า ง ล า เ ลี ย ง สิ น ค้ า ร ว ม ถึ ง ก า ร ข นส่ ง ท า ง ท ะ เ ล ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ช้ ข นส่ ง 
ระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็น
สินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปล่อก เคร่่องจักร ยางพารา เป็นต้น 
  ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางน้ า มีดังนี้ 
  ข้อดี 
  1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเม่่อเทียบกับการขนส่งทางอ่่น 
  2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 
  3. มีความปลอดภัย 
  4. สามารถส่งได้ระยะไกลๆ 
  ข้อเสีย 
  1. มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 
  2. ฤดูน้ าลดหร่อฤดูร้อนน้ าอาจมีน้อยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อขนส่งเพราะเร่อเกยต่้นได้ 
  3. ไม่สามารถก าหนดเวลาที่ในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิประเทศ 

 
ภาพที่ 3.2 การขนส่งทางน้ า 

  2. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) จ าแนกเป็น 2 ประเภท  
  2.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียง
ที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถ่อว่าเป็น 
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รัฐวิสาหกิจ เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการ
ไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทาง 
ในระยะเวลาแน่นอน และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 
  (2.1.1) รถปิด ค่อ รถไฟที่ปิดทุกด้าน เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่าย
เม่่อถูกแดดถูกฝน 
  (2.1.2) รถเปิด ค่อ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหาย
เม่่อถูกแดดถูกฝน 
  (2.1.3) รถเฉพาะกิจ ค่อ รถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุก
น้ ามัน รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ ามัน เป็นต้น – เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 
  ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางบก มีดังนี้ 
  ข้อดี 
  1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
  2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
  3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เล่อกเพ่่อความเหมาะสมกับสินค้า 
  4. ปลอดภัยสูง เม่่อเทียบกับเส้นทางอ่่น 
  5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 
  ข้อเสีย 
  1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
  2. ความย่ดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
  3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอ่่น เพราะมีกฎระเบียบมาก 
  4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 
 

ภาพที่ 3.3 การขนส่งทางรถไฟ 
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  2.2 การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) การขนส่งทางรถยนต์หร่อทาง
รถบรรทุก ถ่อว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยาย
ถนนเช่่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง 
ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หร่อทางรถบรรทุกนั้น สามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่าย สินค้าของ
พ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวด รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใชไ้ด้ 
  ส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หร่อรถบรรทุก 

  - ผู้ประกอบการ อาจเป็นรัฐหร่อเอกชนด าเนินงานก็ได้ หร่อเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันก็ได้ เช่น รถยนต์รับจ้าง 
  - อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก 

  - ถนนหร่อเส้นทางเดินรถข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 
  ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางบก มีดังนี้ 
  ข้อดี 
  1. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
  2. ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
  3. สะดวก รวดเร็ว 
  4. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 
  5. เป็นตัวเช่่อมในการขนส่งแบบอ่่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมาย ได้โดยตรง 
  ข้อเสีย 
  1. ค่าขนส่งสูงเม่่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
  2. มีความปลอดภัยต่ า เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
  3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
  4. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 

ภาพที่ 3.4 การขนส่งทางรถยนต์ 
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  3. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 
  การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่าง
ประ เทศท าก ารขนส่ งได้ รวด เ ร็วกว่ าประ เภท อ่่น  ๆ  ไม่ เสี ย เ วลาในการขนส่ งนาน   
สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็น
ต้น หร่อสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่
เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมากและสินค้าราคาถูก ๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่งการ
ขนส่งประเภทนี้ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ  
  ส่วนประกอบของการขนส่งทางอากาศ 

  - ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัทการบิน ให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ 
  - อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ เคร่่องบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท ค่อ 
เส้นทางบิน ค่อ เส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ ค่อ 

  - เคร่่องบินโดยสาร ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 
  - เคร่่องบินบรรทุกสินค้า, ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า 
  - เคร่่องบินแบบผสม, ให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 
  - เส้นทางในอากาศ 
  - เส้นทางบนพ่้นดิน 

  - สถานีในการขนส่งหร่อทาอากาศยาน เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการขึ้นลงของ
เคร่่องบิน ประกอบด้วย 

  - อาคารสถานี 
  - ทางวิ่งและทางขับ 
  - ลานจอด 

  ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ มีดังนี้ 
  ข้อดี 
  1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 
  2. สามารถขนส่งกระจายได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
  3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอ่่นไปไม่ถึงหร่อไปยากล าบาก 
  4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกล ๆ 
  5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
  6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่่องบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 
  ข้อเสีย 
  1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่่น 
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  2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากไม่ได้ 
  3. บริการขนส่งได้เฉพาะเม่องที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 
  4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
  5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 
  6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 

ภาพที่ 3.5 การขนส่งทางอากาศ 
  อนุสัญญาด้านการขนส่งทางทะเล 

   การขนส่งทางทะเลนับว่าเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศที่ส าคัญที่สุด เน่่องจาก 

90% ของสินค้าที่มีการค้าขายระหว่างประเทศต้องใช้การขนส่งทางเร่อ ซึ่งต้องผ่านน่านน้ าที่อยู่ใน

อ านาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ เพ่่อให้การขนส่งทางทะเลมีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ประเทศต่างๆจึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการที่จะต้องมีกฏหมายระหว่างประเทศมา

ก ากับการเดินเร่อทางทะเลร่วมกัน 

          เพ่่อให้การด าเนินการตามกฎหมายในเร่่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง

ได้เห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยงานเพ่่อรับผิดชอบในการเดินเร่อทางทะเลขึ้นค่อ องค์การที่ปรึกษา

ทางทะเลระหว่างรัฐบาล (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization: IMCO) เม่่อ

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2502 ต่อมาช่่อขององค์การได้เปลี่ยนเป็น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

(International Maritime Organization : IMO) และในปี พ.ศ.2525 ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิก

ขององค์การดังกล่าว ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 158 ประเทศ โดยส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  IMO มีหน้าที่หลักค่อ รับผิดชอบเกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล สามารถแบ่งได้เป็น 

  - ความปลอดภัยทางทะเล (Maritime Safety) 

           - มลพิษทางทะเล (Marine Pollution) 

              - ความรับผิดและการชดเชยค่าเสียหาย (Liability and Compensation) 

              - อ่่นๆ 

  ปัจจัยความเสี่ยง 

http://www.imo.org/Pages/home.aspx
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
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  ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งทางเร่อรายใหญ่แบบประจ าเส้นทางและในเส้นทาง

ระหว่างเม่องท่าหลักกับเม่องท่าย่อยในภูมิภาค  ทางกลุ่มฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงบางประการที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินธุรกิจในตลาดการค้าของตน  ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง การขาด

สมดุลของอุปสงค์และอุปาทานในภาคส่งออกน าเข้า และความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่า

ระวาง อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ ามัน อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าผู้ใช้บริการ 

ความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวอาจก่อความสูญเสียที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการของกลุ่มฯ 

โดยเฉพาะเม่่อมูลเหตุปัจจัยด้านอัตราและ/หร่อราคาเปลี่ยนไป และเม่่อสภาวการณ์ทางธุรกิจผัน

