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รายงานโลจิสติกสของประเทศไทย ประจําป 2551 

ธันวาคม 2551  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

คํานํา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 – 2554 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 ทั้งนี้ แผน
ยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ไดตั้งเปาหมายในการประเมินความสําเร็จไว 3 ประการ โดยหนึ่งในนั้น ไดแก 
การลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศในภาพรวม (Cost Efficiency) ซ่ึงมีตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล คือ 
สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และมี สศช. เปนหนวยงานรับผิดชอบ
หลักในการจัดทําขอมูลและคํานวณตัวชี้วัดดังกลาว โดยดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 

 การคํานวณตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เปนตัวชี้วัดที่เปนที่ยอมรับ
อยางแพรหลาย และมีวิธีการคํานวณที่เปนมาตรฐานสากล ที่ผานมา สศช. ไดพัฒนาแบบจําลองการ
คํานวณตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิจากตาราง
ปจจัยการผลิตและผลผลิตเปนหลัก และมีการปรับปรุงนิยาม คุมรวมขอมูล และเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให
การคํานวณตัวชี้วัดดังกลาวมีความถูกตอง แมนยํายิ่งขึ้น การจัดทําและเผยแพรเอกสารครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง สศช. ที่เปนหนวยงาน
เจาภาพขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบโลจิสติกสในภาพรวมและใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาในอนาคตให
เปนไปในทิศทางที่เหมาะสมตอไป 

 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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Foreword 
 

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) has 

implemented the Strategic Plan of Logistics Development for Thailand (2007-2011),  

as authorized by the Cabinet on February 27th, 2007.  The plan aims to achieve three main 

goals, among which is that of logistics cost efficiency. The measure of Logistics Costs to 

Gross Domestic Product (GDP), as used internationally, is considered to be a key indicator 

for this particular goal. The NESDB, a focal point in driving the logistics development 

strategy, has drafted an action plan to establish a national logistics database system.  

As indicated in the plan, there have been attempts to quantify the logistics costs to GDP for 

Thailand since 2004. 

The logistics costs to GDP have been widely accepted and used by many countries. 

There prevails a standard method for calculation. In the past, the NESDB developed a model 

to estimate the logistics costs mainly by using a secondary source of data from Input-Output 

Tables. Over time, some definitions of relevant terms as well as the scope of data coverage 

have been adjusted, while some primary data have been collected.  This has been undertaken 

in order to ensure the reliability and accuracy of the calculated figures. This publication has 

the main objective of providing an evaluation and monitoring tool for any relevant agencies 

from both the public and the private sectors, including the NESDB, so that they can assess the 

performance of the logistics development policy overall. In addition, it can be used to guide 

their strategies in an appropriate direction in the future. 
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    รายงานโลจิสติกสของประเทศไทย ประจําป 2551 

ธันวาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

บทสรุปผูบริหาร 

ขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโลจิสติกสในภาพรวมของประเทศตามมาตรฐานสากล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดพิจารณาแลวเห็นวาประเทศไทยจําเปนที่จะตองมีตัวชี้วัดนี้เพื่อใชสําหรับบงชี้
ความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศไทยเมื่อการเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ เพื่อที่จะ
นํามาใชในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งนี้ สศช. ไดเริ่มใหทําการศึกษาเพื่อจัดทําขอมูลดังกลาวมาตั้งแตป 2547 โดยไดดําเนินการมาเปนระยะๆ 
อยางตอเนื่อง ภายใตโครงการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ รายงานฉบับนี้จึงถือเปนการสรุปและประมวลผล
การศึกษาตางๆ โดยคณะเจาหนาที่ของ สศช.เพื่อใหสามารถประกาศตัวเลขสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยางเปนทางการเปนครั้งแรกของประเทศไทย 

การจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) ของประเทศไทยครั้งนี้ ได
กําหนดคํานิยามสําคัญที่ควรทําความเขาใจใหตรงกัน ดังตอไปนี้ 

การบริหารจัดการโลจิสติกส1/ หมายถึง กระบวนการทํางานตางๆที่เกี่ยวของกับการวางแผน การ
ดําเนินการ และการควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่
เกี่ยวของ ใหเกิดการเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการ
บริการ ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 

ตนทุนโลจิสติกส หมายถึง ตนทุนที่เกิดจากการใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการในการทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ โดยมีองคประกอบ 3 สวน  

1. ตนทุนการขนสงสินคา (Transportation Cost) เปนคาใชจายของเจาของกิจการดําเนินการ 
เพื่อขนยายสินคาจากแหลงผลิตไปยังปลายทาง หรือผูบริโภคขั้นสุดทาย ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะการ
ขนสงสินคาเทานั้น ไมรวมการขนสงผูโดยสาร โดยสามารถแบงออกเปน คาขนสงสินคาทางบก คา
ขนสงสินคาทางอากาศคาขนสงสินคาทางแมน้ําและทะเล คาขนสงสินคาทางรถไฟ คาขนสงสินคา
ทางทอ คาบริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง และคาบริการสงสินคาทางไปรษณีย 

2. ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Holding Cost) ประกอบดวย 2 สวนยอยไดแก 
ตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Cost) และตนทุนการบริหารคลังสินคา 
(Warehousing Cost)  

โดย ตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Cost) หมายถึง ตนทุนในการถือครอง
สินคาหรือคาเสียโอกาสที่เงินทุนไปจมอยูในสินคา โดยในการคํานวณตนทุนที่เกิดจากการถือครอง
สินคา ไดใช คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยลูกคาชั้นดี ( Average Minimum Lending Rate) เปน
ตัวแทนอัตราคาเสียโอกาส เนื่องจากการสอบถามตัวแทนนักธุรกิจไทย และผูเชี่ยวชาญดาน
โครงสรางเศรษฐกิจไทย ไดมีความเห็นตรงกันวาอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราที่สะทอนตนทุนที่
แทจริงของผูประกอบการไทยในการถือครองสินคา ซึ่งตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใชอัตรา

                                                 
1/ นิยามโดย The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) หรือชื่อเดิม The Council of Logistics 
Management 



บทสรุปผูบริหาร  รายงานโลจิสติกสของประเทศไทย ประจําป 2551 

ii  ธันวาคม 2551 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ดอกเบี้ยของพันธบัตร AA ในการคํานวณตนทุนการถือครองสินคา ทั้งนี้ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
ไทยยังคงพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชยเปนตัวกลางทางการเงินที่สําคัญ โดยเฉพาะการใหบริการ
ดานเงินทุนแกธุรกิจทุกประเภท 

สวน ตนทุนการบริหารคลังสินคา (Warehousing Cost) หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การใหบริการภายในคลังสินคา การจัดเก็บสินคา การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานและคลังสินคา 

3. ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส2/ (Logistics Administration Cost) หมายถึง ตนทุนดาน
บริหารจัดการซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกสตางๆ ประกอบดวย ตนทุนการดําเนิน
กระบวนการสั่งซื้อสินคา ตนทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ ตนทุนการจัดการวัตถุดิบ ตนทุนการพยากรณ
ความตองการสินคา ตนทุนการสนับสนุนดานอะไหลและการบริการ ตนทุนการใหบริการลูกคา 
ตนทุนการสื่อสาร และตนทุนการจัดการโลจิสติกสยอนกลับ เนื่องจากขอมูลตนทุนการบริหาร
จัดการดานโลจิสติกสเปนขอมูลที่จัดเก็บไดยากเพราะในทางปฏิบัติระบบการจัดเก็บขอมูลทาง
บัญชีของหลายประเทศไมไดแยกตนทุนสวนนี้ออกมาอยางชัดเจน ดังนั้น ในการคํานวณตนทุน
การบริหารจัดการดานโลจิสติกสสําหรับประเทศไทยครั้งนี้ จะอางอิงวิธีคิดตาม CASS Method 
ของสหรัฐอเมริกา (ชวงป 2533 – 2542) ซึ่งคํานวณจาก สัดสวนรอยละ 10 ของผลรวมตนทุนการ
ขนสงและตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน
ไดปรับลดสัดสวนการคํานวณตนทุนบริหารจัดการดานโลจิสติกสลงจากรอยละ 10 เปนรอยละ 4 
ต้ังแตป 2543 เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญในประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชวยในการบริหารจัดการโลจิสติกสไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตสําหรับประเทศไทย คณะ
ทํางานฯ สศช. ไดพิจารณาแลว เห็นวาควรคงสัดสวนดังกลาวไวที่ระดับรอยละ 10 เนื่องจากระดับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการในประเทศไทยในปจจุบันยังอยูในระดับตํ่า 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยไมคํานึงถึงวาทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคา และบริการจะเปนทรัพยากร
ของพลเมืองในประเทศหรือเปนของชาวตางประเทศ ในทางตรงขามทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแตไปทํา
การผลิตในตางประเทศจะไมถูกนับรวมไวในผลิตภัณฑในประเทศ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีการ
จัดทําทั้งราคาประจําปและราคาคงที่ โดย GDP ณ ราคาประจําป คิดมูลคาผลผลิตตามราคาตลาดของสินคา
และบริการเหลานั้น ขณะที่ GDP ณ ราคาคงที่ คิดมูลคาผลผลิตเปนเงินตามราคาปที่กําหนดเปนปฐาน ทั้งนี้ 
การคํานวณตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP จะใช GDP ณ ราคาประจําป  

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP3/ แสดงถึง สัดสวนของทรัพยากรและตนทุนที่ถูกใชไปกับกิจกรรม
ตางๆที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสของไทย โดยเทียบขนาดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ประจําป แตไมไดหมายถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่เกิดจากกิจกรรมตางๆของ
สาขาโลจิสติกสไทย  

                                                 
2/  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานเบื้องตนการศึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย ระยะที่ 2, สิงหาคม  2551 
3/ Federal Highway Administration Department of Transportation (2005)  
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ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย ณ ป 2550 

ภาพรวม 

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย ณ ป 2550 มีมูลคารวม 1,603.8 พันลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน
เทากับรอยละ 18.9 ของ GDP ประกอบดวยตนทุนคาขนสงสินคา 736.2 พันลานบาท (รอยละ 8.7 ของ GDP) 
ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 721.8 พันลานบาท (รอยละ 8.5 ของ GDP) และตนทุนการบริหารจัดการ 
145.8 พันลานบาท (รอยละ 1.7 ของ GDP) 

โครงสราง 

รอยละ 45.9 ของตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยในป 2550 เปนตนทุนที่มาจากคาขนสงสินคา และ
รอยละ 45.0 เปนตนทุนที่เกิดจากการเก็บรักษาสินคาคงคลัง สวนที่เหลือรอยละ 9.1 เปนตนทุนที่เกิดจากกิจ
กรรมการบริหารจัดการ 

ในสวนของตนทุนคาขนสงสินคาซึ่งเปนสัดสวนใหญที่สุด นั้น ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 49.6) เปน
ตนทุนที่เกิดจากการขนสงทางถนนซึ่งเปนรูปแบบการขนสงที่มีตนทุนสูงที่สุด รองลงมาเปนตนทุนคาขนสงจาก
บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสงอื่น ซึ่งรวมถึงบริการโลจิสติกสบุคคลที่สาม (รอยละ 22.6) และตนทุนคาขนสง
สินคาทางน้ํา (รอยละ 21.7) ตามลําดับ ที่เหลือรอยละ 6.1 นั้น ประกอบดวยตนทุนคาขนสงสินคาทางอากาศ 
ตนทุนคาบริการขนสงสินคาทางไปรษณีย ตนทุนคาขนสงสินคาทางทอ และทางราง ตามลําดับ 

สําหรับตนทุนที่เกิดจากการเก็บรักษาสินคาคงคลัง นั้น เกือบทั้งหมด (รอยละ 99.2) เปนตนทุนที่เกิด
จากการถือครองสินคา ที่เหลือเพียงรอยละ 0.8 เทานั้น ที่เปนตนทุนบริหารคลังสินคา 

แนวโนมการเติบโตของมูลคาตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย (2542-2550)  

มูลคาของตนทุนโลจิสติกสในชวง 9 ปที่ผานมา มีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7.6 ตอป (Compound 
Annual Growth Rate – CAGR) โดยเพิ่มขึ้นจาก 893.2 พันลานบาทในป 2542 เปน 1,603.8 พันลานบาทในป 
2550 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายองคประกอบพบวา ในชวงเวลาดังกลาวมูลคาตนทุนที่มีการเติบโตสูงสุด ไดแก 
มูลคาตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ซึ่งเติบโตจาก 364.1 พันลานบาท ในป 2542 เปน 721.8 พันลานบาท 
ในป 2550 หรือเติบโตเฉล่ียรอยละ 8.9 ตอป ในขณะที่ตนทุนการบริหารจัดการมีอัตราการเติบโตเฉล่ียเทากับ 
รอยละ 7.6 และมูลคาตนทุนคาขนสงสินคามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปนอยกวาอัตราการเติบโตในภาพรวม 
เทากับ รอยละ 6.4 

แนวโนมสัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทย (2542-2550)  

แนวโนมสัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทย ระหวางป 2542 ถึง 2550 อยูระหวาง 
รอยละ 17 – 20 โดยมีลักษณะเปนรูปตัว “V” เนื่องจาก ในชวงป 2544 อัตราการขยายตัวของราคาน้ํามันมี
คาคงที่ กอปรกับเปนชวงดอกเบี้ยขาลง ทําใหอัตราการขยายตัวของตนทุนโลจิสติกสเพิ่มขึ้นในลักษณะคงที่ และ
นอยกวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ในชวงป 2544 – 2547 ลดลงอยาง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม เมื่อราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 3 ปตอมา และจากการดําเนินนโยบายการเงิน
แบบเครงครัดเพื่อดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงผลใหตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ในชวงป 2548 – 2550 
เพิ่มขึ้น แตยังอยูในระดับที่ตํ่ากวาชวงป 2542 – 2543 
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 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ตารางตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP 
หนวย: รอยละตอ GDP 

ประเภทตนทุน 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550p 

ตนทุนการขนสงสินคา 9.7 10.1 9.9 8.8 8.4 8.0 8.5 8.8 8.7 
ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 7.9 8.1 7.9 7.7 7.7 7.7 8.1 8.6 8.5 
ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 

ตนทุนโลจิสติกสรวม 19.4 20.0 19.6 18.1 17.7 17.3 18.3 19.1 18.9 

 อนึ่ง ในการพิจารณาความหมายของตนทุนโลจิสติกสตอ GDP นั้น มีขอควรตระหนักวา  
การลดลงของสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP อาจเกิดจาก (1) การขยายตัวอยางรวดเร็วในกิจกรรมเศรษฐกิจ
อื่นที่ใชบริการโลจิสติกสเปนสวนประกอบนอยโดยเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรม ทําใหเศรษฐกิจในภาพรวม
หรือ GDP สามารถเติบโตอยางรวดเร็วมากกวาตนทุนดานโลจิสติกสที่ขยายตัว และ/หรือ (2) ผูใหบริการ 
โลจิสติกสสามารถผลักภาระตนทุนโลจิสติกสที่สูงขึ้นไปยังผูบริโภคไดมากกวาภาระตนทุนจริง ทําใหการ
ขยายตัวของ GDP ณ ราคาปจจุบันอยูในอัตราที่สูงกวา  

ดังนั้น การนําขอมูลนี้ไปใชอธิบายสถานการณตนทุนโลจิสติกสของประเทศไมวาในระดับภาพรวม 
ระดับสาขา หรือระดับธุรกิจ จําเปนตองมีขอมูลอื่นประกอบดวย 

ขอเสนอแนะ 

จากขอมูลจะเห็นไดวาตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย เกือบทั้งหมดเปนตนทุนการเก็บรักษาสินคา 
คงคลัง และตนทุนคาขนสงสินคา ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกันทั้งในดานมูลคาและสัดสวน แตเมื่อพิจารณาอัตราการ
เติบโตแลว พบวา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังมีอัตราการเติบโตเฉล่ียที่คอนขางสูง (รอยละ 8.9 ตอป) และ
สูงกวาอัตราเพิ่มของตนทุนคาขนสงสินคา (รอยละ 6.4 ตอป)  

ดังนั้น การกําหนดกลยุทธเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศ
ไทยจึงควรมุงใหความสําคัญไปกับการลดตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับ
หลักธุรกิจทั่วไป เพราะนอกจากมีความสําคัญในดานขนาดแลว ตนทุนสวนนี้ยังเปนตนทุนที่ลดไดงายและเร็ว
กวาดานอื่น โดยใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับสถาน
ประกอบการและระดับหวงโซอุปทาน อีกทั้งใชเงินลงทุนนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานขนาดใหญดานขนสง อยางไรก็ตาม หากจะใหเอกชนสามารถบริหารสินคาคงคลังและคลังสินคาใหไดดี 
ภาครัฐจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือไดสูง (Efficiency and Reliability) 
รองรับดวย 

นอกจากนี้ เพื่อใหการจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสเปนประโยชนยิ่งขึ้นตอการวางแผนและจัดทํา
ยุทธศาสตรดานโลจิสติกส หนวยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชนจําเปนตองเริ่มมีการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลของตนเองอยางเปนระบบ เพื่อเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสของตนเอง
และของประเทศในอนาคต โดย สศช. จะเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการคํานวณตนทุนโลจิสติกสเผยแพร
เปนประจําทุกป 
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Executive Summary 

 Logistics Costs to Gross Domestic Product (GDP) is a key indicator for measuring a 
country’s capability in terms of managing its logistics system to an international standard. 
Such an indicator has been widely adopted by many countries to reflect the overall 
effectiveness of its logistics management. The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) recognized the significance for Thailand of such an indicator in 
order to assess its performance in terms of logistics management by benchmarking with other 
countries. As part of a continuous effort since 2003, the NESDB have initiated many study 
projects to develop a model to quantify Thailand’s logistics costs.  The results are officially 
published, for the first time, in this report. 

 There are several important terms and definitions to be noted, in order to measure the 
costs associated with all logistical activities as compared to GDP for Thailand. 

 Logistics management is the process of planning, implementing and controlling the 
efficient and effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 
customers' requirements. 1/  

 Logistics Cost is the total cost borne by entrepreneurs in exploiting the logistics services 
in order to serve their economic activities.  Normally, it comprises three main components as 
follows: 

1. Transportation Costs: These include carrier’s charges for all modes as well as 
transport-supporting costs. In other words, these are the total expenses of 
entrepreneurs in transporting goods from a production base to a point of 
destination or to the final consumer. The measure of logistics costs as discussed in 
this report is limited to freight transport which excludes passenger transport. 
Freight transport costs include road transport, airfreight transport, water transport, 
rail transport, pipeline transport, transport-related services as well as parcel post.  

2. Inventory Holding Costs:  These consist of two sub-components - Inventory 
Carrying Costs and Warehousing Costs.  The inventory carrying costs mean the 
opportunity cost of money that is foregone by holding stocks of goods as an 
inventory. For measuring this cost, we use an Average Minimum Lending Rate 
(MLR) as a proxy for such an opportunity cost. According to interviews with Thai 
entrepreneurs and experts on Thailand’s economic structure this currently reflects 
the actual cost to Thai businesses in maintaining an inventory. As is widely 
known, the Thai economy still relies mainly on the commercial banking system as 
a financial intermediary, especially in providing financial capital for businesses of 

                                                 
1/Defined by the Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), previously known as the Council of Logistics 
Management 
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all sizes in all sectors. This calculation differs from the U.S. method where the 
average interest rate of AA bonds is used.  

With regard to warehousing costs, they include all costs incurred from the service 
activities within warehouses, the goods storage activities, and the site selection of 
factories and warehouses.  

3. Logistics Administration Costs: These include the costs in terms of order 
processing, procurement, materials handling, demand forecasting, parts and 
service support, customer services, logistics communication, and reverse 
logistics.2/ Generally, the logistics administration cost is difficult to measure 
because it is not explicitly categorized in the traditional accounting practices 
currently used in many countries. Therefore, the logistics administration costs for 
Thailand is set at ten percent of the sum of the inventory holding costs and 
transportation costs, in line with the methodology that has been employed by the 
U.S. CASS Method (1900-1999). Although the U.S. reduced the factor for 
imputation to four percent in 2000 because most entrepreneurs in that country have 
adopted IT in managing the logistics process more effectively, Thailand still keeps 
the rate at ten percent due to a low level of IT application on average as compared 
to the U.S.   

 Gross Domestic Products (GDP) This is the total value of all final goods and 
services produced domestically during a certain period, regardless of where the resources for 
production belong. In other words, the local resources that are used for production in other 
countries will not be included in the country’s GDP. The GDP is usually measured both at 
current prices and at constant prices. The former method uses the average price of goods and 
services prevailing in the market in a current year, whereas the latter method values goods and 
services by using constant prices measured on a base year. The calculation of logistics costs to 
GDP uses the current price method.  

Logistics cost as a percentage of GDP This means that the total logistics final 
demand consumes that percentage of goods and services relative to GDP in the year under 
consideration. It is not a measure of how much the sector produces or contributes to GDP.3 /   

  

                                                 
2/  The Office of the National Economic and Social Development Board, The Inception Report of the Competitiveness 
Enhancement on Logistics Industry of Thailand: phase II, August 2008  
3/ Federal Highway Administration Department of Transportation (2005) 
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Logistics Costs of Thailand in 2007 

Overview 

The logistics costs of Thailand in 2007 were valued at 1.60 trillion Baht, or 18.9 
percent of GDP. The figure comprised transport cost of 736.2 billion Baht (8.7 percent of 
GDP), inventory holding cost of 721.8 billion Baht (8.5 percent of GDP) and logistics 
administration cost of 145.8 billion Baht (1.7 percent of GDP) 

Components 

Of the total logistics costs for Thailand, freight transport costs accounted for the 
largest portion with 45.9 percent, while 45 percent was due to inventory holding costs and the 
remaining 9.1 percent was the result of administration costs.  

Road transport dominated the freight transport system, accounting for nearly half (49.6 
percent) of the total transport costs, followed by the cost of transport-supporting activities 
including the third-party logistics services (22.6 percent) and the cost of using water transport 
(21.7 percent). The remaining 6.1 percent of the total transport costs included the cost of airfreight 
transport, transport for parcel post, pipeline transport and rail transport.  

With regard to the inventory holding costs, nearly all such cost was due to inventory 
carrying costs (99.2 percent) with only 0.8 percent being due to warehousing costs.  

  Growth of Total Logistics Costs for Thailand (1999-2007)  

Over the past nine years, logistics costs have grown at an average rate of 7.6 percent 
per annum (Compound Annual Growth Rate – CAGR), rising from 893.2 billion Baht in 1999 
to 1.60 trillion Baht in 2007. In terms of individual cost components, inventory holding costs 
represented the highest growth at 8.9 percent per annum on average, increasing from 364.1 
billion Baht in 1999 to 721.8 billion Baht in 2007. During the same period, administration 
costs had an average annual growth of 7.6 percent, equivalent to the overall rate, whereas 
transport costs rose by an average rate of 6.4 percent, less than the overall growth rate.  

 Overall Trend of Logistics Costs to GDP for Thailand (1999-2007)  

The logistics costs to GDP for Thailand during the period 1999-2007 has ranged from 
17 to 20 percent and illustrated graphically by a “V” shape.  The fact that fuel prices have 
remained constant in terms of growth rates while interest rates have moved downward during 
the period 2001-2004 has resulted in a constant growth of logistics costs albeit less than the rate 
of overall economic growth over the same period. Hence, the logistics cost relative to GDP has 
fallen continuously.  However, during the period 2005-2007, the logistics cost to GDP had risen 
again, although it has remained lower than during the period 1999-2000. This is due to such 
factors as rapidly surging oil prices, rising interest rates and a conservative monetary policy 
during this period.  
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Logistics Costs to GDP (1999-2007) 
Unit: Percentage to GDP 

Cost Component 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 

Transport Cost 9.7 10.1 9.9 8.8 8.4 8.0 8.5 8.8 8.7 
Inventory Holding Cost 7.9 8.1 7.9 7.7 7.7 7.7 8.1 8.6 8.5 
Logistics Administration Cost 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 
Total Logistics Cost 19.4 20.0 19.6 18.1 17.7 17.3 18.3 19.1 18.9 

It should be noted that an interpretation of changes in the logistics cost to GDP should 
be undertaken with caution. For example, a reduction in the logistics cost to GDP could be 
caused by 1) there is a rapid growth in other economic sectors apart from the manufacturing 
sector that possibly use fewer logistics services in their activities; hence, GDP shows a higher 
growth than the increase in logistics costs and/or 2) logistics service providers are able to push 
the logistics cost burden onto the final consumers at a greater rate than it has actually risen. As a 
result, GDP at current prices will be much increased as a result. Both circumstances could 
eventually cause a decrease in logistics costs to GDP. Therefore, in order to use this indicator to 
explain the situation of national logistics costs accurately requires relevant hard and soft 
information at either macro, sectoral or firm level in order to arrive at any conclusion.  

Recommendation 

Given the comparable size of inventory holding costs and transport costs, the relatively 
high growth rate of inventory holding costs emphasized the need for inventory cost reduction as 
part of the key strategy to enhance the effectiveness of overall logistics system for Thailand. 
Such a recommendation corresponds with a general guideline for business management by 
which the costs can be reduced easily and immediately if inventory is well-managed by the 
application of the effective logistics management principle for both firm and supply chain 
levels. Additionally, such a strategy would consume far fewer financial resources than would 
an attempt to reduce transport costs by investing in various transport infrastructures. 
However, in order to enable private companies to manage inventory and warehousing 
effectively, the government is required to develop efficient and reliable transport and logistics 
system as a pre-requisite.  

