
บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

สํ านั ก ง านสถิ ติ แห ง ช าติ  ได จั ดทํ า
โครงการสํารวจการเคลื่อนยายสินคา พ.ศ. 2550 
ขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อสนับสนุนขอมูลในการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาดานโลจิสติกสของ
ประ เทศ  เ ช น  นโยบายด านการคมนาคม 
โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง การประเมิน  
วัดประสิทธิภาพของการขนสง ตลอดจนการ
วางแผนสนับสนุน สงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับเรื่องโลจิสติกส 

การสํารวจการเคลื่อนยายสินคา  พ.ศ. 
2550 คร้ังนี้ ไดเลือกเก็บรวบรวมขอมูลการขนสง
สินคาขาออกจากสถานประกอบการเพียงดาน
เดียว เพื่อไมใหเกิดการนับซ้ํา และเก็บรวบรวม
ขอมูลการขนสงสินคาเกษตรเขาสถานประกอบ- 
การเฉพาะที่ประกอบอุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
ภาคการเกษตรดวย  

สําหรับการสํารวจครั้งนี้คุมรวมสถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร  เหมืองหิน  การผลิต  การขายส ง        
การขายปลีก  (ไมรวมการขายยานยนต) และ
คลังสินคาที่มีคนทํางานตั้ งแต  11 คนขึ้นไป       
ทั่วประเทศ ผลการสํารวจที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
1 .  ข อ มูลการขนส งสินค าออกจากสถาน -
ประกอบการ 

• มูลคาและน้ําหนักสินคา 
 ผลจากการสํารวจในตาราง ก แสดงวา 

จากมูลคาและน้ําหนักสินคาที่มีการสงออกจาก
สถานประกอบการทั้งหมดในป 2550 สวนใหญ
หรือรอยละ 83.3 และรอยละ 59.0 เปนการขนสง
ออกจากสถานประกอบการขนาดใหญที่ มี
คนทํางานมากกวา 50 คน 

หากพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม 
พบวา รอยละ 77.3 และ  57.2 เปนมูลคาและ
น้ํ าหนั กของสินค าที่ ขนส งออกจากสถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต  

 
 

                                                           (รอยละ) 

ขนาด / ประเภท 
สถาน

ประกอบ 
การ 

เที่ยว 
การขนสง 

 

มูลคา    
สินคา 

น้ําหนัก 
สินคา 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ขนาด     

11 – 25 คน 47.3 23.4 7.0 9.0 
26 – 50 คน 22.0 18.6 9.7 32.0 
> 50 คน 30.7 58.0 83.3 59.0 

ประเภท     
การทําเหมอืงแร 
   เหมืองหิน 1.4 3.8 2.8 30.7 
การผลิต 68.4 57.4 77.3 57.2 
การขายสง 28.3 36.7 18.6 11.3 
การขายปลีก 1.7 1.7 0.2 -- 
คลังสินคา 0.2 0.4 1.1 0.8 
หมายเหตุ : - - มีขอมูลจํานวนเล็กนอย ต่ํากวารอยละ 0.05 
 

 จากจํานวนเที่ยวการขนสง มูลคาสินคา 
และน้ําหนักสินคาที่สงออกจากสถานประกอบการ
ทั้งหมดในป 2550 (แผนภูมิ ก) พบวา จํานวนเที่ยว
การขนสงสินคาออกจากสถานประกอบการ       
ในแตละไตรมาสไมคอยแตกตางกันมากนัก คือ 
ประมาณรอยละ 24 - 26 ในขณะที่มูลคาสินคาและ
น้ํ า หนั กของสิ นค าที่ ขนส ง ออกจ ากสถาน
ประกอบการในไตรมาสที่ 4 สูงกวาไตรมาสอื่น ๆ 
สวนไตรมาสที่ 2 มีมูลคาและน้ําหนักการขนสง
สินคาออกต่ําที่สุด 
 

ตาราง ก  ขอมูลการขนสงสินคาออกจากสถานประกอบการ 
               จําแนกตามขนาดและประเภทอุตสาหกรรม 
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• ประเภทสินคา 