ผวน  

  การขาดสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน  

  การขาดสมดุลการค้าของอุปสงค์และอุปทานในภาคส่งออกน าเข้าของภูมิภาคเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญในธุรกิจพาณิชย์นาวี กรณีดังกล่าวเม่่อประกอบกับแนวโน้มของการน าเร่อใหญ่
ของบริษัทเดินเร่อระดับโลกมาวิ่งให้บริการในภูมิภาค  และสภาวะก าลังขนส่งส่วนเกินใน
อุตสาหกรรมที่เป็นผลจากการขยายก าลังขนส่งของกองเร่อภูมิภาค ก่อให้เกิดสภาวะขาดสมดุลของ
อุปสงค์และอุปทาน ซึ่งกลายเป็นกระแสกดดันให้เกิดการปรับลดของอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า  
และเพิ่มความรุนแรงในการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ให้บริการในภูมิภาคตลอดปี  2549 
สภาพการณ์โดยรวมของการด าเนินงานยังคงเอ้่อต่อการด าเนินงาน โดยความต้องการล าเลียงสินค้า
ในหลายเส้นทางหลักที่กลุ่มฯให้บริการยังคงขยายตัวต่อเน่่อง ท าให้อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าทาง
เร่อสูงกว่าก าลังตอบสนองด้านอุปทาน กระแสการค้าในภูมิภาคยังเติบโตต่อเน่่อง และปริมาณ
สินค้าเคล่่อนย้ายภายในภูมิภาคยังขยายตัวแบบก้าวกระโดด โดยมีการเพิ่มขึ้นของอัตราส่งออกจาก
ประเทศเวียดนามและสาธารณประชาชนจีนเป็นปัจจัยขับเคล่่อนหลัก การหมุนเวียนของสินค้าหน้า
ท่าทั้งด้านสินค้าขาเข้าและขาออกที่แสดงสภาวะการมีสมดุลที่ดีขึ้น  ส่งผลให้มีการปรับลดภาระ
ต้นทุนการขนส่งตู้สินค้าเปล่าซึ่งผู้ขนส่งสินค้าต้องแบกรับไว้ ส าหรับภาพรวมของปี 2549 นั้น 
อัตราค่าระวางโดยทั่วไปลดลง โดยแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางความกังวลในเบ่้องต้นว่าก าลัง
ขนส่งส่วนเกินจ านวนใหม่โดยเฉพาะจากกองเร่อบางขนาดที่ทะลักสู่ตลาดและอาจส่งผลต่อดุลย
ภาพของตลาดนั้นกลายเป็นความตระหนกที่เกินกว่าเหตุ กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยกอง
เร่อประเภทฟีดเดอร์ยังคงมีก าลังขนส่งส่วนเกินจ านวนใหม่ที่ต่ ากว่าความต้องการของตลาด ดังนั้น 
ความกังวลเร่่องก าลังขนส่งส่วนเกินจ านวนใหม่จึงมิใช่ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กลุ่มฯ เน่่องจากก าลังขนส่งส่วนเกินส่วนมากมาจากกลุ่มกองเร่อขนาดใหญ่ที่มีฐานให้บริการใน
ตลาดที่แตกต่างไปจากกองเร่อของกลุ่มฯ ซึ่งในขณะนี้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยกองเร่อขนาดเล็ก
กว่าที่เรียกว่ากองเร่อประเภทฟีดเดอร์ จนถึงขนาดกองเร่อประเภท Sub-Panamax ที่มีก าลังขนส่ง
ประมาณ 500 ถึง 2,600 ทีอียู นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเดินเร่อได้ประมาณการว่า การ
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สนองตอบความต้องการก าลังขนส่งส าหรับกองเร่อประเภทที่กลุ่มฯ  ด าเนินการให้บริการอยู่ยังคง
ต่ ากว่าความต้องการของตลาด ส าหรับปีหน้านั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นปีของการเติบโตของปริมาณ
การขนส่งทางเร่ออีกปีหนึ่ง และคาดการณ์ว่าราคาน้ ามันจะลดลงจากอัตราสูงสุดที่เคยแตะ ในขณะ
ที่อัตราค่าเช่าเร่อแบบเหมาล าจะลดลงต่อเน่่อง อย่างไรก็ตามทางกลุ่มฯ มีความเช่่อมั่นใน
ความสามารถที่จะรักษาทั้งส่วนแบ่งทางการตลาดและปริมาณธุรกิจไว้ได้ โดยอาศัยการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและยังคงนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวด ส่วนปัจจัยอ่่นเช่น
การบริหารจัดการตู้สินค้าอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการกองเร่อที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ควบคุมต้นทุน และการขยายตลาดถ่อว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่กลุ่มฯ ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก 
  การแข่งขันด้านการตลาด 

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด รวมทั้งมีการควบรวมกิจการ

ของบริษัทชั้นน าในอุตสาหกรรมหลายแห่ง ประเด็นเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อฐานการค้าของกลุ่ม

ฯ อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อความท้าทายเชิงการค้าที่เกิดขึ้น และได้ด าเนินกลยุทธ์

หลายประการเพ่่อบรรเทาโอกาสเสี่ยงในแง่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์ดังกล่าวได้แก่ การขยาย

เส้นทางการให้บริการและการเพิ่มเม่องท่าปลายทาง ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้สร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่โครงข่ายการให้บริการและรักษาความมั่นคงในแง่สถานภาพทางการตลาด นอกจากนี้ การ

ขยายก าลังล าเลียงของกองเร่อที่เพิ่งเสร็จสิ้นท าให้กลุ่มฯ มีกองเร่อที่ใหม่กว่าและใหญ่กว่าเดิม ซึ่ง

ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและต้นทุนประกอบการ และการมีขนาดการด าเนินงานที่

เอ้่อให้เกิดจุดคุ้มทุนที่ต่ ากว่าเม่่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอ่่นๆ การแข่งขันด้านอัตราค่าระวาง

ความผันผวนของอัตราค่าระวางนับเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประการหนึ่’ของอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า

ทางทะเลในช่วงสองปีที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางเร่อประเภทบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ มี

การปรับขึ้นอัตราค่าระวางอย่างต่อเน่่องในเส้นทางเดินเร่อหลักๆ อัตราค่าระวางในเส้นทางการ

ให้บริการสายต่างๆ โดยเฉพาะในเส้นทางเอเชีย /ยุโรป เส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้ง

เส้นทางที่เช่่อมเม่องท่าต่างๆ ในทวีปเอเชีย ต่างปรับขึ้นตามการเพิ่มขยายของกิจกรรม Outsourcing 

หร่อการสั่งผลิตสินค้าโดยบริษัทการค้าหลักๆ จากผู้ผลิตในภูมิภาคเอเซีย  นอกจากนี้ปริมาณการ

ขนส่งที่กลุ่มฯ ได้จากทั้งธุรกิจ SOC และ COC มีจ านวนมากพอที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดในเชิง

การบริหารจัดการตู้สินค้าอย่างเหมาะสมและการบริหารจัดการกองเร่อที่มีประสิทธิภาพให้แก่กลุ่ม

ฯ ท าให้ฐานต้นทุนการขนส่งต่อตู้ของกลุ่มฯ ลดลงอย่างมากเม่่อเทียบกับคู่แข่งรายอ่่นๆ 

  ในปี 2549 การเติบโตของกิจกรรมการค้าจากทวีปเอเชียสู่ทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 
14.7 ในขณะที่สินค้าส่งออกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เอเชียเหน่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 
ในขณะที่ปริมาณสินค้าในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกคงขยายตัว
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ต่อเน่่องอย่างน่าพอใจและเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม และในปีที่ผ่านมานี้ อุปทานด้านก าลังขนส่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 โดยเป็นการเพิ่มของเร่อที่มีขนาดระวางสูงกว่าเร่อประเภท  Sub-Panamax ที่มี
ก าลังขนส่งเกินกว่า 4,500 ทีอียู เน่่องจากอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าทางทะเลในคร่ึงปีแรกไม่สูง
เท่าที่คาดท าให้อัตราค่าระวางโดยทั่วไปปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลังของปีเม่่ออุปสงค์
ในการขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มขึ้น มีผลให้อัตราค่าระวางเร่ิมทรงตัวและปรับขึ้นเล็กน้อย  ส าหรับ
เส้นทางที่เช่่อมเม่องท่าต่างๆ ของทวีปเอเชียคงมีปริมาณการขนส่งสินค้าสูงต่อเน่่องตลอดทั้งปี  เป็น
ผลจากแรงสนับสนุนของฐานค้าในภูมิภาคที่เข้มแข็ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย แต่
ด้วยผลกระทบในเชิงลบเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราค่าระวางในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลก
ตะวันออกและตะวันตกที่ปรับลดในช่วงแรกของปีดังที่กล่าว ท าให้อัตราค่าระวางในเส้นทางการค้า
ที่เช่่อมเม่องท่าต่างๆ ของทวีปเอเชียมีการเคล่่อนไหวในลักษณะเช่นเดียวกัน 
  ความเสี่ยงเร่่องราคาน้ ามัน  
  ความผันผวนของราคาน้ ามันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ
ขนส่งสินค้าทางทะเล ราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ต้นทุนด าเนินงานของผู้ขนส่งสินค้าทางทะเล
สูงขึ้น แต่ส าหรับการประกอบการธุรกิจของกลุ่มฯ  ผลกระทบนี้จัดว่าอยู่ในวงจ ากัด เน่่องจากทาง
กลุ่มฯ ใช้วิธีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตามการปรับขึ้นของราคาน้ ามัน (Bunker Surcharge) จาก
ลูกค้าผู้ใช้บริการ ตามข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มฯ กับผู้ประกอบการ และสายการเดินเร่อใหญ่ราย
อ่่นๆ ของภูมิภาค ค่าธรรมเนียมเพิ่มนี้ได้ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของราคา
น้ ามัน และท าให้รายได้และผลก าไรของกลุ่มฯ ไม่ถูกกระทบอย่างรุนแรงจากการปรับตัวขึ้นของ
ราคาน้ ามันที่มีต่อต้นทุนด าเนินงาน 

  ความผันผวนของอัตราค่าเงิน 
  รายได้ของกลุ่มฯ ผูกอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  ผ่านกลไกการก าหนดอัตราค่าระวาง 
โดยอัตราค่าระวางจะถูกก าหนดราคาเป็นจ านวนเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  ในขณะที่รายได้จากการ
เดินเร่อเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หร่อในสกุลเงินท้องถิ่นของเม่องท่าขนถ่ายสินค้า (สกุลเงิน
บาทและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่) ตามจ านวนเทียบเท่าของอัตราค่าระวางที่ก าหนดไว้ใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ สินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ ค่อเร่อคอนเทนเนอร์ การซ่้อขายเร่อสินค้าประเภทนี้ต่าง
กระท าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และ 74.7% ของเงินกู้เป็นมูลหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
ในการสนับสนุนการจัดซ่้อเร่อสินค้าและอาคารที่ท าการ  
  ดังนั้น ความผันผวนของอัตราค่าเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่กลุ่มฯ ได้จาก