It is imperative that all public agents and private firms start to keep their logistics-
related data in a systematic framework. This data pool will be beneficial for both entrepreneurs 
and the country in guiding a direction of the logistics development in the future. By this, the 
NESDB will be a key body to publish Thailand’s Logistics Report every year. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ตนทุนโลจิสติกส ตอ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เปนขอมูลระดับประเทศเพื่อใชในการ
ประเมินผลของการขับเคลื่อนนโยบายดานโลจิสติกสในภาพรวม อีกทั้งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศเพื่อวัดระดับการพัฒนาดานโลจิสติกสของประเทศได อยางไรก็ดี ในอดีตประเทศไทยยังไมมี
การคํานวณตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP อยางเปนทางการ ทําใหการประเมินผลของการขับเคลื่อน
นโยบายดานโลจิสติกสในภาพรวมขาดความชัดเจน ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดมีการศึกษา สํารวจ จัดเก็บ และพัฒนาแบบจําลองเพื่อคํานวณตนทุน 
โลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทย โดยไดดําเนินการภายใตโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดปที่ผานมา 
เพ่ือสรางแบบจําลองที่เหมาะสม และตรงตามสภาพความเปนจริงของประเทศไทย 

1.1 ความเปนมา 

ในป 2547 สศช .  ไดจางสถาบันวิ จัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนที่ปรึกษาใน โครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกสและ
มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ระยะที่ 1 (กันยายน 2547) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเสนอ
วิธีการคํานวณตนทุนโลจิสติกสที่เปนมาตราฐานสากล และทราบสัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ ผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ (GDP) ทั้งน้ี ผลการศึกษาไดเสนอใหใชวิธีการคํานวณของ Robert V. Delaney 
แหงบริษัท Cass Information System สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดดําเนินการคํานวณตนทุนโลจิสติกส 
ของสหรัฐอเมริกามาตั้งแตป ค.ศ. 1990 และเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายจากหลายประเทศจนถึง
ปจจุบัน โดยการคํานวณจะใชขอมูลทุติยภูมิจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input – Output 
Table) เปนหลัก และไดคํานวณตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทยประจําป พ.ศ. 2538  
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545 

ตอมา สศช. ไดนําขอมูลตนทุนโลจิสติกสดังกลาว มากําหนดเปนเปาหมายของ แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ พ.ศ. 2550 -2554 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 
27 กุมภาพันธ 2550 โดยตั้งเปาในการลดตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP จากประมาณรอยละ 19 ในป  
พ.ศ. 2547 ใหเหลือ รอยละ 16 ในป พ.ศ. 2554 

อยางไรก็ตาม ขอมูลตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ที่ไดมีการคํานวณตามวิธีการขางตนยังมี
ขอบกพรองอยูระดับหน่ึง ทั้งในดานวิธีการคํานวณ นิยาม และขอมูลดิบ ดังนั้น สศช. จึงไดวางแผน
เตรียมการใหมีการทบทวน ศึกษาเพิ่มเติม สํารวจ และปรับปรุง วิธีการคํานวณ นิยาม และขอมูลดิบ  
เพ่ือการคํานวณตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ใหมีความถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น ซ่ึงโครงการตางๆ  
ที่ไดดําเนินการไปแลวและอยูระหวางการดําเนินงาน รวมทั้งโครงการที่จะดําเนินการในอนาคตมี
ดังตอไปน้ี 
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โครงการที่ดําเนินการไปแลว และอยูระหวางการดําเนินการโครงการ 

1) โครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย  
ระยะที่ 1 งบประมาณป 2550 สศช. ไดดําเนินโครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย ระยะที่ 1 โดยใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ศูนยความเปน
เลิศดานโลจิสติกส) เปนที่ปรึกษาโครงการ มีวัตถุประสงคเพ่ือจําแนกหมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกสให
สอดคลองกับขอมูลตารางปจจัยการผลิตผลผลิต และขอมูลบัญชีประชาติ ที่ใชในการคํานวณตนทุน 
โลจิสติกสของประเทศใหเปนขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณมากย่ิงขึ้น อีกทั้งการประเมินสถานภาพ
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย และไดคํานวณตนทุน 
โลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ซ่ึงตนทุนโลจิสติกส ในป 2548 และ
ป 2549 คิดเปนรอยละ 17.11 และ 17.61 ตอ GDP ตามลําดับ 

รูปภาพที่ 1: โครงการที่เก่ียวของกับการคํานวณตนทุนโลจิสติกส 

ตนทุนตนทุน
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และผลผลิตดานโลจิสติกสของไทยป 
2549 (ม. หอการคาไทย/ขอจัดสรรงบ
ป 2551 จาก สกว.)
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ที่มา สศช. 

2) โครงการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมสาขาโลจิสติกสไทย  
ระยะที่ 2 งบประมาณป 2551 เปนโครงการที่ตอเน่ืองจากระยะที่ 1 ไดวาจาง บริษัท เอฟฟนิตี้ จํากัด 
เปนที่ปรึกษาโครงการฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการคํานวณตนทุนบริหารจัดการ (Administrative 
Cost) ซ่ึงเปนหน่ึงในสี่องคประกอบของตนทุนโลจิสติกส โดยในโครงการระยะที่ 1 ไดประมาณคาไวที่
รอยละ 4 ของตนทุนรวม (ตนทุนการขนสงสินคา ตนทุนบริหารคลังสินคา และตนทุนการถือครองสินคา) 
ตามวิธีของ CASS แตเน่ืองจากมีขอคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากการจัดการ
สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการคํานวณในระยะที่ 1 เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 วาควรจะประมาณตนทุน
บริหารจัดการไวที่รอยละ 10 เน่ืองจากประมาณวาสถานการณการจัดการโลจิสติกสของประเทศไทยใน
ปจจุบันมีระดับการประยุกตใช ICT ใกลเคียงที่ระดับของอเมริกาในทศวรรษที่ 1990s มากกวา  



บทที่ 1: บทนํา  รายงานโลจิสติกสของประเทศไทย ประจําป 2551 

ธันวาคม 2551  1-3 
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ดังนั้นเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงของประเทศไทย จึงตองมีการสํารวจและจัดทํามาตรฐานวิธีการคิดของ
ประเทศไทยใหถูกตอง ซ่ึงโครงการฯ น้ีอยูระหวางการดําเนินงานและคาดวาจะแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2552 

โครงการเพื่อดําเนินการในอนาคต 

1) โครงการสํารวจตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Cost)  

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลตนทุนโลจิสติกส (เตรียมของบประมาณทุก 2 ป) 

โครงการเหลานี้จะชวยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขอมูลดิบและแบบจําลองเพ่ือคํานวณ
ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย ที่ สศช. ไดพยายามนําผลการศึกษามาประยุกตกับองคความรูเดิม 
เพ่ือสรางแบบจําลองที่เหมาะสม และครอบคลุมตามสภาพความเปนจริง การดําเนินงานระยะตอไป สศช. 
ไดจัดตั้งคณะทํางานพัฒนาขอมูลโลจิสติกสขึ้นเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ซ่ึงคณะทํางานฯ ประกอบดวย
เจาหนาที่จากสํานักบัญชีประชาชาติ (สบป.) และจากสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.)  
เพ่ือรับผิดชอบการจัดทําและพัฒนาขอมูลตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทยใหเกิดความ
ตอเน่ืองทุกป โดยขณะนี้ไดคํานวณตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ป 2542 – 2550 แลวเสร็จ แบงเปน  
3 ประเด็น คือ นิยาม วิธีการคํานวณ และผลการคํานวณพรอมการอธิบายผล  

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือใหประเทศไทยมีขอมูลชี้วัดตนทุนโลจิสติกสที่ไดเปนมาตรฐานสากล เหมาะสม
สอดคลองกับสภาพโดยรวมของประเทศไทยและสามารถเปรียบเทียบกับตางประเทศได  

1.2.2 เพ่ือเปนตัวชี้วัดระดับการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศในภาพรวม และใชเปนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาใหระบบโลจิสติกสของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาของประเทศ 
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บทที่ 2 
นิยามและองคประกอบของตนทุนโลจิสติกส 

 

ตนทุนโลจิสติกสเปนตนทุนของธุรกิจที่เกิดกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส1/ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการทํางานตางๆที่เกี่ยวของกับการวางแผน การดําเนินการ และการ
ควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของ ใหเกิด
การเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการบริการ  
ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 

2.1 ตนทุนโลจิสติกส หมายถึง ตนทุนที่เกิดจากการใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการใน
การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ซ่ึงมีองคประกอบ 3 สวน ดังน้ี 

รูปภาพที่ 2: องคประกอบของตนทุนโลจิสติกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา สศช. 

2.1.1 ตนทุนการขนสงสินคา (Transportation Cost) เปนคาใชจายของเจาของกิจการ
ดําเนินการ เพ่ือขนยายสินคาจากแหลงผลิตไปยังปลายทาง หรือผูบริโภคขั้นสุดทาย ซ่ึงจะพิจารณา
เฉพาะการขนสงสินคาเทานั้น ไมรวมการขนสงผูโดยสาร โดยสามารถแบงออกเปน คาขนสงสินคาทาง
บก คาขนสงสินคาทางอากาศคาขนสงสินคาทางแมนํ้าและทะเล คาขนสงสินคาทางรถไฟ คาขนสงสินคา
ทางทอ คาบริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง และคาบริการสงสินคาทางไปรษณีย 

2.1.2 ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Holding Cost) ประกอบดวย ตนทุน
การถือครองสินคา (Inventory Carrying Cost) หรือคาเสียโอกาสที่เงินทุนไปจมอยูในสินคา และตนทุน

                                                 
1/ นิยามโดย The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) หรือชื่อเดิม The Council of Logistics Management 
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โลจสิติกส

ตนทุนการขนสงสินคา

Transportation Cost

ตนทุนการบริหารจัดการ

Administration Cost

ตนทุนการถือครองสินคา

Inventory Carrying Cost

ตนทุนการบริหารคลงัสินคา

Warehousing Cost

1

2

3

ต
น
ท
นุ
ก
า
ร
เก็
บ
ร
กั
ษ
า
ส
นิ
ค
า
ค
ง
ค
ลั
ง

In
ve

nt
or

y 
Ho

ldi
ng

 C
os

t



บทที่ 2: นิยามและองคประกอบของตนทุนโลจิสติกส  รายงานโลจิสติกสของประเทศไทย ประจําป 2551 

2-2  ธันวาคม 2551 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

การบริหารคลังสินคา (Warehousing Cost) หรือตนทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใหบริการภายใน
คลังสินคา การจัดเก็บสินคา การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินคา 

2.1.3 ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส (Administration Cost) 2/  หมายถึง ตนทุนดาน
บริหารจัดการซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกสตางๆ ประกอบดวย ตนทุนการดําเนินกระบวนการสั่งซ้ือ
สินคา ตนทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ ตนทุนการจัดการวัตถุดิบ ตนทุนการพยากรณความตองการสินคา 
ตนทุนการสนับสนุนดานอะไหลและการบริการ ตนทุนการใหบริการลูกคา ตนทุนการสื่อสาร และตนทุน
การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ 

2.2 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิต
ขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไมคํานึงถึงวาทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคา และบริการจะเปน
ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเปนของชาวตางประเทศ ในทางตรงขาม ทรัพยากรของพลเมืองใน
ประเทศแตไปทําการผลิตในตางประเทศก็ไมนับรวมไวในผลิตภัณฑในประเทศ ทั้งน้ี ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศมีการจัดทําทั้งราคาประจําปและราคาคงที่โดย GDP ณ ราคาประจําป คิดมูลคาผลผลิตตาม
ราคาตลาดของสินคาและบริการเหลานั้น ขณะที่ GDP ณ ราคาคงที่คิดมูลคาผลผลิตเปนเงินตามราคา 
ปที่กําหนดเปนปฐาน การคํานวณตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP จะใช GDP ณ ราคาประจําป เพราะเปนการ
เปรียบเทียบกับตนทุนโลจิสติกสที่เปนมูลคาแทจริงตามราคาที่เกิดขึ้นในปน้ันๆ 

ตารางที่ 1: มูลคา GDP ณ ราคาประจําป (Current Price) พ.ศ. 2542 – 2550 

ป 
มูลคา  

(ลานบาท) 

อัตราการขยายตัว 

(รอยละ) 

2542 4,637,079 0.2  

2543 4,922,731 6.2  

2544 5,133,502 4.3  

2545 5,450,643 6.2  

2546 5,917,369 8.6  

2547  6,489,476 9.7  

2548 r 7,092,893 9.3  

2549 r 7,841,297 10.6 

2550 p 8,493,311 8.3  

ที่มา: สศช. 