เมื่อจําแนกสินคาที่สงออกจากสถาน
ประกอบการทั้งหมดตามประเภทสินคา พบวา 
สินคาที่มีมูลคาและน้ําหนักของสินคาสงออกจาก
สถานประกอบการสูงใน 3 อันดับแรก ไดแก 

 

มูลคาสินคา 
อันดับ 1   เครื่องจักรและเครื่องใชกล เครื่องอุปกรณ 
                 ไฟฟา เครื่องบันทึกเสียง  

 
25.8% 

            2   อาหารปรุงแตง เครื่องดื่ม และ ยาสูบ 15.2% 
            3    พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก 13.9% 
  

น้ําหนักสินคา 
อันดับ 1   ผลิตภัณฑแร 34.4% 
           2   อาหารปรุงแตง เครื่องดื่ม และ ยาสูบ 15.2% 
           3   ของทําดวยหิน ปลาสเตอร ซีเมนต  
                 เซรามิก  และเครื่องแกว 

 
12.7% 

 

• รูปแบบ / พาหนะที่ใชในการขนสง 
 สําหรับรูปแบบการขนสงหรือพาหนะที่

ใชในการขนสงสินคาออกจากสถานประกอบการ
ในภาพรวม  ป  2550 (แผนภูมิ  ข)  สวนใหญ        
ใชรถบรรทุกสวนตัวเปนพาหนะในการขนสง 
(รอยละ  3 4 . 3  ของ เที่ ยวการขนส งทั้ งสิ้ น ) 
รองลงมาใชรถปคอัพสวนตัว  รอยละ  30.9 
รถบรรทุกรับจาง รอยละ 22.5 และรถปคอัพ
รับจาง รอยละ 6.8 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

• จุดปลายทางในการขนสง 
               ในด านจุดปลายทางในการขนส ง
สินค าออกจากสถานประกอบการ  พบว า        
สวนใหญกวารอยละ 42.0 ของจํานวนเที่ยวการ
ขนสงออกจากสถานประกอบการทั้งสิ้น มีการ
ขนส งสิ นค า ไปยั ง อุ ตส าหกรรมก ารผลิ ต           
รองลงไป  เปนการคาปลีก  รอยละ  24.8 และ
การคาสง  รอยละ 19.8 (แผนภูมิ ค) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

42.0

24.8
19.8

13.4

0.0
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1 2 3 4
จุดปลายทาง : 
  1  = อุตสาหกรรมการผลิต    
  2 = การคาปลีก                 

จุดปลายทาง 

พาหนะ : 
    1  =  รถบรรทุกสวนตัว   2  =  รถปคอัพสวนตัว    
    3  =  รถบรรทุกรับจาง    4  =  รถปคอัพรับจาง    
    5  =  อ่ืน ๆ  เชน เรือ ไปรษณีย รถไฟ ฯลฯ 
 

34.3
30.9

22.5

6.8 5.5

0.0
5.0

10.0
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20.0
25.0
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40.0

1 2 3 4 5
พาหนะ

แผนภูมิ ก ขอมูลการขนสงสินคาออกจากสถานประกอบการ 
เปนรายไตรมาส 

25.0
24.424.1

26.5

29.7

22.9
22.3

25.1

28.3
25.6

21.3

24.8

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

Q1 Q2 Q3 Q4

เที่ยวการขนสง มูลคาสินคา น้ําหนักสินคา

รอยละ 

รอยละ

รอยละ

แผนภูมิ ข รอยละของเท่ียวการขนสงสินคาออกจากสถาน 
                ประกอบการ จําแนกตามรูปแบบหรือพาหนะ 

แผนภูม ิค   รอยละของเท่ียวการขนสงสินคาออกจากสถาน 
                   ประกอบการ จําแนกตามจุดปลายทางในการขนสง 

      3 = การคาสง  
      4  = อื่น ๆ เชน การเกษตร  
             ทาเรือ ทาอากาศยาน ฯลฯ 
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• จุดตนทาง - ปลายทางในการขนสงสินคา 
เมื่อพิจารณาถึงการขนสงสินคาของสถาน