การด าเนินงาน แม้ว่าความผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลด้านการแปลงค่าทางบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มฯ ก็

ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะกิจการของกลุ่มฯ มีลักษณะของการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัวอยู่

แล้ว นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังให้ความส าคัญต่อการใช้เคร่่องม่อการเงินและวิธีการระดมทุนเพ่่อปกป้อง
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และบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  เช่น การท าสัญญาแลกเปลี่ยน

สกุลเงินแบบและท าสัญญาซ่้อขายส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นต้น 

  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

  โดยลักษณะของการประกอบการ กลุ่มฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินกู้ย่มระยะยาวซึ่งใช้

สนับสนุนการซ่้อเร่อสินค้า ดังนั้น จึงมีโอกาสประสบความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในตลาด เพ่่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงบางส่วนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผล

ต่อเงินกู้ย่มระยะยาวดังกล่าว ทางกลุ่มฯ จึงใช้มาตรการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ตรา

สารอนุพันธ์ทางการเงินและเคร่่องม่อบริหารความเสี่ยงชนิดต่าง ๆ  ตลอดจนการบริหารต้นทุน

ดอกเบี้ยผ่านนโยบายการผสมผสานอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และแบบลอยตัว 

  ความเสี่ยงจากสงคราม โจรสลัด เหตุสุดวิสัยและวินาศภัย 

  ความเสี่ยงจากสงคราม โจรสลัด เหตุสุดวิสัยและวินาศภัยเป็นความเสี่ยงประเภท

ใหม่ที่โลกยุคปัจจุบันก าลังเผชิญอยู่ ปัจจัยความเสี่ยงในรูปแบบนี้คุกคามการด าเนินธุรกิจขนส่งและ

เดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการขนส่งทางทะเล ถึงแม้ว่าการด าเนินงานของกลุ่มฯ 

จะเป็นการขนส่งสินค้าที่มีเส้นทางการให้บริการจ ากัดอยู่ในระดับภูมิภาค  และระดับความเสี่ยงใน

ลักษณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งยังได้รับการปกป้องล่วงหน้าตามสมควรโดยการ

ประกันภัย แต่ทางกลุ่มฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามปลูกฝังการสร้างวินัยด้านประสิทธิภาพแก่

ผู้เกี่ยวข้องเพ่่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและมาตรฐานของกองเร่อและเจ้าหน้าที่ประจ าเร่อ ความพยายาม

ดังกล่าวส่งผลให้ทางกลุ่มได้รับประกาศเกียรติคุณการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ

สากล ที่เรียกว่า International Safety Management (ISM) Certificate นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยัง

ก าหนดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการฉุกเฉิน  รวมทั้งบังคับให้ใช้ส าหรับการ

ปฏิบัติงานทั้งบนเร่อและภาคพ่้นดิน 

  ประเด็นที่อาจตามมาค่อ การปรับเพิ่มของค่าธรรมเนียมการประกันภัย  แต่ด้วย

ภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบการที่ผ่านมาท าให้อัตราการปรับเพิ่มของค่าธรรมเนียมการ

ประกันภัยของกลุ่มฯ เท่าที่ผ่านมายังจัดอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการประกันภัยยัง

มีสัดส่วนที่ต่ าเม่่อเทียบกับต้นทุนในการประกอบการทั้งหมด จึงไม่คาดว่าจะมีผลกระทบมากนัก 

 
6. การประกันภัย 
  การประกันภัยใน การขนส่งสินค้านั้น มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการป้องกันความ
รับผิดของผู้ขนส่ง หร่อความเสี่ยงภัยอันอาจมีขึ้นแก่ตัวสินค้าโดยผู้ซ่้อหร่อผู้ขายสินค้าซึ่ง จากขึ้นอยู่
ว่ากรรมสิทธิ์และความเสี่ยงในตัวสินค้าตกอยู่แก่ฝ่ายใด อันจะต้องพิจารณาจากสัญญาการซ่้อขาย
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โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ก า ร ซ่้ อ ข า ย ร ะ ห ว่ า ง  ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง จ ะ มี   INCOTERMS 
(International Commercial Terms) ซึ่งร่างโดย International Chamber of Commence ซึ่งคู่สัญญา
เล่อกใช้ในสัญญาโดย เง่่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นที่เข้าใจต้องตรงกันในระดับสากล ถึงหน้าที่และ
ความรับผิดต่างๆ ของคู่สัญญา ตัวอย่างเง่่อนไขซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูง เช่น 
  1.การซ่้อขายแบบ FOB (Free on Board) ในการซ่้อขายตามเง่่อนไขแบบนี้ ราคา
สินค้าจะรวมค่าขนส่งสินค้าจนสินค้าพ้นกาบเร่อ จากนั้นความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์จะโอนจาก
ผู้ขายไปยังผู้ซ่้อทันทีที่สินค้าพ้นกาบเร่อ ผู้ซ่้อจึงมีหน้าที่ในการจัดหาเร่อเพ่่อขนสินค้า และท า
ประกันภัยสินค้า ในการซ่้อขายแบบนี้ แม้ว่าจะไม่สะดวกสบายเท่าแบบ CIF แต่มีข้อดีที่ผู้ซ่้อ
สามารถจัดหาผู้รับขนซึ่งเช่่อถ่อได้ด้วยตนเอง และการที่ผู้ซ่้อได้ท าประกันภัยด้วยตนเองกับบริษัท
ประกันภัยภายในประเทศท าให้สามารถเล่อกบริษัทซึ่งน่าเช่่อถ่อ สะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีที่สินค้าซึ่งเอาประกันภัยไว้เกิดความเสียหาย ทั้งยังไม่เสียเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่
ต่างชาติด้วย จึงได้มีประเทศก าลังพัฒนาจ านวนหนึ่งซึ่งรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นวางนโยบาย
ห้ามน าเข้าสินค้าด้วยเง่่อนไข CIF โดยอนุญาตให้น าเข้าในเง่่อนไข FOB เท่านั้น 
  2.การซ่้อขายแบบ CIF (Cost, Insurance, Freight) ในการซ่้อขายตามเง่่อนไขแบบ
นี ้ราคาสินค้าจะรวมค่าขนส่งสินค้าจนสินค้าถึงเม่องท่าปลายทาง รวมทั้งผู้ขายมีหน้าที่ท าประกันภัย
สินค้านั้นด้วย แต่ทั้งนี้การประกันภัยดังกล่าวผู้ขายนั้นเพียงแต่ท าการแทนผู้ซ่้อเท่านั้น ความเสี่ยงภัย
ในตัวสินค้านั้นโอนไปยังผู้ซ่้อทันทีที่สินค้าพ้นกาบเร่อเช่นเดียวกัน กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะโอน
ไปยังผู้ซ่้อเม่่อผู้ซ่้อได้รับใบตราส่ง(Bill of Lading) และเอกสารประกอบอ่่นๆ(Invoice, 
Insurance policy) หลังจากที่ได้มีการช าระราคาสินค้าแล้ว ซึ่งโดยปกติจะเป็นการช าระผ่านธนาคาร
ตามLetter of Credit การซ่้อขายแบบนี้จึงเป็นการซ่้อขายที่เรียกว่า Payment against Document โดย
ช าระเงินค่าสินค้าเม่่อได้รับเอกสารครบถ้วน โดยไม่ค านึงว่าจะยังมีสินค้าอยู่หร่อไม่ เช่น หลังจาก
ได้ส่งสินค้าลงเร่อแล้ว แม้ระหว่างทางเร่อดังกล่าวเกิดอับปาง หากผู้ขายได้ส่งเอกสารตามที่ตกลงไว้
ให้กับผู้ซ่้อ ผู้ซ่้อจะปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ได้ ผู้ซ่้อจะต้องรับเอกสารดังกล่าวแล้วไปเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยอีกชั้นหนึ่ง 
  การประกันภัยในการขนส่งสินค้าก็มีหลักเช่นเดียวกับการประกันภัยอ่่นๆ ค่อ ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสีย (Insurable Interest) ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามมาตรา 863 ป.
พ.พ. โดยผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่เอาประกันภัยนั้น หมายถึง ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่
ทรัพย์สินนั้นคงมีสภาพเป็นทรัพย์สินนั้นอยู่ หร่อจะได้รับความเสียหายจากการที่ทรัพย์สินนั้นได้
ถูกท าลายหร่อบุบสลายไปในระหว่างการขนส่ง และประโยชน์ที่ได้หร่อเสียไปนั้นสามารถตีราคา
เป็นเงินได้แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องมีส่วนได้เสียในขณะเอาประกันภัย
เท่านั้นจึงจะสามารถท าประกันภัยได้ เพียงแต่มีความคาดหวังตามสมควรว่าจะเข้ามีส่วนได้เสียก็
เพียงพอ แต่การที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมนั้น จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในขณะที่เกิดภัย ดังจะเห็น