                                                 
2/  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานเบื้องตนการศึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย ระยะที่ 2, สิงหาคม  2551 
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2.3 ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table, I-O) เปนตารางที่แสดงถึงการ
หมุนเวียน (Flow) ของสินคาและบริการระหวางสาขาการผลิตตาง ๆ (Sectors) ในระบบเศรษฐกิจในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยทางดานแนวตั้ง (Column) ของตารางแสดงถึงโครงสรางการผลิต (Input Structure) 
วาตองใชปจจัยการผลิตประเภทใดบางเพื่อนํามาผลิตสินคา สวนทางดานแนวนอน (Row) แสดงถึงการ
แจกแจงผลผลิต (Output Distribution) วาเมื่อผลิตสินคาออกมาแลวจะขายสินคาที่ผลิตไดใหกับสาขา
การผลิตใดบาง เพ่ือใชเปนปจจัยการผลิตตอไป โดยตาราง I-O จําแนกออกเปน 180 สาขาการผลิต และ
มีรหัสกํากับสาขา คือ รหัส 001 -180 

2.4 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP แสดงถึง สัดสวนของทรัพยากรและตนทุนที่ถูกใชไปกับ
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสของไทย โดยเทียบขนาดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจําป ทั้งน้ี การคํานวณและแปรผลสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) มีนัยยะที่สําคัญดังน้ี  

2.4.1 สัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP จะสะทอนขนาดของตนทุนโลจิสติกสของประเทศโดย
เปรียบเทียบกับขนาดของระบบเศรษฐกิจ (ใช GDP เปนตัวแทน Proxy) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดที่มีหลักการ
คํานวณตามวิธีของมาตรฐานสากล และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย โดยปกติสัดสวนตนทุนโลจิสติกส
ของประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน จะต่ํากวาสัดสวนตนทุนโลจิสติกสของประเทศที่
กําลังพัฒนา 

2.4.2 สัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ที่ลดลงเปนตัวสะทอนการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส ซ่ึงเปนตัวชี้แสดงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจไทยในสาขาตางๆ  

2.4.3 การแปรผลตัวชี้วัดเพื่อนํามาเปรียบเทียบ จําเปนตองกระทําดวยความรัดกุม โดยมีขอ
ควรคํานึงหลายประการ ดังน้ี  

1) โครงสรางทางเศรษฐกิจและโครงสรางการผลิตของแตละประเทศ อาจมีความ
แตกตางกัน โดยเฉพาะระหวางประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญที่ 
ทําใหตนทุนและองคประกอบของตนทุนโลจิสติกสตอ GDP มีขนาดตางกันมาก   

2) การลดลงของสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP อาจเกิดจาก (1) การขยายตัว
อยางรวดเร็วในกิจกรรมเศรษฐกิจอ่ืนที่ใชบริการโลจิสติกสเปนสวนประกอบนอยโดยเปรียบเทียบกับ
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหระบบเศรษฐกิจในภาพรวมหรือ GDP สามารถเติบโตอยางรวดเร็วมากกวาตนทุน
ดานโลจิสติกสที่ขยายตัว และ/หรือ (2) ผูใหบริการโลจิสติกสสามารถผลักภาระตนทุนโลจิสติกสที่สูงขึ้นไป
ยังผูบริโภคไดมากกวาภาระตนทุนจริง ทําให GDP ณ ราคาปจจุบันมีการขยายตัวในอัตราที่สูงกวา 
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บทที่ 3 
การจําแนกหมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 

3.1 การจําแนกหมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกส ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

สศช. โดยความชวยเหลือของคณะที่ปรึกษาภายใตโครงการที่เกี่ยวของไดทําการศึกษาการ
จําแนกหมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกสของประเทศที่มีความกาวหนา เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
กลุมประเทศสหภาพยุโรป สิงคโปร ฮองกง ญ่ีปุนและออสเตรเลีย และนํามาเปรียบเทียบ เพ่ือกําหนด
หมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกสที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทย การจําแนกหมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกสในปจจุบัน ไดมีการจัดหมวดหมู
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification, TSIC) โดยในสวนของอุตสาหกรรมโลจิสติกส เม่ือเทียบกับการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) มีการจัดหมวดหมูอยูในหมวดใหญที่ หมวด I การขนสง สถานที่
เก็บสินคาและการคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

หมวดใหญ I การขนสง สถานที่เก็บสนิคาและการคมนาคม 

60 การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลําเลียง 

 6010 การขนสงทางรถไฟ 

 6021 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่มีตารางเวลา 
   60211 การขนสงผูโดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล 
   60212 การขนสงดวยรถยนตโดยสารประจําทางระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดอืน่  
   60213 การขนสงดวยรถยนตโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด 
   60214 การขนสงดวยรถยนตโดยสารประจําทางในชนบท 
   60219 การขนสงผูโดยสารทางบกที่มีตารางเวลาซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
 6022 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่ไมมีตารางเวลา 

   60221 บริการขนสงดวยรถยนตรับจางขนาดใหญ 
   60222 บริการขนสงดวยรถยนตรับจางขนาดเล็ก 
   60223 บริการขนสงดวยรถสามลอเครื่องและจักรยานยนตรับจาง 
   60229 การขนสงผูโดยสารทางบกที่ไมมีตารางเวลาซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
 6023 การขนสงสินคาทางถนน 

 6030 การขนสงทางระบบทอลําเลียง 

61 การขนสงทางน้ํา 

 6110 การขนสงทางทะเลและทะเลชายฝง 

62 การขนสงทางอากาศ 

 6210 การขนสงทางอากาศที่มีตารางเวลา 

 6220 การขนสงทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา 
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63 บริการที่เกี่ยวของกับการขนสงและบริการดานการทองเที่ยว 

 6301 การขนถายสินคา 

 6302 สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา 

 6303 การบริการเสรมิดานการขนสง 

   63031 บริการเสริมการขนสงทางบก 
   63032 บริการเสริมการขนสงทางน้ํา 
   63033 บริการเสริมการขนสงทางอากาศ 

 
6304 ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งการบรกิารนักทองเทีย่ว ซึ่งมิไดจัด

ประเภทไวในที่อื่น 
 6309 บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสงอื่นๆ 
   63091 การบรรจุหีบหอเพื่อการขนสง 
   63099 บริการอื่นๆ ซึง่เกี่ยวเนื่องกับการขนสง รวมผูใหบริการโลจสิติกสบุคคลที่สาม 
64 การไปรษณียและการโทรคมนาคม 
 6411 บริการทางไปรษณียของรัฐ 
 6412 บริการทางไปรษณียภัณฑและพัสดุภัณฑโดยภาคเอกชน 
 6420 การโทรคมนาคม 
   64201 บริการถายทอดกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน 
   64202 บริการโทรศัพท 
   64203 บริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 
   64204 บริการรายการโทรทัศนทางสายเคเบิล 
   64205 บริการถายทอดสัญญาณทางดาวเทียม (โทรคมนาคมดาวเทียม) 
   64206 บริการระบบสื่อสารทางอินเทอรเน็ต 

ที่มา การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2544, กระทรวงแรงงาน 

เน่ืองจากมีขอจํากัดดานแหลงขอมูลที่จะนํามาใชในการคํานวณ จึงตองใชขอมูลจากตารางปจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ซ่ึงไดแยกรายละเอียดของอุตสาหกรรมขนสงและอุตสาหกรรมการบริหารคลังสินคาไวแลว 

3.2 การจําแนกหมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกสตามตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input-Output Table, I-O) 

ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต เปนบัญชีหลักในระบบบัญชีประชาชาติขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations System of National Accounts, UNSNA) ซ่ึงประเทศสมาชิกของ
องคการสหประชาชาติสวนใหญเลือกใช 

 3.2.1 ความหมายของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต  

 ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต เปนการจัดรวบรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic 
Activities) ของประเทศใหเปนระบบ โดยการแบงกลุมของกิจกรรมเหลานั้นใหเปนหมวดหมูตามประเภท
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สาขาการผลิต (Sector or Industry) เชน เกษตร เหมืองแร อุตสาหกรรม ขนสง กอสราง บริการ และ
อ่ืนๆ ซ่ึงถาหากตั้งขอสมมติฐานวา แตละสาขาการผลิตจะผลิตสินคาประเภทเดียวและโดยกระบวนการ
ผลิตอยางเดียวแลว แนวคิดนี้สามารถนํามาใชจัดสรางตารางแสดงความสัมพันธของการผลิตและการ
แจกแจงผลผลิตของสินคาและบริการในระบบเศรษฐกิจของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่งไดอยางเปน
ระบบ (Systematic) กลาวคือ ในระบบเศรษฐกิจ สาขาการผลิตแตละสาขาจะตองใชปจจัยการผลิต 
(Inputs) อะไรบาง เพ่ือนํามาใชในการผลิตสินคาตางๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน เปนตน และขณะเดียวกัน
เม่ือแตละสาขาการผลิตผลิตสินคานั้นออกมาแลวก็จะขายสินคาที่ผลิตได (Output) ใหกับสาขาการผลิต
อ่ืนๆ เพ่ือใชเปนปจจัยการผลิตตอไป รวมถึงขายใหกับครัวเรือน รัฐบาล ธุรกิจ หรือตางประเทศ หรือเปน
สินคาคงเหลือ 

3.2.2 โครงสรางตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต แสดงใหเห็นถึงการหมุนเวียน (Flow) ของสินคาและ
บริการระหวางสาขา (Sectors) ตางๆ ในระบบเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาที่แนนอน โดยปกติกําหนด
ระยะเวลา 1 ป ดวยราคาปจจุบัน (Current Price) โดยทางดานแนวตั้ง (Column) ของตารางไดแสดงถึง
โครงสรางการผลิต (Input Structure) และทางดานแนวนอน (Row) ไดแสดงถึงการแจกแจงผลผลิต 
(Output Distribution) ของแตละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ หรือบางครั้งตาราง Input-Output  
มีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงวา Inter-Industrial Relations Table ซ่ึง สศช.จัดทําตาราง I-O ทุกๆ 5 ป โดยแสดง
โครงสรางของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ไดดังน้ี  

ตารางที่ 2: ภาพจําลองโครงสรางตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

 ความตองการสินคาและบริการ 
ขั้นกลางเพื่อใชในการผลิต (xij) 

ความตองการสินคาและ
บริการขั้นสุดทาย (Fi) 

มูลคา 

ผลผลิตรวม (Xi) 

สินคาและบริการขั้นกลางที่ใช
ในการผลิต (xij) 

 x11 x12 x13……….x1n 

 x21  x22 x23………. x2n 

  :  :  : …………  : 

 xn1 xn2 xn3……….xnn 

f1 

f2 

: 

fn 

x1 

x2 

: 

xn 

คาตอบแทนปจจัยการผลิต
ขั้นตน หรือมูลคาเพ่ิมรวม (Vj) 

  v1  v2  v3…………vn 
  

มูลคาผลผลิตรวม (Xj)   x1  x2  x3…………xn   

 ที่มา : ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต, สศช. 
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โครงสรางของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1) โครงสรางปจจัยการผลิตสินคาและบริการ (Input Structure of Goods and 
Services) ประกอบดวย  

- ปจจัยการผลิตสินคาข้ันกลาง (Intermediate Consumption) คือ สวนของ
สินคาหรือบริการที่ใชไปในการผลิตสินคาและบริการชนิดตางๆ ในตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตได
จําแนกสาขาการผลิตออกเปน 180 สาขาการผลิต 

- ปจจัยการผลิตสินคาข้ันตนหรือมูลคาเพิ่ม (Primary Input or Value 
Added) คือ ปจจัยการผลิตสวนที่เปน คาตอบแทนแรงงาน (Wage and Salary) กําไรและสวนเกินของ
ผูประกอบการ (Operating Surplus) คาเสื่อมราคาทรัพยสิน (Depreciation) และภาษีทางออมสุทธิ  
(Net Indirect taxes)  

2) โครงสรางการกระจายผลผลิต (Output Distribution) ประกอบดวย  

- อุปสงคข้ันกลาง (Intermediate Demand) คือ ความตองการสินคาและ
บริการ เพ่ือเปนปจจัยการผลิตขั้นกลาง (Intermediate Consumption) ในสาขาการผลิตตางๆ  

- อุปสงคข้ันสุดทาย (Final Demand) หมายถึง ความตองการซื้อสินคาและ
บริการที่ระบบเศรษฐกิจซ้ือมาจากสาขาการผลิตตางๆ เพ่ือนําไปใชในการบริโภคเปนขั้นตอนสุดทาย 
โดยไมกอใหเกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้นในระบบเศรษฐกิจแตอยางใด อุปสงคขั้นสุดทายประกอบดวย รายจาย
เพ่ือการอุปโภคบริโภคของเอกชนหรือครัวเรือน (Private or Household Consumption Expenditure) 
รายจายเพื่อการบริโภคของรัฐบาล (Government Consumption Expenditure) การสะสมทุน (Fixed 
Capital Formation) สวนเปลี่ยนของสินคาคงเหลือ (Changes in Stocks) การสงออก (Export) และ 
การสงออกพิเศษ (Special Exports) 

อุปสงคขั้นกลาง (Intermediate Demand) และอุปสงคขั้นสุดทาย (Final Demand) 
จะรวมกันเปนอุปสงครวม (Total Demand) เพ่ือแสดงใหเห็นความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ อุปสงครวม
จึงมีคาเทากับอุปทานรวมในตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ทั้งน้ี อุปทานรวม (Total Supply) 
ประกอบดวย (1) มูลคาผลผลิตของสาขาการผลิตตางๆ (Control Total) (2) มูลคาสวนเหลื่อมทางการคา
และคาขนสง (Trade and Transport margin) ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนเหลื่อมทางการคาสง 
(Wholesale Trade Margin) สวนเหลื่อมทางการคาปลีก (Retail Trade Margin) และคาขนสง 
(Transport Cost) และ (3) มูลคาการนําเขาสินคาและบริการ (Imports of goods and services)  
ซ่ึงประกอบดวย สินคานําเขา (Imports of goods) ภาษีศุลกากร (Import duty) ภาษีการคานําเขา 
(Import tax) และการนําเขาพิเศษ (Special Imports)  
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3.2.3 ประเภทของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต  

  ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

- ตารางราคาผูซื้อ (Purchaser's Price) หมายถึง ตารางปจจัยการผลิตและผลผลติ
ที่มีการวัดราคาที่ซ้ือขายกันจริงในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมคาขนสง และสวนเหลื่อมทางการคา  

- ตารางราคาผูผลิต (Producer's Price) หมายถึง ตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ที่มีการวัดราคา ณ แหลงผลิตโดยไมรวมสวนเหลื่อมทางการคาและคาขนสง เพ่ือที่จะใหเห็น
ตนทุนที่แทจริงของการผลิตสินคา ในการจัดสรางตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ณ ราคาผูผลิต
จําเปนตองมีเมทริกซสนับสนุนอีก 3 เมทริกซ คือ  

(1) เมทริกซสวนเหลื่อมการคาสง (Wholesale Trade Margin Matrix) 
(2) เมทริกซสวนเหลื่อมการคาปลีก (Retail Trade Margin Matrix) 
(3) เมทริกซคาขนสง (Transport Cost Matrix) 

  ดังน้ัน ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตในราคาผูผลิต จึงเปนดังน้ี 

ตารางราคาผูผลิต = ตารางราคาผูซ้ือ - ตารางสวนเหลื่อมการคา - ตารางคาขนสง 

3.2.4 การจําแนกสาขาการผลิต (Sector Classification)  

  การจําแนกสาขาการผลิตในตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ไดแบงตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหครอบคลุมทุกๆ กิจกรรม โดยจําแนกสาขาการผลิตตาม "การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของประเทศไทย" (Thailand Standard Industrial Classification, TSIC) เปนหลัก ทั้งน้ี 
กลุมกิจกรรมที่มีลักษณะการผลิตสินคาคลายคลึงหรือเหมือนกันจะถูกจัดไวในกลุมเดียวกัน เน่ืองจาก
คาดวาสินคาหรือผลผลิตเหลานี้จะมีโครงสรางคาใชจายในการผลิตที่ใกลเคียงกัน ดังน้ัน สามารถจําแนก
สาขาการผลิตออกไดเปน 180 สาขาการผลิต ซ่ึงมีรหัสกํากับสาขา คือ รหัส 001 -180 ดังน้ี 

รหัส I-O รายละเอียด 
001-029 สาขาเกษตรกรรม ปาไม ประมง 
030-041 สาขาเหมืองแร 
042-134 สาขาอุตสาหกรรม 
135-137 สาขาไฟฟา ประปา 
138-144 สาขากอสราง 
145-146 สาขาการคาสง คาปลีก 
147-148 สาขาโรงแรม ภัตตาคาร 
149-159 สาขาขนสง 
160-180 สาขาบริการ 

   ที่มา : ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต, สศช. 



บทที่ 3: การจําแนกหมวดหมูอุตสาหกรรมโลจิสติกส  รายงานโลจิสติกสของประเทศไทย ประจําป 2551 

3-6  ธันวาคม 2551 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

3.2.5 ขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนโลจิสติกส 

  การคํานวณตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ของ สศช. ใชขอมูลจาก
ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตเปนหลัก ตั้งแตการเริ่ม โครงการศึกษาการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวม
ตนทุนโลจิสติกสระยะที่ 1 ครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 โดยขอมูลของอุตสาหกรรมโลจิสติกสของประเทศ
ไทยสามารถแสดงอยูในรูปของ I-O Code ในตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต1/ ไดดังน้ี  

• I-O Code 136 การขนสงทางทอ 

• I-O Code 149 การขนสงทางรถไฟ 

• I-O Code 150 การขนสงผูโดยสารทางบกโดยรถยนต 

• I-O Code 151 การขนสงสินคาทางบก 

• I-O Code 152 บริการสนับสนุนทางบก 

• I-O Code 153 การขนสงทางทะเล 

• I-O Code 154 การขนสงตามชายฝงทะเลและการขนสงในลําน้ําภายในประเทศ 

• I-O Code 155 บริการสนับสนุนการขนสงทางน้ํา 

• I-O Code 156 การขนสงทางอากาศ 

• I-O Code 157 การประกอบการอื่นที่เกีย่วของกับการขนสง 

• I-O Code 158 คลังสินคา 

• I-O Code 159 การบริการไปรษณีย พัสดุ และสื่อสาร 

                                                 
1/

 สามารถดูรายละเอยีดในภาคผนวก ง นิยามของรหัสตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต  
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บทที่ 4 
หลักการคํานวณตนทุนโลจิสติกส 

 

การดําเนินการพัฒนา แบบจําลองเพ่ือการคํานวณตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย อางอิง
วิธีการคํานวณตนทุนโลจิสติกสของ Robert V. Delaney แหงบริษัท Cass Information System  
ของสหรัฐอเมริกาเปนหลัก ซ่ึงไดประยุกตใหมีความสอดคลองกับแหลงขอมูลหลักของประเทศไทย คือ 
ขอมูลทุติยภูมิจากตารางปจจัยการผลิต และผลผลิต (Input – Output Table) ตามที่ประเทศสวนใหญ
รวมถึงประเทศที่พัฒนาแลวนํามาใช โดยที่ผานมา หากพบกรณีที่ไมสามารถดึงขอมูลจากตารางปจจัย
การผลิตและผลผลิตและการเก็บขอมูลภาคสนามอาจทําไดยากในทางปฏิบัติ จะใชการประมาณการ
ขอมูลโดยอางอิงสมมติฐานจากมาตรฐานวิธีคํานวณของ Cass Method เพ่ือใหขอมูลมีความสมบูรณ
ที่สุดภายใตขอจํากัดที่มีอยู 

การคํานวณตนทุนโลจิสติกสจะแยกคํานวณในแตละองคประกอบ  ซ่ึ งแบงออกเปน  
3 องคประกอบหลัก ไดแก (1) ตนทุนการขนสงสินคา (Transportation Cost) (2) ตนทุนการเก็บรักษา
สินคาคงคลัง (Inventory Holding Cost) และ (3) ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส (Administration 
Cost) โดยในสวนของตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Holding Cost) สามารถแบงยอย
ออกเปน ตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Cost) และตนทุนการบริหารคลังสินคา 
(Warehousing Cost) สามารถสรุปวิธีการคํานวณของแตละสวน ดังน้ี  

4.1 ตนทุนการขนสงสินคา (Transportation Cost) 

การคํานวณ 

ตนทุนการขนสงสินคา = ผลรวม ของ ตนทุนของเจาของสินคาหรือรายไดของ 
ผูใหบริการที่เกิดข้ึนจากการเคลื่อนยายสินคา รวมถึงการ
ใหการสนับสนุนการขนสงในรูปแบบตางๆ1/ 

แหลงขอมูลหลัก 

• ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output Table) นํารายไดของผูใหบริการที่
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายสินคา รวมถึงการใหการสนับสนุนการขนสงในรูปแบบตางๆ มาคํานวณ 
เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา  

• งบกําไรขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน 

สรุปรายละเอียดของแหลงขอมูลตนทุนการขนสงสินคาแตละรายการ ดังน้ี 

                                                 
1/ รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกสและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ระยะที่ 1 (กันยายน 2547) 
และรายงานโครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย ระยะที่ 1 (สิงหาคม 2551) 
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กิจกรรม แหลงขอมูล 

การขนสงทางทอ - รายไดของการขนสงทางระบบทอลําเลียง (I-O 136) โดยนํารายไดจากการ
จําหนาย หักตนทุนจากการซื้อ 

การขนสงทางราง - ร าย ได จ ากกา รขนส ง สิ น ค า เ ท า นั้ น  จ าก งบกํ า ไ รข าดทุ นขอ ง 
การรถไฟแหงประเทศไทย (I-O 149) 

การขนสงทางถนน - รายไดจากการขนสงสินคาทางถนน โดยรถบรรทุก (I-O 151) 

- รายไดของการขนสงสินคาโดยรถยนตบรรทุกจดทะเบียนแบบ รย. 3 

การใหบริการแกการขนสง 
ทางถนน 

- รายไดจากคาธรรมเนียม Inland Container Depot (ICD) ลาดกระบัง จาก
งบกําไรขาดทุนของการรถไฟแหงประเทศไทย 

- รายไดของ การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) (I-O 152) และ บริษัท 
ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (I-O 152) คํานวณเฉพาะคาบริการที่เก็บ
จากรถบรรทุก 

การขนสงทางทะเล - รายไดจากการขนสงสินคาทางทะเล (I-O 153) 

การขนสงทางชายฝงและ 
ทางน้ําภายในประเทศ 

- รายไดจากการขนสงสินคาทางชายฝ งและทางน้ํ าภายในประเทศ 
(I-O 154) 

การใหบริการแกการขนสง 
ทางน้ํา 

- รายไดของการทาเรือแหงประเทศไทย (I-O 155) 

- รายไดที่รับจากเรือบรรทุกสินคาของทาเทียบเรือตางๆ เชน ทาเทียบเรือธ
นารักษ ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพายปลา และทาเทียบเรือสินคา
ของเอกชน เปนตน การบรรทุกขนถายสินคา และบริการนํา 

การขนสงทางอากาศ - รายไดที่ไดรับจากการขนสงสินคาเทานั้น จากงบกําไรขาดทุนของบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

- สัดสวนรายไดที่ไดรับจากการขนสงสินคาเทานั้น จากงบกําไรขาดทุนของ
บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบิน 
จํากัด (I-O 156) 

บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง - รายไดที่เกิดจากการบรรจุหีบหอ บริการบุคคลที่ 3 (I-O 157)  

บริ ก า ร ไปรษณี ย แ ล ะกา ร
สื่อสาร 

- รายไดที่ไดรับจากกลุมธุรกิจขนสงของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

- รายไดที่ไดรับจากกลุมธุรกิจขนสงของ DHL UPS TNT และ FEDEX ที่
ใหบริการในประเทศไทย (I-O 159) 

ที่มา สศช. 
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4.2 ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Holding Cost) เปนผลรวมระหวางตนทุนใน
การถือครองสินคา และตนทุนการบริหารคลังสินคา โดยมีวิธีการคํานวณดังน้ี: 

4.2.1 ตนทุนการถือครองสินคา (Inventory Carrying Cost) 

การคํานวณ 

ตนทุนการถือครองสินคา = มูลคาของสินคาคงคลังในแตละสาขา*(β + i)2/ 

โดยที่ β คือ เฉลี่ยคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถือครองสินคา อาทิ คาภาษี 
คาเสียหาย คาเสื่อมราคา และคาประกัน  

 i คือ อัตราดอกเบี้ยเพ่ือคํานวณคาเสียโอกาสในการถือครองสินคา 

แหลงขอมูลหลักและสมมุติฐาน 

1) มูลคาของสินคาคงคลัง 
• มูลคาผลผลิตจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output Table) ของ

สาขาเกษตร เหมืองแร และอุตสาหกรรม 

• อัตราการถือครองสินคาในสาขาเกษตรคํานวณจากขอมูลของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

• อัตราการถือครองสินคาในสาขาเหมืองแรคํานวณจากขอมูลของปริมาณแรใน 
แตละป โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 

• อัตราการถือครองสินคาในสาขาอุตสาหกรรมคํานวณจากขอมูลสํามะโน
อุตสาหกรรม และการสํารวจอุตสาหกรรม ของ สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) 

• อัตราการถือครองสินคาในสาขาการคาคํานวณจากการสํารวจธุรกิจการคาและ
บริการ ของ สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) และตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

2) คา β คือ คาเฉลี่ยคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถือครองสินคา อาทิ คาภาษี 
คาเสียหาย คาเสื่อมราคา และคาประกนั โดยประมาณอยูที่รอยละ 193 /  

3) คา i คือ อัตราดอกเบี้ยสําหรับคาเสียโอกาสในการถือครองสินคา จากการสอบถาม
ตัวแทนนักธุรกิจไทย และผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเห็นวาอัตราดอกเบี้ยที่สะทอน
ตนทุนที่แทจริงของผูประกอบการไทยในการถือครองสินคา คือ คาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยลูกคาชั้นดี  
( Average Minimum Lending Rate) ซ่ึงตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร 
AA ในการคํานวณตนทุนการถือครองสินคา ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาระบบธนาคาร
พาณิชยเปนตัวกลางทางการเงินที่สําคัญ โดยเฉพาะการใหบริการดานเงินทุนแกธุรกิจทุกประเภทใน 

                                                 
2/ รายงานโครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทยระยะที่ 1 (สิงหาคม 2551) 
3/ อางอิงสมมติฐานเดียวกับ CASS Method ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ทุกขนาด ขณะท่ีตัวกลางทางการเงินบางประเภท เชน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดหลักทรัพย ยังมี
ขอจํากัดในดานการเขาถึงของธุรกิจที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็กอยู4/    