ประกอบการจากกลุมจังหวัดตนทางไปยังกลุม
จังหวัดปลายทาง  พบวา  สถานประกอบการ   
สวนใหญมีการขนสงสินคาไปยังกลุมจังหวัดที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร) มากที่สุด และเมื่อพิจารณา
น้ํ าหนักการขนสงสินคา  พบวา  จากสินคาที่
สงออกมายังจังหวัดกลุมที่ 1 ทั้งหมด มาจากกลุม
จังหวัดที่ 9 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) มากที่สุด รอยละ 
34.7 รองลงมา มาจากกลุมจังหวัดที่ 5 (จังหวัด
นนทบุ รี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  และ
อางทอง) รอยละ 23.9 และจากกลุมจังหวัดที่ 8 
(จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก และสระแกว) รอยละ 23.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขอมูลการขนสงสินคาเขาสถานประกอบการ 
การขนสงสินคาเขาสถานประกอบการ

ซ่ึงไดสอบถามเฉพาะสถานประกอบการที่
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาค
การเกษตรเทานั้น พบขอมูลที่นาสนใจ ดังนี้   

 
• มูลคาและน้ําหนักสินคา 

จากมูลคาและน้ํ าหนักสินคาที่มีการ
ขนสงเขาสถานประกอบการทั้งหมดในป 2550 
พบวา มูลคาสินคารอยละ 84.9 และน้ําหนักของ
สินคารอยละ 93.5 เปนการขนสงสินคาเขามายัง
สถานประกอบการขนาดใหญ  (คนทํางาน
มากกวา 50 คน) และเมื่อพิจารณาตามหมวด
อุตสาหกรรม พบวา สวนใหญ หรือ รอยละ 92.8 
และ 96.0 เปนมูลคาและน้ําหนักสินคาที่ขนสงเขา
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม (ตาราง ข) 

 
 

                           
 (รอยละ) 

ขนาด / หมวด 
สถาน

ประกอบ 
การ 

เที่ยว 
การขนสง 

 

มูลคา    
สินคา 

น้ําหนัก 
สินคา 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ขนาด     

11 – 25 คน 44.6 5.6 5.7 1.9 
26 – 50 คน 22.6 7.8 9.4 4.6 
> 50 คน 32.8 86.6 84.9 93.5 

หมวด     
อาหารและเครื่องดื่ม 64.3 83.2 92.8 96.0 
การผลิตไม และ     
  ผลิตภัณฑจากไมฯ 31.3 12.3 4.0 2.8 
การผลิตกระดาษและ     
  ผลิตภัณฑกระดาษ 4.4 4.5 3.2 1.2 

 

 
 

ตาราง ข   ขอมูลการขนสงสินคาเขาสถานประกอบการ 
                 จําแนกตามขนาดและหมวดอุตสาหกรรม 

แผนภูมิ ง น้ําหนักของสินคาท่ีมีการขนสงจากกลุมจังหวัดตาง ๆ 
ไปกลุมจังหวัดท่ี 1 

 
0 – 5 
5.1 – 10 
10.1 – 20 
20.1 – 30 
30.1 - 35 

น้ําหนักสินคา (รอยละ) 
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จากจํานวนเที่ยวการขนสงเขาสถาน
ประกอบการทั้งหมดในป  2550 (แผนภูมิ จ) 
พบวา ไตรมาสที่ 1 จะมีเที่ยวการขนสงสินคาเขา
สถานประกอบการมากที่สุด รอยละ 57.4 รองลงมา 
ไดแก ไตรมาสที่ 4 รอยละ 20.7 สาเหตุเนื่องจาก
สวนใหญเปนการขนสงสินคาทางการเกษตร ซ่ึง
มีผลผลิตเฉพาะตามฤดูกาลเทานั้น สําหรับมูลคา
และน้ําหนักสินคาที่ขนสงเขาในแตละไตรมาส
นั้น ผันแปรในทิศทางเดียวกันจํ านวนเที่ ยว      
การขนสง คือ ไตรมาสที่ 1 มีสัดสวนของมูลคา
และน้ําหนักสินคาที่ขนสงเขามากที่สุด ประมาณ
รอยละ 44.7 และ 76.9  ตามลําดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• รูปแบบ / พาหนะที่ใชในการขนสง 