http://www.marinerthai.com/articles/inco2k.htm
http://www.marinerthai.com/articles/inco2k.htm
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ได้จาก Marine Insurance Act 1906 ของประเทศอังกฤษ Section 6(1) “The assured must 
be interested in the subject matter insured at the time of the loss though he need not be interested 
when the insurance is effected” ยกตัวอย่างเช่น ผู้ซ่้อตามสัญญา FOB ได้ท าประกันภัยสินค้าซึ่ง
ตนเองสั่งซ่้อไว้ แม้ว่าในขณะท าสัญญาสินค้านั้นยังไม่ได้มีอยู่สัญญาประกันภัยดังกล่าวก็มิได้เสีย
ไป แต่มาหากได้มีการน าสินค้าดังกล่าวลงเร่อเรียบร้อยแล้วเกิดความเสียหายขึ้นกับสินค้า ผู้ซ่้อก็
สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยได้เพราะในขณะเกิดความเสียหาย ความ
เสี่ยงภัยในตัวสินค้าได้โอนมายังผู้ซ่้อแล้ว ในทางกลับกันหากผู้ขายได้ท าการประกันภัยสินค้า
ดังกล่าวไว้เช่นกัน แต่ในเม่่อสินค้าดังกล่าวเกิดความเสียหายเม่่อลงเร่อเรียบร้อย ผู้ขายก็ไม่อาจ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะผู้ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าดังกล่าว
นับตั้งแต่สินค้าพ้นกาบเร่อการประกันภัยในการขนส่งสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยใน
ลักษณะต่อเน่่องจากการประกันภัยทางทะเล Transit Clauses หร่อเป็นการประกันภัยขนส่ง
ภายในประเทศ โดยหลักการพ่้นฐานแล้วจะคล้ายคลึง ในเร่่องการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัย
นั้นโดยปกติที่ท ากันค่อมักจะท ากันโดยเอาประกันที่ 110% ของราคา CIF แต่โดยหลักการแล้วผู้เอา
ประกันอาจเอาประกันถึง 130% หร่อ 150% เพราะผู้เอาประกันสามารถบวกเอาต้นทุนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และก าไรซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับจากสินค้าดังกล่าวเม่่อถึงที่หมายปลายทางก็ได้ แต่ทั้งนี้ควร
แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อนเพ่่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 
  ในส่วนเร่่องของความคุ้มครองนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัย
เล่อกซ่้อ โดยจะมีแบบหลัก ดังนี้ค่อ 
  1. การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล หร่อ ในกรณีที่มีการขนส่งมากกว่าหนึ่ง
รูปแบบและมีการขนส่งสินค้าทางทะเลรวมอยู่ด้วย โดยลักษณะของการประกันภัยการขนส่งจะเป็น
ลักษณะ Warehouse to Warehouse (ค่อการประกันภัยสินค้าตั้งแต่ต้นทาง นับแต่สิ้นค้าออกโกดัง
สิ้นค้าต้นทาง จนถึงผู้รับ ณ โกดังสิ้นค้าปลายทาง หากเป็นการต่อเน่่องจากประกันภัยทางทะเล
กรมธรรม์จะคุ้มครองตัวสินค้าตั้งสิ้นค้าออกโกดังสิ้นค้าต้นทาง จนถึงผู้รับ ณ โกดังสินค้าปลายทาง 
ไม่ว่าสินค้าจะถูกขนถ่ายต่อโดยทางรถยนต์ หร่อรถไฟก็ตามการประกันภัยการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล จะมีแบบหลักๆ อยู่ 3 แบบ ค่อ Institute Cargo Clauses A, B, C โดยจะเรียกกันโดยย่อว่า ICC 
(A), ICC (B) และ ICC (C) ซึ่งจะเรียงตามล าดับจาก ICC (A) ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุด จนไปถึง 
ICC (C) ซึ่งให้ความคุ้มครองต่ าที่สุด ดังต่อไปนี้ 
  1) Institute Cargo Clauses A จะเป็นการประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงภัย
ทั้งหมดทุกประเภท ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหร่อความเสียหายให้กับวัตถุที่เอาประกัน เว้นแต่จะ
เข้าข้อยกเว้น เง่่อนไขความคุ้มครองตามแบบนี้ถ่อเป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ซึ่งจะคุ้มครอง
แม้ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระท าโดยทุจริตของนายเร่อ ลูกเร่อ หร่อแม้แต่เจ้าของเร่อ 
หากผู้เอาประกันไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยในการทุจริตนั้น ให้ความคุ้มครองแม้ในกรณีที่เร่อซึ่งใช้ขน
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สินค้าไม่มีความพร้อมในการเดินทะเล (Unseaworthiness) หากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า
ไม่ทราบถึงความไม่พร้อมของเร่อดังกล่าว อย่างไรก็ตามอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ A จะสูงกว่าแบบ 
B และ C ประมาณหนึ่งเท่าตัว 
  2) Institute Cargo Clauses B จะเป็นการประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงภัย
เฉพาะเจาะจง (Named Perils) ตามที่ได้ระบุไว้ตามกรมธรรม์เท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าถูกน้ าซัดตกเร่อไป (washing overboard) น้ าจากแม่น้ า 
ทะเลสาบ หร่อน้ าร่ัวไหลเข้ามาในเร่อ ยานพาหนะหร่อสถานที่เก็บสินค้า กรณีที่สินค้าทั้งหีบห่อ
เสียหายโดยสิ้นเชิงเพราะตกจากเร่อ หร่อเกิดจากการขนขึ้นลงจากเร่อหร่อยานพาหนะ และความ
คุ้มครองทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน ICC (C) 
  3) Institute Cargo Clauses C จะเป็นการประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงภัย
เฉพาะเจาะจงตามที่ได้ระบุไว้ตามกรมธรรม์เท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้ ความเสียหายเน่่องจากเพลิง
ไหม้ ระเบิด เร่อเกยต่้น จมหร่อล่ม ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ าหร่อตกจากราง เร่อหร่อยานพาหนะ
ขนหร่อโดนกับวัตถุอ่่นใด การขนส่งสินค้าลงจากเร่อ ณ ท่าหลบภัย ความเสียหายที่เกิดกับส่วนรวม 
(General Average Sacrifice) ความเสียหายจากการที่สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) โดยความ
เสียหายดังกล่าวจะเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงหร่อบางส่วนก็ได้  
  ข้อยกเว้นความคุ้มครองของ Institute Cargo Clauses ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อยกเว้นทั่วไป ในเง่่อนไขข้อ 4 ของ Institute Cargo Clause 
  - ความเสียหายอันเกิดจากการกระท าโดยมิชอบของผู้ เอาประกัน (Willful 
Misconduct of the Assured) 
  - ความเสียหายจากการร่ัวซึม การขาดหายไปของน้ าหนัก และการสึกหรอ
ตามปกติของวัตถุที่เอาประกันภัย เช่นกรณีน้ าหนักของเมล็ดพ่ชขาดไปเพราะความช่้นในเมล็ด
ลดลง 
  - ความเสียหาย หร่อค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เพียงพอหร่อไม่
เหมาะสม (Insufficient Packing) เช่นในกรณีที่สินค้าในกล่องกระทบกันเองจนเกิดความเสียหาย 
หร่อถุงบรรจุสินค้าเกิดการแตกระหว่างทางเพราะใช้ถุงที่ไม่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบรรจุใส่ถุง
ใหม่ผู้เอาประกันไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับประกันโดยอ้างว่าเป็นการบรรเทาความเสียหายอันจะ
เกิดขึ้น 
  - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากข้อเสียซึ่งมีอยู่ในตัววัตถุที่เอาประกันภัยเอง หร่อสิ่ง
ซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของวัตถุดังกล่าว (Inherent Vice) โดยมากจะเกิดกับพ่ชผลทางการ
เกษตร หร่อสารเคมี 
  - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้า แม้ว่าจะเกิดจากภัยที่คุ้มครอง (Delay) 
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  - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการล้มละลายของผู้รับขน ซึ่งอาจเป็นเจ้าของเร่อ 
(Ship owner) หร่อผู้เช่าเหมาเร่อ (Charterer) 
  - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุโดยเจตนา หร่อท าลายวัตถุที่เอาประกันโดยเจตนาของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งไม่ใช่ตัวผู้เอาประกันภัย ดังนั้นจึงอาจหมายความรวมถึงการกระท าของนาย
เร่อ ลูกเร่อหร่อเจ้าของเร่อได้ด้วย แต่ทั้งนี้เง่่อนไขข้อยกเว้นในข้อนี้ใช้เฉพาะกับ ICC (B) และ (C) 
เท่านั้น แต่จะได้รับความคุ้มครองตาม ICC (A) 
  - ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากอาวุธสงครามที่เกี่ยวข้องกับการแตกประจุของ
อะตอมนิวเคลียร์ หร่อกัมมันตรังสี 
  2. ข้อยกเว้นความไม่สมบูรณ์และความไม่พร้อมออกเดินทะเล (Unseaworthiness 
or Unfitness) บริษัทชดใช้ความเสียหายเม่่อในเร่อซึ่งไม่พร้อมออกทะเลไปบรรทุกสินค้า ในกรณีที่
พิสูจน์ได้ว่าผู้เอาประกันมีส่วนรู้เห็นด้วย 
  3. ข้อยกเว้นภัยสงคราม ครอบคลุมถึง สงคราม สงครามกลางเม่อง กบฏ ปฏิวัติ 
การก่อความวุ่นวายของฝูงชน การกระท าที่เป็นปฏิปักษ์ของชาติศัตรู การยึด จับกุม หน่วงเหนี่ยว 
กักกันภัยจากทุ่นระเบิด อาวุธสงครามซึ่งถูกทอดทิ้งเอาไว้ 
  4. ข้อยกเว้นการนัดหยุดงาน ครอบคลุมถึง ความเสียหายอันเกิดจากการนัดหยุด
งาน จลาจลและการก่อการร้าย หร่อการกระท าที่มีจุดมุ่งหมายทางการเม่องอย่างไรก็ดี เง่่อนไข
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามข้อ 3 และ 4 ในเร่่องสงครามและการนัดหยุดงานนั้น ผู้เอาประกันภัย