ขอจํากัด 

การอางอิง คา β ของสหรัฐอเมริกา (รอยละ 19) ทําใหผลการคํานวณที่ไดยังมิได
สะทอนตนทุนที่เกิดขึ้นอยางแทจริงของประเทศไทย ดังน้ัน ควรมีการศึกษา และสํารวจ เพ่ีอจัดทํา คา β 
ของประเทศไทยเองในอนาคต 

4.2.2 ตนทุนการบริหารคลังสินคา (Warehousing Cost) 

การคํานวณ 

ตนทุนการบริหารคลังสินคา = ตนทุนของเจาของสินคาหรือรายไดของ 
 ผูใหบริการที่เกิดจากการดําเนินการภายใน
 คลังสินคา5/ 

แหลงขอมูลหลัก 

• ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output Table) นํารายไดของผูใหบริการ
ที่เกิดจากการดําเนินการภายในคลังสินคา 

กิจกรรม การคํานวณตนทุนบริหารคลังสินคา 

สถานที่เก็บสินคาและไซโล คํานวณรายไดรวมทั้งหมด (I-O 158) 

4.3 ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส (Administration Cost) 

การคํานวณ 

ตนทุนการบริหารจัดการ = สัดสวนรอยละ 10 ของผลรวมระหวางตนทุนการขนสง 
 และตนทุนการเก็บรักษาสินคา6/ 

แหลงขอมูลหลักและสมมุติฐาน 

1) มูลคารวมของตนทุนการขนสงสินคา และมูลคารวมของตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

2) เน่ืองจากขอมูลตนทุนการบริหารจัดการดานโลจิสติกสเปนขอมูลที่จัดเก็บไดยาก เพราะ
ในทางปฏิบัติระบบการจัดเก็บขอมูลทางบัญชีของหลายประเทศไมไดแยกตนทุนสวนนี้
ออกมาอยางชัดเจน ดังน้ัน ในขั้นตน การคํานวณตนทุนการบริหารจัดการดานโลจิสติกส

                                                 
4/ ความทาทายของธนาคารพาณิชยภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงิน เอกสารสัมมนาวิชาการประจําป 

2548 ของธนาคารแหงประเทศไทย (สิงหาคม 2548) 
5/ รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกสและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ระยะที่ 1 (กันยายน 2547) 
และ รายงานโครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทยระยะที่ 1 (สิงหาคม 2551) 

6/ รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกสและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ระยะที่ 1 (กันยายน 2547) 
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สําหรับประเทศไทยจะอางอิงสมมติฐานตาม CASS Method ของสหรัฐอเมริกา (ชวงป 
2533 – 2542) ซ่ึงคํานวณจาก สัดสวนรอยละ 10 ของผลรวมตนทุนการขนสงและตนทุน
การเก็บรักษาสินคาคงคลัง ทั้งน้ี แมวาสหรัฐอเมริกาไดปรับลดสัดสวนของตนทุนบริหาร
จัดการดานโลจิสติกสลงเปนรอยละ 4 ตั้งแตป 2543 เน่ืองจากผูประกอบการสวนใหญได
ประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตสําหรับประเทศไทย คณะทํางานฯไดพิจารณาแลว เห็นวาควร 
คงสัดสวนดังกลาวไวที่ระดับรอยละ 10 กอน เน่ืองจากระดับการพัฒนาของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการไทยยังอยูในระดับต่ํา  

ขอจํากัด 

การนําสัดสวนรอยละของผลรวมตนทุนโลจิสติกสดานอ่ืนๆ ของตางประเทศมาใชในการคํานวณ
ตนทุนการบริหารจัดการของประเทศไทยอาจมีความคลาดเคลื่อน และไมสะทอนขอเท็จจริง ดังน้ัน สศช. 
จึงวางแผนใหมีการสํารวจขอมูลตนทุนการบริหารจัดการดานโลจิสติกสที่เปนจริงเพ่ือปรับปรุงสมมติฐาน
ดังกลาว ทั้งน้ี สศช. อยูระหวางจัดทําโครงการศึกษาเพื่อสํารวจตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส 
ที่แทจริงของผูประกอบการไทย ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2552 
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บทที่ 5 
ผลการคํานวณและคําอธิบายผล 

 

 สศช. ไดประมวลผลขอมูลตนทุนโลจิสติกส ตามคํานิยามและวิธีการที่ไดอธิบายไวในบทที่ 2, 3 
และ 4 ซ่ึงแสดงผลในรูปของอนุกรมเวลารายป (Time Series) ตั้งแตป พ.ศ. 2542 ถึงป 2550 ดังน้ี  

5.1 ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย ณ ป 2550  

ภาพรวม 

ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย ณ ป 2550 มีมูลคารวม 1,603.8 พันลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนเทากับรอยละ 18.9 ของ GDP ประกอบดวยตนทุนคาขนสงสินคา 736.2 พันลานบาท (รอยละ 
8.7 ของ GDP) ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 721.8 พันลานบาท (รอยละ 8.5 ของ GDP) และ
ตนทุนการบริหารจัดการ 145.8 พันลานบาท (รอยละ 1.7 ของ GDP) 

โครงสราง 

รอยละ 45.9 ของตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยในป 2550 เปนตนทุนที่มาจากคาขนสงสินคา 
และรอยละ 45.0 เปนตนทุนที่เกิดจากการเก็บรักษาสินคาคงคลัง สวนที่เหลือรอยละ 9.1 เปนตนทุนที่
เกิดจากกิจกรรมการบริหารจัดการ 

แนวโนมการเติบโตของมูลคาตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย (2542-2550)  

 มูลคาของตนทุนโลจิสติกสในชวง 9 ปที่ผานมา มีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7.6 ตอป 
(Compound Annual Growth Rate – CAGR) โดยเพิ่มขึ้นจาก 893.2 พันลานบาทในป 2542 เปน 
1,603.8 พันลานบาทในป 2550 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณารายองคประกอบพบวา ในชวงเวลาดังกลาวมูลคา
ตนทุนที่มีการเติบโตสูงสุด ไดแก มูลคาตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ซ่ึงเติบโตจาก 364.1 พันลาน
บาท ในป 2542 เปน 721.8 พันลานบาท ในป 2550 หรือเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8.9 ตอป ในขณะที่ตนทุน
การบริหารจัดการมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเทากับ รอยละ 7.6 และมูลคาตนทุนคาขนสงสินคามีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยตอปนอยกวาอัตราการเติบโตในภาพรวม เทากับ รอยละ 6.4 ทั้งน้ี การขยายตัวในลักษณะ
ดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสัดสวนขององคประกอบตนทุน กลาวคือ ตนทุนการขนสงมี
สัดสวนลดลงจากเดิมรอยละ 50.1 ในป 2542 เหลือรอยละ 45.9 ของตนทุนโลจิสติกสทั้งหมดในป 2550 
ในชวงเวลาเดียวกัน ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงจากเดิมรอยละ 40.8 เพ่ิมขึ้น
เปน 45.0 ของตนทุนโลจิสติกสรวมในป 2550 (ดังแสดงในรูปภาพที่ 3) 
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รูปภาพที่ 3: ตนทุนโลจิสติกสและสัดสวนขององคประกอบ 
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 ที่มา สศช. 

5.2 ตนทุนการขนสงสินคา 

ตั้งแตป 2542 มูลคาของตนทุนการขนสงสินคาเพิ่มขึ้นจาก 448 พันลานบาท เปน 736 พันลาน
บาทในป 2550 ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ย รอยละ 6.4 ตอป อยางไรก็ตาม ตนทุนมีการขยายตัวแบบกาว
กระโดดในชวง 3 ปที่ผานมา (2548 – 2550) คือ รอยละ 12.4 ตอป ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลของราคาน้ํามันที่
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในชวงเดียวกัน (ดังแสดงในรูปภาพที่ 4) 

ในสวนของตนทุนคาขนสงสินคาซึ่งเปนสัดสวนใหญที่สุด น้ัน ในป 2550 ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอย
ละ 49.6) เปนตนทุนที่เกิดจากการขนสงทางถนนซึ่งเปนรูปแบบการขนสงที่มีตนทุนสูงที่สุด รองลงมาเปน
ตนทุนคาขนสงจากบริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสงอ่ืนซึ่งรวมถึงบริการโลจิสติกสบุคคลที่สาม (รอยละ 
22.6) และตนทุนคาขนสงสินคาทางน้ํา (รอยละ 21.7) ตามลําดับ ที่เหลือรอยละ 6.1 น้ัน ประกอบดวย
ตนทุนคาขนสงสินคาทางอากาศ ตนทุนคาบริการขนสงสินคาทางไปรษณีย ตนทุนคาขนสงสินคาทางทอ 
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และทางราง ตามลําดับ ทั้งน้ี พบวามีการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนที่สําคัญ กลาวคือ ตนทุนขนสงทางถนน
ลดลงจากรอยละ 54.4 ในป 2542 เหลือรอยละ 49.6 ในป 2550 ขณะที่ตนทุนขนสงทางน้ําขยายตัวเพ่ิม
จากรอยละ 16.5 เปนรอยละ 21.7 ในชวงเวลาเดียวกัน 

รูปภาพที่ 4: ตนทุนการขนสงสินคาและสัดสวนขององคประกอบ 
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ที่มา สศช. 

5.3 ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  

สําหรับตนทุนที่เกิดจากการเก็บรักษาสินคาคงคลัง น้ัน เกือบทั้งหมด (รอยละ 99.2) เปนตนทุน
ที่เกิดจากการถือครองสินคา ที่เหลือเพียงรอยละ 0.8 เทานั้น ที่เปนตนทุนบริหารคลังสินคา 

ในภาพรวม ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จากมูลคา 364 
พันลานบาทในป 2542 เพ่ิมเปน 455 และ 721 พันลานบาท ในป 2546 และ 2550 ตามลําดับ คิดเปน
อัตราเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับรอยละ 8.9 โดยเปนการขยายตัวแบบกาวกระโดดในชวง 3 ป 
ที่ผานมา (2548 – 2550) ประมาณรอยละ 13 ตอป ทั้งน้ี มีเหตุผลสําคัญเน่ืองมาจาก (1) การขยายตัว
อยางรวดเร็วของมูลคาสินคาคงคลังในสาขาอุตสาหกรรมและการคาเปนหลัก และ (2) การเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนคาเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยคาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยลูกคาชั้นดี (Average Minimum Lending 
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Rate) ขยับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 5.9 ในป 2548 เปนรอยละ 7.5 และ 7.2 ในป 2549 และ 2550 
ตามลําดับ1  (ดังแสดงในรูปภาพที่ 5) 

รูปภาพที่ 5: ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
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ที่มา สศช. 

5.4 ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส 

ตนทุนกิจกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกสในป 2542 มีมูลคาเทากับ 81 พันลานบาท เพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ืองเปน 96 และ 146 พันลานบาทในป 2546 และ 2550 ตามลําดับ คิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ย
ตอป (CAGR) รอยละ 7.6 ทั้งน้ี การขยายตัวของตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกสมีทิศทางตาม 
การขยายตัวของตนทุนการขนสงและตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เน่ืองจากในปจจุบันประเทศไทย
ยังใชสมมติฐานอางอิงรอยละ 10 ของผลรวมตนทุนขนสงและตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ในการ
คํานวณตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส2/   

                                                 
1/ ธนาคารแหงประเทศไทย 
2/  ปจจุบัน สศช. อยูระหวางการจางบรษัิทที่ปรึกษาสํารวจตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศไทย ภายใตโครงการศกึษา 
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอตุสาหกรรมสาขาโลจสิติกสไทย ระยะที่ 2 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2552 
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รูปภาพที่ 6: ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส 
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ที่มา สศช. 