สําหรับรูปแบบการขนสงหรือพาหนะที่
ใชในการขนสงสินคาเขาสถานประกอบการ        
ในภาพรวมป  2550 (แผนภูมิ  ฉ )  สวนใหญ            
(รอยละ  61.1 ของเที่ยวการขนสงเขาทั้งสิ้น)       
ใชรถบรรทุกสวนตัว  รองลงมาใชรถบรรทุก
รับจาง  รอยละ 29.8 และใชรถปคอัพสวนตัว    
รอยละ 6.1  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

• ประเภทสินคาเกษตร 
เมื่อพิจารณาเฉพาะสินคาเกษตร (สินคา

เกษตรในการสํารวจครั้งนี้ หมายถึง สินคาเกษตร
ที่ยังไมผานการแปรรูปและมาจากเกษตรกร
โดยตรง) ที่ขนสงเขาสถานประกอบการตาม
ประเภทสินคาเกษตรเทานั้น พบวา มูลคาและ
น้ํ าหนักของสินค า เกษตรที่ขนสง เข าสถาน
ประกอบการมีดังนี้ 

 
ตาราง ค รอยละของมูลคาและน้ําหนักของสินคาเกษตรที่ขนสง 

 เขาสถานประกอบการ จําแนกตามประเภทสินคาเกษตร 
 

ประเภทสินคา มูลคาสินคา น้ําหนักสินคา 
รวม 100.0 100.0 

ธัญพืช 50.1 10.0 
เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน 
พืชที่ใชในอุตสาหกรรมหรือ
ใชเปนยา และหญาแหงที่ใช
เปนอาหารสัตว 

 
 
 

40.3 

 
 
 

80.9 
พืช ผัก รวมทั้งรากและหัว
บางชนิดที่บริโภคได 

 
9.6 

 
9.1 

ผลิตภัณฑนม ไข สตัวปก 
น้ําผ้ึงธรรมชาติ ผลิตภัณฑ
จากสัตวที่บริโภคได 

 
 

- - 

 
 

- - 
หมายเหตุ : - - มีขอมูลจํานวนเล็กนอย ต่ํากวารอยละ 0.05 
 

แผนภูมิ จ ขอมูลการขนสงสินคาเขาสถานประกอบการ 
                 เปนรายไตรมาส 

20.79.012.9
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เท่ียวการขนสง
มูลคาสินคา
น้ําหนักสินคา

รอยละ 

พาหนะ: 
1  =  รถบรรทุกสวนตวั    2  =  รถบรรทุกรับจาง    3  =  รถปคอพัสวนตัว   
4  =  รถปคอพัรับจาง       5  =  อื่น ๆ  เชน เรอื ไปรษณีย รถไฟ ฯลฯ 
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รอยละ

แผนภูมิ ฉ รอยละของเท่ียวการขนสงสินคาเขา 
                   สถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบหรือพาหนะ 
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3.  สรุปและขอเสนอแนะ 
ปจจุบันการเปดเสรีทางการคา ทําให

ผูประกอบการมีการแขงขันสูง ซ่ึงปจจัยที่สําคัญ 
คือ กําหนดเวลาสงมอบ และตนทุน 

ดังนั้น  รัฐบาลจึงควรจะมีการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบการจัดสงสินคาทั้งทางถนน 
และเสนทางอื่น ๆ ดวย เชน ทางรถไฟ ทางน้ํา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงของประเทศ ให
สามารถรองรับการขนสงที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
และเปนทางเลือกใหผูประกอบการสามารถเลือก
เสนทางการขนสงที่เหมาะสมกับสินคา ซ่ึงจะเปน
การลดตนทุนดานโลจิสติกสของภาคธุรกิจ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  รวมทั้ง       
จะเปนการประหยัดการใชพลังงานเชื้อเพลิง    
การลดปญหาการจราจร ตลอดจนการสนับสนุน
ดานความปลอดภัยในการขนสงตอไป 