สามารถซ่้อความคุ้มครองดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ตาม Institute War Clauses (Cargo) และ Institute 
Strikes Clauses (Cargo) แต่เง่่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองตามข้อ 1 และ 2 นั้นไม่อาจซ่้อเพิ่มเติม
ได้ 
  2. การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  ความคุ้มครองนั้นจะเร่ิมตั้งแต่
เวลาที่ทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยได้ท าการขน ถ่ายขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ณ 
คลังสินค้า หร่อสถานที่เก็บทรัพย์สินนั้นตามที่ระบุช่่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ จะ
คุ้มครองตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่งตามเส้นทางและวิธีการขนส่งตามปกติ นิยม ความ
คุ้มครองจะสิ้นสุดลงเม่่อทรัพย์สินที่เอาประกันได้ถูกขนออกไปจากยาน พาหนะนั้นหมดสิ้นแล้ว ณ 
จุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ หร่อเม่่อก าหนดระยะเวลาประกันภัยสิ้นสุด แล้วแต่ว่าเวลาใดจะถึง
ก าหนดก่อน การประกันภัยนั้นอาจท าเป็นรายเที่ยว หร่อเป็นรายปีโดยการประเมินปริมาณสินค้าที่
จะมีการขนส่งทั้งปีก็ได้ โดยจะมีแบบประกันที่พบกันอยู่เสมอ 2 แบบ ค่อ 
  1) กรมธรรม์คุ้มครองภัยทุกประเภท (All Risk Cover) กรมธรรม์ประเภทนั้นจะให้
ความคุ้มครองทุกประเภท เว้นแต่ภัยที่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าความ
เสียหายทุกประเภทที่เกิดกับสินค้าจะได้รับความ คุ้มครอง ความเสียหายที่จะได้รับความคุ้มครอง
จะต้องเป็นภัย หร่อความเสี่ยง (Peril or Risk) ค่อเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหร่อไม่ได้
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คาดหมาย (Fortuitous or Unexpected) หากเป็นความเสียหายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
สามารถคาดหมายได้และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เช่นในกรณี
ที่ข้าวซึ่งมีความช่้นสูงใน ระดับซึ่งไม่สามารถที่จะทนต่อสภาวะการขนส่งได้ซึ่งจะต้องเสียหายโดย
สิ้นเชิง อย่างแน่นอนก่อนที่จะถูกขนส่งจนถึงที่หมาย แม้ข้าวนั้นจะได้เอาประกันภัยไว้และข้าว
ได้รับความเสียหาย ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากภัยใด  ๆ 
ถ่อ เป็น Inherent Vice 
  2) กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งแบบเล่อกข้อ โดยกรมธรรม์ประกันภัยชนิดนี้จะเป็น
การรวมเอาเง่่อนไขกรมธรรม์แบบคุ้มครองภัย เฉพาะอย่างและแบบคุ้มครองภัยทุกประเภทไว้
ด้วยกันโดยจะเป็นการให้ผู้เอา ประกันภัยเล่อกประเภทของความคุ้มครองตามที่ตนเองต้องการ 
แบบประกันภัยการขนส่งประเภทนี้ปัจจุบันได้ใช้กันแพร่หลาย โดยเง่่อนไขความคุ้มครองนั้นจะมี
ทั้งหมด 6 ข้อ โดยเบี้ยประกันจะแตกต่างกันไปตามระดับความคุ้มครอง โดยเรียงล าดับจากความ
คุ้มครองต่ าที่สุดในข้อ 1 จาไปถึงระดับความคุ้มครองสูงที่สุดในข้อ 6 
  1) ความเสียหายหร่อการสูญเสียโดยสิ้นเชิงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมี 
สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยตรงจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งได้เกิดความเสียหายหร่อ สูญเสียโดย
สิ้นเชิงจาก อัคคีภัย การระเบิด ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด หร่อชนกับสิ่งใดภายนอก
ยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่ถนน ทางเท้า หลุมบนถนน อากาศ น้ า) เร่อจม เร่อเกยต่้น เคร่่องบินตก รถ
หร่อรถไฟคว่ า ตกสะพาน ตกราง หร่อสะพานขาดความเสียหายซึ่งจะได้รับความคุ้มครองนั้น
จะต้องเป็นกรณีที่ สินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิงและยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าดังกล่าวได้รับความ 
เสียหายโดยสิ้นเชิงด้วยเท่านั้นหากยานพาหนะนั้นไม่ได้เสียหายโดยสิ้นเชิง แม้ว่าสินค้าจะได้รับ
ความเสียหายโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
  2) ความเสียหายหร่อการสูญเสียโดยสิ้นเชิงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยมี
สาเหตุ ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นประสบภัยโดยตรงจาก อัคคีภัยการระเบิด 
ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด หร่อชนกับสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่ถนน ทาง
เท้า หลุมบนถนน อากาศ น้ า) เร่อจม เร่อเกยต่้น เคร่่องบินตก รถหร่อรถไฟคว่ า ตกสะพาน ตกราง 
หร่อสะพานขาดในกรณีนี้ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งไม่จ าเป็นต้องเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ในการ
พิจารณาจะไม่พิจารณาในส่วนน้ี แต่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงเท่านั้น หาก
เสียเพียงบางส่วนจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
  3) ความเสียหายหร่อการสูญเสียโดยสิ้นเชิงหร่อบางส่วนของทรัพย์สินที่เอา
ประกัน ภัยโดยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นประสบภัยโดยตรง จาก 
อัคคีภัย การระเบิด ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด หร่อชนกับสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น 
(ซึ่งมิใช่ถนน ทางเท้า หลุมบนถนน อากาศ น้ า) เร่อจม เร่อเกยต่้น เคร่่องบินตก รถหร่อรถไฟคว่ า 
ตกสะพาน ตกราง หร่อสะพานขาด ในกรณีนี้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่จ าเป็นที่จะต้องเสียหาย
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โดยสิ้นเชิง หากเกิดการเสียหายบางส่วนจากภัยที่ระบุก็จะได้รับความคุ้มครองตามความเสียหายที่
แท้จริง 
  4) ก. ความคุ้มครองตามข้อ 3 และ ข. ความเสียหายหร่อสูญเสียโดยสิ้นเชิงของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหีบห่อใดหีบห่อหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงในระหว่างการขนขึ้นหร่อขนลง
จากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น ความคุ้มครองตามข้อนี้จะมีผลบังคับ ในกรณีที่สินค้ามีการ
บรรจุไว้เป็นหีบห่อ และในระหว่างการขนขึ้นหร่อขนลงจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น หีบ
ห่อใดหีบห่อหนึ่งเกิดความสูญเสียโดยสิ้นเชิงเท่านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น ไข่ไก่
1ลังมีไข่ไก่ 100 ฟอง หากลังดังกล่าวตกหล่นจากรถในระหว่างขนลงจากรถแล้ว ไข่ไก่แตกไป
จ านวน 80 ฟองก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ไข่ไก่จะต้องแตกทั้งหมดจึงจะได้รับความคุ้มครอง 
  5) ก. ความคุ้มครองตามข้อ 3 และ 4 ข. และ ข. ความเสียหายหร่อการสูญเสียโดย
สิ้นเชิงหร่อบางส่วนของทรัพย์สินที่ เอาประกัน ภัย โดยมีสาเหตุที่ เกิดขึ้นโดยตรงจากภัย
แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า น้ าทะเล น้ าแม่น้ า น้ าฝน น้ าจ่ด น้ าทะเลสาบความคุ้มครองตามข้อนี้ยานพาหนะ
ที่ใช้ในการขนส่งจะได้รับความเสีย หายหร่อไม่ก็ได้และทรัพย์สินจะเสียหายบางส่วนหร่อสิ้นเชิงก็
ได้ ยกตัวอย่างเช่นในระหว่างทางฝนตกลงมาท าให้สินค้าเสียหายก็จะได้รับความคุ้ม ครอง 
  6) ความเสียหายหร่อการสูญเสียโดยสิ้นเชิงหร่อบางส่วนของทรัพย์สินที่เอา
ประกัน ภัยจากการเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากเหตุภายนอกของทรัพย์สินนั้นความ คุ้มครองตาม
ข้อนี้จะเป็นความคุ้มครองที่สูงที่สุด โดยจะครอบคลุมความเสี่ยงภัยทั้งหลายทั้งปวงตามข้อ1-5 ไว้
ทั้งหมด เป็น All Risk Cover 
  การพิจารณาเง่่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
  1) กรมธรรม์คุ้มครองภัยทุกประเภท (All Risk Cover) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 
กรมธรรม์ประเภทนั้นจะให้ความคุ้มครองทุกประเภท เว้นแต่ภัยที่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ 
ดังนั้นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่เพียงพิสูจน์ว่าภัยดังกล่าวไม่ใช่
ภัยอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในทุกกรณีซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้น 
  2) กรมธรรม์คุ้มครองภัยเฉพาะอย่าง (Named Perils) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 
กรมธรรม์ประเภทนั้นจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภัยประเภทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น กรมธรรม์
ดังนั้นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการพิสูจน์ต่างจาก
กรมธรรม์ประเภทแรกค่อ จะต้องพิสูจน์ว่าภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยที่ได้อยู่ในเง่่อนไขความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 กัปตันเร่อหร่อผู้ควบคุมเร่อ Master ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม

ช านาญเกี่ยวกับเร่อ 
2 การขนส่งภายในประเทศ Inland Transit การประกันภัยการขนส่ง

ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
ทางบก ทางน้ า ทาง อากาศ
ยาน รับประกันภัยสินค้า
หร่อทรัพย์สิน ในระหว่าง
การขนส่งจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 

3 การขอเปลี่ยนเม่องท่าปลายทาง
ของสินค้า 

Diversion ก า ร ข อ เ ป ลี่ ย น เ ม่ อ ง ท่ า
ปล ายท างของสินค้ า ใน
ระหว่างหร่อก่อนการขนส่ง 

4 การรวบรวมสินค้า Consolidation การจัดเก็บสินค้าให้อยู่ใน
กลุ่มหร่อกองเดียวกัน 

5 การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้ง
ของผู้ส่งออก 

Door to Door การรับมอบสินค้าจากสถาน
ที่ตั้งของผู้ส่งออก และส่ง
มอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้ง
ของผู้น าเข้า 

6 ค่าค่นตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่
ก าหนด 
 

Detention ค่าใช้จ่ายในขณะที่ตู้สินค้า
อยู่บนบก จะถูกเรียกเก็บก็
ต่อเม่่อเกินก าหนดเวลาที่
ท า ง ส า ย เ ร่ อ แ ต่ ล ะ ส า ย
ก าหนดไว้ 

7 ค่าค่นตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าเวลาที่
ก าหนด 
 

Detention ค่าใช้จ่ายในขณะที่ตู้สินค้า
อยู่บนบก จะถูกเรียกเก็บก็
ต่อเม่่อเกินก าหนดเวลาที่
ท า ง ส า ย เ ร่ อ แ ต่ ล ะ ส า ย
ก าหนดไว้ 

8 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ ามัน Bunker Adjustment ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ ามัน
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
เช่้อเพลิงที่สูงขึ้น 
 

Factor เ ช่้ อ เ พ ลิ ง ที่ สู ง ขึ้ น  เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทเร่อเรียก
เก็บเพิ่มเติมจากค่าระวาง
ปกต ิ 

9 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา 
 

Currency Adjustment 
Factor 

ค่ าธรรม เนี ยมพิ เ ศษจาก
ความผันผวนของ อัตรา
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร า
ต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ
ของค่าระวางเร่อ 

10 ค่าใช้จ่ายที่ท่าในการเคล่่อนย้ายตู้
สินค้า 
 

Terminal Handing 
Charge 

ค่าใช้จ่ายในการน าตู้คอน
เทนเนอร์ลงจากเร่อ หร่อค่า
ย้ายตู้  คอนเทนเนอร์หน้า
ท่าเร่อไปยังลาน 

11 ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หร่อค่ายกตู้
สินค้า 

Terminal Handling 
Charge 

ค่าใช้จ่ายในการน าตู้คอน
เทนเนอร์ลงจากเร่อ หร่อค่า
ย้ายตู้  คอนเทนเนอร์หน้า
ท่าเร่อไปยังลาน 

12 ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง Freight Prepaid ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ขนส่ งสินค้ าและในทาง
กลับกัน 

13 ค่าระวางจ่ายที่เม่องปลายทาง 
 

Freight Collect ผู้ ส่ ง สิ น ค้ า  เ ป็ น ผู้ จ่ า ย
ค่าบริการ ลูกค้าปลายทาง
เป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้า 

14 ค่าเสียเวลาของเร่อ 
 

Demurrage Charge ค่าใช้จ่ายที่ใช้ตู้หนักวางอยู่
ในท่า โดยสายเร่อเป็นคน
เก็บค่าใช้จ่ ายส่วนนี้  โดย
ปกติสายเร่อจะมี Free time 
พ่้นฐานให้ลูกค้า 3-5 วัน 

15 ค่าเอกสาร 
 

Doc Fee. ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร
แลก เปลี่ ยน เอกสารทาง
ธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
16 เคร่่องหมายและเลขหมายหีบห่อ

ของสินค้า 
 

Mark & No. สัญลักษณ์ ตัวอักษร ตัวเลข 
ห ร่ อ อ่่ น ๆ  ที่ ติ ด ไ ว้ อ ยู่
กับแพ็คกิ้งสินค้า เพ่่อระบุว่า
สินค้าเป็นของของผู้รับ 

17 เงินที่บริษัทเร่อจ่ายตอบแทน
ให้แก่ผู้ใช้เร่อ 
 

Dispatch Money เงินที่บ ริษัท เ ร่อจ่ ายตอบ
แทนให้ แก่ ผู้ ใ ช้ เ ร่ อ เ ม่่ อ
ท างานได้แล้วเสร็จก่อนเวลา
ที่ก าหนด ส่วนใหญ่ใช้กับ
เร่อจรเช่าเหมา 

18 จ านวนและลักษณะหร่อชนิด
ของหีบห่อ 

Quantity And Kind Of 
Packages 

จ านวนและลักษณะหร่อ
ชนิดของหีบห่อที่ใส่สินค้า
เพ่่อง่ายต่อการขนย้าย 
 

19 ชมรมเดินเร่อ  
 

Conference การปรึกษาหาร่อ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเพ่่อการ
ก า ห น ด เ ป็ น ก ฎ  ก ติ ก า 
ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคับ  ห ร่อ
บรรทัดฐานการปฏิบัติการ
ด าเนินงาน 

20 ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 

IATA Cargo Agent ตัวแทนขนส่ งสินค้ าทาง
อากาศที่ได้ รับการรับรอง
จากสมาคมการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ 

21 ตัวแทนผู้รับขนส่งผู้ออกใบตรา
ส่ง 

Carrier’s Agent ตัวแทนผู้ รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ 

22 ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า 
 

Freight Forwarder จะด าเนินการน าสินค้าจากผู้
ขนส่งสินค้าสาธารณะ ไป
ส่งมอบให้กับผู้ รับสินค้ า
หร่อผู้รับตราส่ง เม่่อสินค้า
มาถึงท่า เ ร่อปลายทางใน
ฐานะเป็นตัวแทนของผู้รับ
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
สินค้าหร่อผู้รับตราส่ง  

23 ตัวปรับค่าน้ ามัน 
 

Bunker Adjuster 
Factor 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ ามัน
เ ช่้ อ เ พ ลิ ง ที่ สู ง ขึ้ น  เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทเร่อเรียก
เก็บเพิ่มเติมจากค่าระวาง
ปกต ิ

24 ตัวปรับเงินสกุลค่าระวางเร่อ Currency Adjustment 
Factor 

ค่าใช้จ่ ายที่ เกิดจากอัตรา
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร า ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

25 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต 
 

Twenty-Foot 
Equivalent Unit  

 ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 
ฟุต 

26 ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต 
 

Forty-Foot Equivalent 
Unit 

 ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 
ฟุต 

27 ท่าเทียบเร่อ 
 

Berth อาณาบริเวณพ่้นที่ส าหรับ
ให้เร่อเข้าจอดเทียบท่า มีการ
ทอดสมอเร่อ มีอุปกรณ์หร่อ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ในการด า เนินกิจกรรม
ระหว่างเร่อกับชายฝั่ง เช่น 
การขนถ่ายสินค้าจากเร่อขึ้น
สู่ฝั่ง หร่อจากเร่อลงเร่อ 

28 เที่ยวเร่อ 
 

VOY.NO. / VOYAGE 
NO. 
 