5.5 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

การนําผลคํานวณตนทุนโลจิสติกสในแตละองคประกอบขางตนมาเทียบสัดสวนกับ GDP 
สามารถแสดงขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ในชวงป พ.ศ. 2542 – 2550 ดังตารางที่ 3 ไดดังน้ี 

ตารางที่ 3: ตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP 

 หนวย: รอยละตอ GDP 

ประเภทตนทุน 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550p 

ตนทุนการขนสงสินคา 9.7 10.1 9.9 8.8 8.4 8.0 8.5 8.8 8.7 

ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 7.9 8.1 7.9 7.7 7.7 7.7 8.1 8.6 8.5 

ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 

ตนทุนโลจิสติกสรวม 19.4 20.0 19.6 18.1 17.7 17.3 18.3 19.1 18.9 

• ตนทุนการขนสงสินคา ตอ GDP มีการปรับตัวลดลงตั้งแตป 2544 และเริ่มปรับตัว
เพ่ิมขึ้นอีกครั้งในป 2548-2550 โดยภาพรวมสัดสวนจะอยูที่ประมาณรอยละ 8 – 10 ตอ GDP  

• ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ตอ GDP มีการปรับตัวลดลงตั้งแตป 2544 และ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในป 2548 โดยภาพรวมสัดสวนจะอยูที่ประมาณรอยละ 7– 8 ตอ GDP  

• ตนทุนการบริหารจัดการ ตอ GDP อยูในระดับคอนขางคงที่รอยละ 1.6 – 1.8 ตอ GDP 
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รูปภาพที่ 7: ตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP และปจจัยตางๆ 
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แนวโนมสัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทย ระหวางป 2542 ถึง 2550 อยู
ระหวางรอยละ 17 – 20 โดยมีลักษณะเปนรูปตัว “V” เน่ืองจาก ในชวงป 2544 อัตราการขยายตัวของ
ราคาน้ํามันมีคาคงที่ กอปรกับเปนชวงดอกเบี้ยขาลง ทําใหอัตราการขยายตัวของตนทุนโลจิสติกสเพ่ิมขึ้น
ในลักษณะคงที่ และนอยกวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ในชวงป 
2544 – 2547 ลดลงอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม เม่ือราคาน้ํามันเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 3 ปตอมา 
และจากการดําเนินนโยบายการเงินแบบเครงครัดเพื่อดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงผลใหตนทุน 
โลจิสติกส ตอ GDP ในชวงป 2548 – 2550 เพ่ิมขึ้น แตยังอยูในระดับที่ต่ํากวาชวงป 2542 – 2543 

5.6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

จากขอมูลจะเห็นไดวาตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย เกือบทั้งหมดจะเปนตนทุนการเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง และตนทุนคาขนสงสินคา ซ่ึงมีขนาดใกลเคียงกันทั้งในดานมูลคาและสัดสวน แต เม่ือ
พิจารณาอัตราการเติบโตแลว พบวา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่คอนขาง
สูง (8.9%) และสูงกวาตนทุนคาขนสงสินคา (6.4%)  

ดังนั้น การกําหนดกลยุทธเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสของ
ประเทศไทยจึงควรมุงใหความสําคัญไปกับการลดตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังเปนหลัก ซ่ึง
สอดคลองกับหลักธุรกิจทั่วไป เพราะนอกจากมีความสําคัญในดานขนาดแลว ตนทุนสวนนี้ยังเปนตนทุน
ที่ลดไดงายและเร็วกวาดานอ่ืน โดยใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกสที่มีประสทิธภิาพ 
ทั้งในระดับสถานประกอบการและระดับหวงโซอุปทาน อีกทั้งใชเงินลงทุนนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญดานขนสง อยางไรก็ตาม หากจะใหเอกชนสามารถบริหารสินคาคงคลัง
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และคลังสินคาใหไดดี ภาครัฐจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือไดสูง 
(Efficiency and Reliability) รองรับดวย 

นอกจากนี้ เพ่ือใหการจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสเปนประโยชนยิ่งขึ้นตอการวางแผนและจัดทํา
ยุทธศาสตรดานโลจิสติกส หนวยงานภาครัฐและสถานประกอบการเอกชนจําเปนตองเริ่มมีการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลของตนเองอยางเปนระบบ เพ่ือเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกสของตนเองและของประเทศในอนาคต โดย สศช. จะเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
คํานวณตนทุนโลจิสติกสเผยแพรเปนประจําทุกป 

 



 



ภาคผนวก ก: 
ตารางตนทนุโลจิสติกสและสัดสวนตนทนุโลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทย ระหวางป 2542-2550 ณ วันที ่20 พฤศจกิายน 2551 
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หนวย: พันลานบาท

ตนทุนโลจิสติกส 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550p

ตนทุนคาขนสงสินคา 447.9             498.7             507.9             481.8             499.1             519.0             602.9             692.5             736.2             

ทางทอ 4.8             5.3             5.5             6.2             6.0             7.0             8.0             8.5             3.3             

ทางราง 1.6             1.8             1.9             1.9             2.1             2.2             2.1             2.2             2.2             

ทางถนน 243.5          270.1          267.3          241.6          242.0          241.4          289.2          336.3          364.9          

ทางน้ํา - ทางทะเลและชายฝง 39.2            48.9            54.0            57.7            65.5            76.2            81.2            84.8            88.2            

ทางน้ํา - ทางน้ําภายในประเทศ 34.8            34.5            37.9            39.6            41.7            44.5            52.1            66.7            71.3            

ทางอากาศ 19.1            21.1            22.2            21.7            23.3            24.4            26.8            29.2            30.2            

บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง 101.0          112.4          114.4          108.2          111.7          115.9          134.8          155.1          166.4          

บริการขนสงสินคาทางไปรษณีย 3.9             4.5             4.6             4.9             6.7             7.4             8.6             9.5             9.7             

ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 364.1             398.9             405.0             417.4             455.5             501.0             573.5             676.0             721.8             

ตนทุนการถือครองสินคา 360.5          395.1          402.6          415.1          452.4          497.1          569.9          670.8          716.3          

ตนทุนบริหารคลังสินคา 3.6             3.8             2.4             2.3             3.2             3.9             3.6             5.2             5.6             

ตนทุนการบริหารจัดการ 81.2               89.8               91.3               89.9               95.5               102.0             117.6             136.8             145.8             

ตนทุนโลจิสติกส 893.2             987.3             1,004.1          989.2             1,050.1          1,122.1          1,294.0          1,505.3          1,603.8          

มลูคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป 4,637.1          4,922.7          5,133.5          5,450.6          5,917.4          6,489.5          7,092.9          7,841.3          8,493.3          
มลูคา

หนวย: รอยละ ตอ GDP

สัดสวนตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP ของประเทศไทย 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ตนทุนคาขนสงสินคา ตอ GDP 9.7 10.1 9.9 8.8 8.4 8.0 8.5 8.8 8.7

ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ตอ GDP 7.9 8.1 7.9 7.7 7.7 7.7 8.1 8.6 8.5

ตนทุนการบริหารจัดการ ตอ GDP 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7

ตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP 19.4 20.0 19.6 18.1 17.7 17.3 18.3 19.1 18.9

ที่มา สศช.

ตารางแนบ 1: ตารางตนทุนโลจิสตกิสและสัดสวนตนทุนโลจิสตกิส ตอ GDP ของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2542 – 2550

 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
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ตารางตนทนุการขนสงสนิคา ตอ GDP แยกองคประกอบ ระหวางป 2542-2550 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 
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ตารางแนบ 2: ตารางตนทุนการขนสงสินคา ตอ GDP แยกองคประกอบ ระหวางป พ.ศ. 2542-2550 

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 
 

หนวย รอยละตอ GDP 

ตนทุนโลจิสติกส 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550p 

 ตนทุนคาขนสงสินคา ตอ GDP                9.7               10.1                 9.9                 8.8                 8.4                 8.0                 8.5                 8.8                 8.7  
  ทางทอ             0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.0  

  ทางราง           0.04            0.04            0.04            0.04            0.04            0.03            0.03            0.03            0.03  
  ทางถนน             5.3              5.5              5.2              4.4              4.1              3.7              4.1              4.3              4.3  

  ทางน้ํา - ทางทะเลและชายฝง             0.8              1.0              1.1              1.1              1.1              1.2              1.1              1.1              1.0  

  ทางน้ํา - ทางน้ําภายในประเทศ             0.8              0.7              0.7              0.7              0.7              0.7              0.7              0.9              0.8  

  ทางอากาศ             0.4              0.4              0.4              0.4              0.4              0.4              0.4              0.4              0.4  

  บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง             2.2              2.3              2.2              2.0              1.9              1.8              1.9              2.0              2.0  

  บริการขนสงสินคาทางไปรษณีย             0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.1              0.1  

ที่มา สศช. 



ภาคผนวก ค: 
นิยามการขนสง สถานที่จัดเก็บ และการคมนาคม ตาม ISIC 
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นิยามการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ตาม ISIC 

หมวดใหญ I  การขนสง สถานที่เก็บสนิคาและการคมนาคม 

 อุตสาหกรรมในหมวดใหญน้ี รวมสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขนสงทาง
บก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ และทางทอลําเลียง การบริการเสริมการขนสงและบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการขนสงประเภทตางๆ สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา การบริการดานการทองเที่ยว 
การใหบริการทางไปรษณียและการโทรคมนาคม การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงพรอมคนขับหรือผู
ควบคุมในวิธีการขนสงตางๆ ที่พิจารณาวาเปนบริการการขนสง ก็จัดประเภทไวในหมวดนี้ยกเวนการ
บํารุงรักษา การซอมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณการขนสง ยกเวนยานยนต และจักรยานยนต จัด
ประเภทไวในหมวดยอย 35 การผลิตอุปกรณการขนสงอ่ืนๆการกอสราง การบํารุงรักษา และการ
ซอมแซมถนน ทางรถไฟ ทาเรือ สนามบิน ฯลฯ จัดประเภทไวในหมูยอย 4520 การกอสรางอาคาร และ
งานวิศวกรรมโยธาการบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต หรือจักรยานยนต จัดประเภทไวในหมูยอย 
5020 และ 5040 ตามลําดับการใหเชาอุปกรณการขนสงโดยไมมีคนขับหรือผูควบคุม จัดประเภทไวในหมู
ใหญ 711 บริการใหเชาอุปกรณการขนสง 

I 60 การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลาํเลียง 
อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้ อาทิ สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสารและสินคาทางบก ทางรถไฟ ทางรถยนต หรือทางทอลําเลียง 

I  601  

I  6010  

I 

 

60100 การขนสงทางรถไฟ 
การดําเนินการของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสารและสินคาโดยทางรถไฟระหวางเมืองยกเวนการขนสงทางรถไฟ
ชานเมือง จัดประเภทไวในหมูยอย 6021 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่มีตารางเวลากิจกรรมของสถานีขนสงผูโดยสารและสินคา การขน
ถายสินคา สถานที่เก็บสนิคาและกิจกรรมอ่ืนๆ ทีช่วยเสริมการขนสง จัดประเภทไวในหมูใหญ 630 บริการที่เกี่ยวของกับการขนสงและบริการ
ดานการทองเท่ียว การซอมแซมและบํารุงรักษารถจักรและรถพวง ลอเล่ือน จัดประเภทไวในหมูยอย 6303 การบริการเสรมิดานการขนสง 

I 
 

602 การขนสงทางบกอื่นๆ 
อุตสาหกรรมในหมูใหญนี้ อาทิ กิจการซึ่งดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสารและสินคาทางบก ที่มิใชโดยทางรถไฟระหวางเมือง 

I 

 

6021 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่มีตารางเวลา 
การขนสงผูโดยสารในเขตเมือง ชานเมืองและระหวางเมืองดวยรถยนตโดยสารประจําทาง รถราง รถไฟฟา รถไฟใตดิน ตามเสนทางที่กําหนดและตาม
ตารางเวลาการเดินรถ การรับ – สงผูโดยสารตามจุดจอดรถที่กําหนดไว การบริการเกี่ยวกับรถรับ – สงนักเรียน การนําชมสถานที่ตางๆ ดวยรถโดยสาร
และบริการที่คลายคลึงกัน 

I 

 

60211 การขนสงผูโดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล 
การดําเนินกิจการหลักเกีย่วกับการขนสงผูโดยสารในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและเขตเทศบาลอื่นๆ ดวยรถยนตโดยสารประจําทาง รถไฟฟา 
หรือรถไฟใตดินตามเสนทางและตารางเวลาการเดินรถตามที่กําหนดให การขนสงทางรถไฟชานเมือง การบริการรถตูประจําทาง ซึ่งรับ–สงผู 
โดยสารตามจุดจอดรถทีก่ําหนดไวในเขตเมืองและปริมณฑล ก็จัดไวในกลุมนี้ดวย 

I 
 

60212 การขนสงดวยรถยนตโดยสารประจาํทางระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น 
การดําเนินกิจการหลักเกีย่วกับการขนสงผูโดยสารดวยรถยนตโดยสารประจําทางระหวางกรุงเทพฯ กับศูนยกลางของจังหวัดอ่ืน 

I 
 

60213 การขนสงดวยรถยนตโดยสารประจาํทางระหวางจังหวัด 
การดําเนินกิจการหลักเกีย่วกับการขนสงผูโดยสารดวยรถยนตโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด รถตูประจําทางแตมิใชการเดินรถระหวาง
กรุงเทพฯ กับจังหวัดอ่ืน 
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I 

 

60219 การขนสงดวยรถยนตโดยสารประจาํทางในชนบท 
การดําเนินกิจการหลักเกีย่วกับการขนสงผูโดยสารทางบกตามเสนทางหรอืตามตารางเวลา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน เชน การรับ – สง 
นักเรียนดวยรถโรงเรียน การบริการรถโดยสารตามเสนทางระหวางเมืองกบัสถานีบริการ หรือระหวางเมืองกับสนามบิน การบริการรถโดยสาร
นําชมสถานที่ตางๆ 

I 

 

6022 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่ไมมีตารางเวลา 
การบริการขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่ไมมีตารางเวลาการเดินรถ เชนการดําเนินกิจการรถแท็กซี่ บริการใหเชารถยนตพรอมดวยพนักงานขับรถ การเชา
เหมาคัน รถทัศนาจรและบริการรถนําเที่ยว รถยนตรับจางและรถสามลอ การขนสงผูโดยสารโดยยานพาหนะที่ใชสัตวลางจูงและขับเคลื่อนดวยการใชเทา
ถีบก็จัดไวในกลุมนี้ดวยยกเวนการขนสงผูปวยโดยรถพยาบาล จัดประเภทไวในหมูยอย 8519 บริการดานสุขภาพอ่ืนๆ 