เที่ยวเร่อในการขนส่งสินค้า 

29 น้ าหนักสินค้าที่ใช้ค านวณค่า
ระวาง 
 

Chargeable Weight น้ าหนักจริง หร่อ น้ าหนักที่
ค านวณจาก  ป ริมาตร  ที่ 
น าเอาลูกบาศก์เซนติเมตร 
หารด้วย 6000  ที่มากกว่า มา
เป็นฐานในการค านวณค่า
ระวางการขนส่งทางอากาศ 

30 บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเร่อ Manifest บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับ
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
เร่อ 

31 ใบจองเร่อ 
 

Shipping Particular ใบจองเร่อที่ผู้ส่งออกจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วย
ตน เอง  เพ่่ อตั วแทนสาย
เดินเร่อจะได้น ารายละเอียด
ต่างๆ ไปจัดท าใบตราส่ง
สินค้าให้แก่ผู้ส่งออก 

32 ใบแจ้งว่าเร่อได้มาถึง 
 

Arrival Notice 
 

ใบแจ้งในการเต่อนว่าเร่อ
ได้มาเทียบท่า 

33 ใบตราส่งสินค้า 
 

SERENDER BILL OF 
LADING 

ใบตราส่งสินค้าที่ผู้ รับใบ
ตราส่ง สามารถขอรับใบสั่ง
ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้
โดยไม่ต้องใช้ ใบตราส่ ง
สินค้าต้นฉบับ 

34 ใบตราส่งสินค้าทางเร่อ 
 

Bill of lading เอกสารส าคัญที่สุด เม่่อมี
การ ส่งสินค้าทางทะเล Bill 
of Lading เป็นใบรับรอง 
มอบสินค้าของบริษัทเร่อที่
ท าการส่งออก 

35 ใบตราส่งสินค้า 
 

Thorough Bill Of 
Landing 

ใบตราส่งสินค้า ส าหรับการ
ขนส่งด้วยเร่อตลอดเส้นทาง 

36 ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ 
 

Air Waybill  เอกสารการส่งสินค้าทาง
อ า ก า ศ ที่ อ อ ก โ ด ย
ผู้ประกอบการขนส่ง 

37 ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง 
 

Surrender B/L การเก็บรวบรวม B/L ที่ด้าน
ต้นทาง(ด้านผู้ส่งออก) โดย
ปกติแล้ว 

38 ใบสั่งปล่อยสินค้า 
 

Delivery Order ใบที่ ผู้น า เข้ าต้องส่งให้ผู้
ส่งออกเพ่่อเปิดออเดอร์ 

39 ประมาณการของวันที่ที่เร่อจะ Estimate Time Of ประมาณการของวันที่ที่เร่อ
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
เข้าถึงท่าปลายทาง 
 

Arrival จะเข้าถึงท่าปลายทาง  

40 ประมาณการของวันที่ที่เร่อจะ
ออกจากท่าต้นทาง 
 

Estimate Time Of 
Departure 

ประมาณการของวันที่ที่เร่อ
จะออกจากท่าต้นทาง  

41 ผู้รับตราส่งสินค้า 
 

Consignee 
 

ผู้รับตราส่งสินค้า กรณีซ่้อ
ขายโดย L/C จะระบุตามแต่
เง่่อนไขใน L/C ว่า TO 
ORDER หร่อระบุเป็นช่่อ
ธนาคารผู้เปิด L/C กรณีซ่้อ
ขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคาร
จ ะ ร ะ บุ ช่่ อ ผู้ รั บ สิ น ค้ า
โดยตรง 

42 รหัสตัวแทน IATA 
 

Agent IATA Code รหัสตัวแทน IATA 

43 ราคาสินค้าที่ส าแดงต่อศุลกากร 
 

Declared Value For 
Customs 

ราค าสินค้ า ที่ ส า แดงต่ อ
ศุลกากรใน AWB 

44 ราคาสินค้าที่ส าแดงต่อสายการ
บิน 
 

Declared Value For 
Carrier 

ราคาสินค้าที่ส าแดงต่อสาย
การบินใน AWB 

45 รายการสินค้า 
 

Description Of Goods  รายการสินค้า 

46 เร่อเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้า
ด้วยตู้สินค้า 

Container Carrier เร่อเดินสมุทรที่ใช้ขนส่ง
สินค้าด้วยตู้สินค้า 

47 เร่อจรเช่าเหมาล าที่ไม่มีการ
ก าหนดเส้นทาง 
 

Charterer   เร่อจรเช่าเหมาล าที่ไม่มีการ
ก าหนดเส้นทางและตาราง
เดินเร่อที่แน่นอนตายตัว  

48 เร่อเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าที่
เป็นหีบห่อ 
 

Break – Bulk Carrier  ขนส่งสินค้าที่เป็นหีบห่อ
หร่อสินค้าที่เป็นรถยนต์ 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
49 เร่อเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้า

ประเภทเทกอง 
 

Bulk Carrier เร่อเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้า
ประเภทเทกองและสินค้าที่
เป็นของเหลว 

50 เร่อเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่
บรรทุกสินค้าลงในระวางเร่อ
ใหญ่โดยตรง 

Conventional Vessel เร่อเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่
บรรทุกสินค้าลงในระวาง
เร่อใหญ่โดยตรง 

51 เร่อที่มีการก าหนดเส้นทาง 
 

Liner เร่อที่มีการก าหนดเส้นทาง
และตารางเดินเร่อที่แน่นอน
ตายตัวส่วนใหญ่ได้แก่เร่อ
คอนเทนเนอร์ 

52 ลานตู้สินค้า 
 

Container Yard สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้
สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่ งออก
ต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์
จากตัวแทนเร่อเพ่่อน าไป
บรรจุสินค้าด้วยตนเอง 

53 วันที่ที่เร่องจะเข้าถึงท่าปลายทาง 
 

Estimate time of 
Arrival 

ประมาณการของวันที่ที่เร่อ
จะเข้าถึงท่าปลายทาง  

54 วันที่ที่เร่อจะออกจากท่าต้นทาง 
 

Estimate time of 
Departure 

ประมาณการของวันที่ที่เร่อ
จะออกจากท่าต้นทาง  

55 วันที่ออกใบตรา 
 

Executed On วันที่ออกใบตราส่งใน AWB 

56 สถานี บรรจุ / ส่งมอบ สินค้าที่
ต้นทาง 
 

Container Yard สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้
สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่ งออก
ต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์
จากตัวแทนเร่อเพ่่อน าไป
บรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ 
สถานประกอบการของผู้
ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้อง
รับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุ
ใ น ตู้ ค อ น เ ท น เ น อ ร์
จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึง
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
เม่องท่าปลายทาง  

57 สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้า
ที่ต้นทาง 
 

Container Yard สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้
สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออก
ต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์
จากตัวแทนเร่อเพ่่อน าไป
บรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ 
สถานประกอบการของผู้
ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้อง
รับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุ
ในตู้คอนเทนเนอร์
จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึง
เม่องท่าปลายทาง  

58 สถานีตู้สินค้า 
 

Container Freight 
Station 

การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จน
เต็มพ่้นที่ 

59 สถานีตู้สินค้า 
 

Container Freight 
Station 

การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จน
เต็มพ่้นที่ 

60 สนามบินต้นทาง 
 

Airport Of Departure สนามบินต้นทางในการ
ขนส่งสินค้าขึ้นเคร่่องบิน 

61 สนามบินปลายทาง 
 

Airport Of Destination 
 

สนามบินต้นทางในการ
ขนส่งสินค้าลงเคร่่องบิน 

62 สายการบินที่ท าการขนส่งสินค้า 
 

Carrier  
 

ผู้ขนส่งสินค้า 

63 สินค้าเต็มตู้ 
 

Full Container Load การบรรจุสินค้าจนเต็มตู้
คอนเทนเนอร์ 

65 สินค้าไม่เต็มตู้ 
 

Less Than Container 
Load 

การบรรจุสินค้ าไม่ เต็มตู้
คอนเทนเนอหร่อการเหล่อ
พ่้นที่ในตู้ 

66 สินค้าอันตราย 
 

Hazardous Goods สินค้าที่เป็นพวกสารเคมีที่
สามารถเกิดประติกริยาได้ 

67 เส้นทางเดินอากาศที่ต้องการ Requested Routing เ ส้ น ท า ง เ ดิ น อ า ก า ศ ที่
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
 ต้องการ 

68 หมายเลขตู้สินค้า  Container And Seal 
No. 

หม า ย เ ล ข ตู้ สิ น ค้ า แ ล ะ
หมายเลขแถบผนึกตู้สินค้า 

69 อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ 
 

Rate Class ค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ส่งหร่อ
ผู้ รั บสิ นค้ า จะต้ อ งช า ร ะ
ก่อนที่จะส่งสินค้า 

70 เอกสารบันทึกการรับสินค้า  Tally Sheet  เอกสารบันทึกการรับสินค้า
ของตัวแทนเร่อ 
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บทที ่4  
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการส่งออกแก้วพลาสติกไปประเทศจีน 

  จากที่ได้เข้าไปศึกษาการส่งออกแก้วพลาสติกไปประเทศจีนของ บริษัท อีสเทิร์น     
โพลีแพค จ ากัด ที่ด าเนินธุรกิจผลิตแก้วน้ าพลาสติก คณะผู้จัดท าได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลปัญหามาวิเคราะห์ถึงปัญหาการส่งออกแก้วน้ าพลาสติกไปประเทศจีน ของบริษัท อีสเทิร์น 
โพลีแพค จ ากัด ซึ่งศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน 
      ขั้นตอนการส่งออก  
   1. ผู้ส่งออกได้รับค าย่นยันการสั่งซ่้อสินค้า 
      2. ผู้ส่งออกท าการผลิตสินค้าและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการส่งออก 
      3. ด าเนินการย่นเอกสารทางศุลกากรขาออก 
     4. น าสินค้ามายังท่าเร่อต้นทางและท าการยกตู้สินค้าขึ้นบนเร่อ 
      5. สินค้าถึงท่าเร่อปลายทางท าการยกตู้ลงจากเร่อ 
      6. ผู้น าเข้าด าเนินการผ่านศุลกากรขาเข้า 
      7. เม่่อผ่านพิธีการศุลกากรเรียบร้อย ผู้น าเข้าน ารถเพ่่อมารับสินค้าที่ท่าเร่อ 
      8. ตรวจสอบสภาพสินค้าว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และเซ็นรับสินค้า 
  ปัญหากระบวนการส่งออกแก้วพลาสติกไปประเทศจีน 
  ปัญหาเกี่ยวกับส่งออกแก้วพลาสติกจะมีการล่าช้าของเอกสารเกิดจากการที่ลูกค้า
นั้นสั่งให้มีการจัดส่งสินค้าก่อนแล้วจะให้เอกสารตามมาทีหลังแต่ไม่ส่งให้ตามเวลาที่ก าหนด 
นอกจากนั้นปัญหาด้านจราจรติดขัดขณะน าสินค้าไปยังท่าเร่อเกิดขึ้นเพราะในการเดินรถไปส่ง
สินค้าที่ท่าเร่อนั้นต้องใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ท าให้เกิดการล่าช้าในการขนส่ง 
2. ข้อมูลด้านส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน 
  ในการส่งออกสินค้าทางบริษัทจะต้องเรียนรู้เกี่ยวเอกสารและขั้นตอนต่าง  ๆ ใน
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ดังนี ้
       1.ขั้นตอนเร่่องเอกสารการส่งออก 
       2.ขั้นตอนการหาตลาด  
       3.ขั้นตอนการตกลงซ่้อขายระหว่างประเทศ  
       4.ขั้นตอนการเตรียมสินค้า  
       5.ขั้นตอนการขนส่งสินค้า  
       6. Shipping 
  ปัญหาด้านข้อมูลการส่งออกแก้วพลาสติกไปประเทศจีน 
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  ปัญหาด้านข้อมูลการส่งออกเร่่องการตกลงซ่้อขายระหว่างประเทศ การท าตาม
ข้อก าหนดและเง่่อนไขการส่งมอบสินค้าการท าสัญญาซ่้อขายระหว่างผู้ซ่้อกับผู้ขาย ควรศึกษาให้ดี
เพ่่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในภายหลัง 
3. การน าความรู้ท่ีศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานท่ีจะท าในอนาคต 
  จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ในเร่่องการ
ส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน ซึ่งความรู้ที่ได้มาสามารถน าไปใช้งานที่จะใช้ในอนาคตได้
จริงและต่อยอดในการประกอบอาชีพเพ่่อประสิทธิภาพในการท างานของตนเอง 
4.น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้สติปัญญาที่ดีมาประยุกต์ใช้กับการสร้างโมเดล 
  4.1 น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านใช้สติปัญญาที่ดีมาใช้ในการท าโมเดลในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ท าโมเดลน่าสนใจ 
  4.2 น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้สติปัญญามาใช้ในการพรีเซ็นโปรเจค
เร่่องการตอบค าถามและอธิบายโมเดล 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
  จากการศึกษากระบวนการส่งออกแก้วพลาสติกไปยังประเทศจีน กรณีศึกษา 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด เม่่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดท าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเร่่องการศึกษากระบวนการส่งออกแก้ว
พลาสติกไปยังประเทศจีนโดยการขนส่งทางเร่อการศึกษาขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารในการ
ส่งออกไปยังประเทศจีน โดยการขนส่งทางเร่อ แต่ในกิจการต่าง ๆ ที่ได้เข้าท าการศึกษานั้นยังพบว่า
มีปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้   
  1.ปัญหาการล่าช้าของเอกสารลูกค้าที่ต้องการงานแบบเร่งด่วนแต่ส่งเอกสารมาที่
หลัง ดังนั้นทางเราจึงท าการท างานส่งให้ไม่ได้เพราะเอกสารไม่ครบ 
  2. ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านการส่งออก การศึกษาข้อตกลงที่จะท าการค้าหร่อ
ข้อตกลงไม่ตรงกับประเทศลูกค้า 
  3. การปรับใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด มาใช้กับงานที่
จะท าในอนาคตในเร่่องแก้ปัญหาต่าง ๆ การคิดหาวิธีทางออกที่ดีเพ่่อไม่ให้งานที่ท าติดขัด และ
ประสบความส าเร็จไปด้วยดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ทางบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ควรมีการประชุมทุก ๆ 3 – 6 เด่อน เพ่่อให้
พนักงานไม่ควรรับงานแบบไม่มีการส่งส าเนามาย่นยันหร่อรับงานปากเปล่าจากลูกค้าแม้ว่าจะ
เร่งด่วนแค่ไหนก็ตามเพราะเม่่อเร่ิมด าเนินการค าสั่งของลูกค้าแล้วแต่ทางลูกค้าไม่ส่งเอกสารเอกสาร
ที่ส าคัญมาให้หร่อส่งเอกสารมาช้าจะท าให้เกิดปัญหากับทางบริษัทเพราะในการส่งออกนั้นเร่อที่ท า
การส่งออกจะมีรอบและระยะเวลาอกที่ชัดเจน 
  2. ทางบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด และทางลูกค้าควรมีการประชุมศึกษา
เกี่ยวกับข้อตกลงเร่่องการซ่้อขายระหว่างประเทศให้ชัดเจนและควรมีการเซ็นสัญญาไว้เป็นหลัก
หากเกิดปัญหาหร่อการไม่เข้าใจกันในการซ่้อขายสินค้า  
  3. ทางบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ควรตรวจสอบสภาพของสินค้าก่อนน าขึ้น
ตู้คอนเทนเนอร์ เพราะเม่่อสินค้าถึงม่อลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหาเร่่องสินค้าเสียหาย 
  4. การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีสติปัญญาที่ดีในการคิดกับสิ่งที่เกิด
ปัญหา การหาทางแก้ไขเพ่่อไม่ให้งานที่ท าเกิดปัญหาซ้ า ๆ อีก 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญ 
- ไม่มีขอเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนเข้าเยี่ยมชมภายในบริษทั
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ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

 

 

  มอบของขวัญให้กับหัวหน้าฝ่ายจัดหาบุคคลของบริษัท 

 

 
 

 เจ้าหน้าที่ให้ชมส่่อและอธิบายกระบวนการการท างานของบริษัท 
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 สอบถามข้อมูลแต่ละหัวข้อที่ท า 
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ภาคผนวก  ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ผังโมเดล 

 

 

 

วางแผนและวางผังเพ่่อง่ายการประกอบ 
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ตัดและเตรียมส่วนต่าง ๆ เพ่่อประกอบบนแผ่นกระดาน  

 

 

 

ประกอบส่วนต่าง ๆ เพ่่อให้เสร็จสมบูรณ์ 
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เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณการท าโมเด
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งบประมาณท่ีใช้ไปในการท าโครงงาน 

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 230 
2 กระดาษลูกฟูก 9 แผ่น 225 
3 กระดาษลายน้ า 2 แผ่น 50 
4 กระดาษสี 2 แผ่น 90 
5 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 416 
6 เดินเส้น 3 ม้วน 36 
8 กาว 2 หน้า 20 
9 ไส้กาว 1 แพ็ค 20 

10 ปืนกาว 20 
11 กาวร้อน 4 ขวด 80 
12 กรรไกร 42 
13 คัตเตอร์ 2 ด้าม 30 
16 ปกใส 1 แผ่น 5 
17 กาว uhu 1 หลอด 70 
18 อุปกรณ์ตกแต่ง 812 
19 กระดานไม้ 150 
20 กระดาษสติ๊กเกอร์ 50 

รวม 2,396 
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ประวัติผู้จัดท า 
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ประวัติผู้จัดท า 

 

      ช่่อนามสกุล นางสาวสุพรรณี อยู่เป็นสุข 

      วันเด่อนปีเกิด 4 กันยายน 2541 

      ที่อยู่ 41/41 ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก5 

      แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

      กรุงเทพมหานคร 

      E – Mail Spn.ffrong@hotmail.com 

 

 

      ช่่อนามสกุล นางสาวนัทธมน โพธิ์ยิ้ม  

      วันเด่อนปีเกิด 1 กุมภาพันธ์ 2542  

      ที่อยู่ 2416/66 หมู่7 ถ.เทพารักษ์  

      ต าบลเทพทรักษ์ อ าเภอเม่อง  

      จังหวัดสมุทรปราการ  

      E- Mail ntmmiee@hotmail.com 
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