I 
 

60221 บริการขนสงดวยรถยนตรับจางขนาดใหญ 
การขนสงผูโดยสารดวยรถยนตรับจางขนาดใหญ เพ่ือทัศนาจรหรือทองเท่ียว เปนครั้งคราว แตมิใชการเดินรถตามเสนทางหรือตามตาราง เวลา
การเดินรถที่กําหนดไว 

I 
 

60222 บริการขนสงดวยรถยนตรับจางขนาดเล็ก 
การขนสงผูโดยสารดวยรถยนตรับจางขนาดเล็ก โดยไดรับคาโดยสารเปนการตอบแทน เชน รถตู รถโดยสารไมประจําทาง รถแท็กซี ่

I 
 

60223 บริการขนสงดวยรถสามลอเครือ่งและจักรยานยนตรับจาง 
การขนสงผูโดยสารดวยสามลอเครื่อง และยานพาหนะขนาดเล็กที่มีสามลอซึ่งขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต การขนสงผูโดยสารดวยจักรยานยนต
รับจาง 

I 

 

60229 การขนสงผูโดยสารทางบกที่ไมมีตารางเวลา ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การขนสงผูโดยสารทางบกที่ไมมีตารางเวลา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน เชน การขนสงผูโดยสารดวยยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยใชเทาถีบ
หรือสัตวลากจูง สามลอถีบ รถมาลากจูง และการขนสงผูโดยสารทางบกเพื่อการคาอ่ืน ๆ การใหเชารถยนตพรอมดวยพนักงานขับรถ และการ
เชาเหมาคันก็จัดไวในกลุมนี้ดวย 

I  6023  

I 

 

60230 การขนสงสินคาทางถนน 
บริการการขนสงสินคาประเภทตาง ๆ ทางถนน ภายในทองถิ่นหรือระยะทางไกลดวยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอื่นที่ใชคนขับหรือสัตวลากจูง 
เชน การขนสงไมซุง สินคาหนัก สินคาขนาดใหญ การขนยาย เครื่องเรือน รวมถึงการบริการใหเชารถบรรทุกพรอมดวยพนักงานขับรถยกเวน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาที่สถานปีลายทาง จัดประเภทไวในหมูยอย 6303 การบริการเสริมดานการ
ขนสงการบรรจุลังและการบรรจุหีบหอเพ่ือการขนสงสินคา จัดประเภทไวในหมูยอย 6309 บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสงอ่ืนๆ 

I  603  

I  6030  

I 

 

60300 การขนสงทางระบบทอลําเลียง 
การขนสงแกส น้ํามันเช้ือเพลิง ของเหลว ของผสมท่ีเปนของเหลว และสินคาอ่ืน ๆ ที่สงทางระบบทอ รวมถึงการดําเนินการของสถานีที่ใช 
เครื่องสูบและการบํารุงรกัษาทอยกเวนการจายแกสธรรมชาติหรือแกสที่ผลิตได หรือน้ําจากผูจําหนายไปยังผูใช จัดประเภทไวในหมูยอยที่ 
เหมาะสมในหมวดยอย 40 การไฟฟา แกส ไอน้ํา และน้ํารอน หรือหมวดยอย 41 การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์และการจายน้ํา 

I 61 การขนสงทางน้ํา 
อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้รวมสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกีย่วกับการขนสงผูโดยสารและสินคาทางน้ําซึ่งจะมกีารกําหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไมก็ตาม
ยกเวนกิจกรรมของภัตตาคารและบารที่จัดไวบนเรือจัดประเภทไวในหมูยอย 5520ภัตตาคาร รานขายอาหาร และบารการขนถายสินคาสถานที่เก็บสินคากิจการทาเรือและ
บริการเสริมการขนสง จัดประเภทไวในหมูใหญ 630 บริการที่เกี่ยวของกับการขนสงและบริการดานการทองเท่ียว 

I  611  

I  6110  

I 
 

61100 การขนสงทางทะเลและทะเลชายฝง 
การขนสงผูโดยสาร และสินคาทางทะเลระหวางประเทศและตามแนวชายฝงทะเลของประเทศไทย 

I  6110  

I  6120  
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I 
 

61200 การขนสงทางน้ําภายในประเทศ 
การขนสงผูโดยสาร และสินคาทางแมน้ํา ลําคลอง และทางน้ําอ่ืนๆภายในประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการดําเนินการเรือขามฟากแมน้ําตาง ๆ เรือลาก
จูงหรือเรือพวง เรือทัศนาจร เรือสําราญ เรือนําชมสถานที่ตาง ๆ หรือเรือโดยสารรับจาง 

I 62 การขนสงทางอากาศ 
อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้ รวมสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสารและสินคาทางอากาศ 

I  621  

I  6210  

I 
 

62100 การขนสงทางอากาศทีม่ีตารางเวลา 
การขนสงผูโดยสารหรือสนิคาทางอากาศตามเสนทางประจําและตามตารางเวลาที่กําหนดไว 

I  622  

I  6220  

I 
 

62200 การขนสงทางอากาศทีไ่มมีตารางเวลา 
การขนสงผูโดยสาร หรือสินคาทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา โดยไมคํานึงวาเปนบริการโดยทั่วไปหรอืเชาเหมาเฉพาะบุคคล ทั้งนี้รวมบริการให
เชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศโดยมีผูควบคุม และบริการดานการบินอ่ืน ๆ 

I 63  

I 

 

630 บริการที่เก่ียวของกับการขนสงและบริการดานการทองเที่ยว 
อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้ อาทิ การดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการใหบรกิารที่เกี่ยวของกับการขนสงทางบก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ สถานที่เก็บ
สินคาและการเกบ็สินคาที่ใหบริการอิสระ การขนถายสินคา การปฏิบัติการที่สถานีขนสง การบํารุงรักษา บริการบรรจุหีบหอ ตัวแทนขนสงสินคา รวมถึงการใหบริการ
ของตัวแทนธุรกิจดานการทองเท่ียว 

I 
 

63009 การขนสงและขนถายสินคา รวมถึงคนโดยสาร 
การดําเนินการเกี่ยวกับการขนสงและขนถายสินคาหรือตัวแทนการขนสงและขนถายสินคา รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ํา และทาง 
อากาศ 

I  6301  

I 
 

63010 การขนถายสินคา 
บริการการขนถายสินคาหรือกระเปาเดินทางของผูโดยสารขึ้น–ลงโดยไมคํานึงถึงวิธีการขนสง เชน การขนถายสินคาที่ทาเรอื ทาอากาศยาน 
สถานีขนสง 

I  6302  

I 
 

63020 สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา 
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการเก็บสินคาทุกชนิด เชน ผลิตภัณฑทางการเกษตร อาหาร เครื่องเรือน รถยนต สาร เคมี 
แกสและน้ํามัน ทั้งนี้รวมถึงการเก็บสินคาในเขตการคาระหวางประเทศดวย ไซโล คลังสินคา 

I 

 

6303 การบริการเสริมดานการขนสง 
การใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางบกทางน้ํา และทางอากาศ การดําเนินงานเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกที่สถานี
ปลายทาง เชน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร อูเรอื สะพานเทียบเรือ ทาอากาศยาน การใหบริการภาคพื้นดินของสนามบิน การเก็บคาผานทาง คาที่จอดรถ 
การกูเรือ การบํารุงรักษาหรืออูซอมรถจักร 

I 
 

63031 บริการเสริมการขนสงทางบก 
การใหบริการเสริมการขนสงทางบก เชน การดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บคาผานทางและการเก็บคาที่จอดรถ การปฏิบัติการที่สถานีขนสง สถานี
รถไฟ สถานีรถไฟฟา การอํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาที่สถานปีลายทาง 

I 

 

63032 บริการเสริมการขนสงทางน้ํา 
การใหบริการเสริมการขนสงทางน้ํา เชน การบํารุงรักษาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อูเรือ การควบคุมการเดินเรือ การนํารอง การกู
ตัวเรือและสินคาในเรือ การรักษาและใชแมน้ําลําคลองใหเปนประโยชน การใหบริการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยว ของบริการ
ของการทาเรือแหงประเทศไทย ก็จัดประเภทไวในกลุมนี้ดวย การกูภัยทางทะเล 



ภาคผนวก ค: นิยามการขนสง สถานที่จัดเก็บ และการคมนาคม ตาม ISIC รายงานโลจิสติกสของประเทศไทย ประจําป 2551 

ค-4  ธันวาคม 2551 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

I 
 

63033 บริการเสริมการขนสงทางอากาศ 
การดําเนินงานเกี่ยวกับทาอากาศยาน สนามบิน การอํานวยความสะดวกและการควบคุม การเดินอากาศ เชน สถานีวิทยุประภาคาร ศูนย
ควบคุมการบินและสถานเีรดาร 

I  6304  

I 

 

63040 ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งการบริการนักทองเที่ยวซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาขอมูลการเดินทาง และเปนตัวแทนจัดการการเดินทางทองเท่ียว การแนะนํา การวางแผน การจัดหาที่ พัก 
และการขนสงผูเดินทางและนักทองเท่ียว การจัดหาบัตรโดยสารเชนตั๋วเครือ่งบิน ตั๋วรถหรือตั๋วโดยสารชนิดอ่ืน รวมถึงการบริการนัก ทองเท่ียว 
การใหความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 

I 
 

6309 บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสงอื่น ๆ 
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสง เชน การบรรจุหีบหอ การบรรจุลัง การตรวจสอบ การชั่งน้ําหนักสินคา การจัดการเกี่ยวกบัการขนสง รวมถึงตัวแทนการ
ขนสงอ่ืน ๆ 

I 

 

63091 การบรรจุหีบหอเพ่ือการขนสง 
การบรรจุหีบหอ และการจัดเตรียมสินคาเพ่ือการขนสงโดยคิดคาธรรมเนียม และคาขนสง การเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขนสงสินคา ตัว แทน
ขนสงสินคา ทั้งนี้รวมถึงบริษัทตัวแทนสงของซึ่งโดยปกติในการสงของมักจะใชบริการของบริษัทขนสงแหงอ่ืน การบรรจุลังและการบรรจุ หีบหอ
เพ่ือการขนสงสินคา 

I 

 

63098 โลจิสติกส(Logistics) 
การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การดําเนินงานและการควบคมุการเคลื่อนยายทั้งไปและกลับ การเก็บรักษาสินคา บริการและ 
ขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผลตั้งแตจุดเริ่มตนของการผลิตไปสจุดสุดทายของการบริโภคเพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของลูกคา ซึ่งกระบวนการจัดการโลจิสติกสจะครอบคลุมกิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้ 1. กิจกรรมหลัก (Key Activities) ประกอบดวย การบริหาร
สินคาคงคลัง การบริหารการขนสง การบริหารการสั่งซื้อ การบริหารขอมูล การ บริหารการเงิน 2. กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) 
ประกอบดวย การบริหารคลังสินคา การดูแลสินคา การบริหารการจัดซื้อ การบริหารบรรจุ ภัณฑ การบริหารอุปสงค ดังนั้นหัวใจสําคัญของการ
ดําเนินกิจกรรมโลจสิติกส (Logistics) คือการจัดหาสินคาหรือบริการตามความตองการของลูกคาและสงมอบสินคาไป ยังสถานที่ที่ลูกคาระบุไว
ถูกตองตรงตามเวลา และสินคาอยูในสภาพสมบูรณดวยตนทุนที่เหมาะสม 

I 
 

63099 บริการอื่น ๆ ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับการขนสง 
บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน เชน นายหนาขนสงทางเรือและอากาศยาน ตัวแทนพิธีการทางศุลกากร การ
ตรวจสอบสินคา การชั่งน้ําหนักและการชักตัวอยางสินคา 

I 64 การไปรษณียและการโทรคมนาคม 
อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้ รวมหนวยงานรัฐและไมใชหนวยงานของรัฐ ซึ่งใหบริการทางไปรษณียและการโทรคมนาคมแกประชาชนโดยทั่วไป 

I 
 

641 บริการทางไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ 
อุตสาหกรรมในหมูใหญนี้ รวมหนวยงานรัฐและไมใชหนวยงานของรัฐซึ่งใหบริการทางไปรษณียและรับสงพัสดุภัณฑ 

I  6411  

I 
 

64110 บริการทางไปรษณียของรัฐ 
การบริการทางไปรษณียทั้งหมดและการรับสงพัสดุภัณฑ ที่ดําเนินการโดยรัฐ ไดแก ที่ทําการไปรษณียโทรเลขทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

I  6412  

I 
 

64120 บริการทางไปรษณียภณัฑและพัสดุภัณฑโดยภาคเอกชน 
การบริการรับ – สงจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑ สวนใหญเปนการสงพัสดุขนาดเล็ก รวมถึงการจัดสงหนังสือพิมพ อาหาร ซึ่งอาจดําเนิน 
การขนสงเองหรือใชบริการการขนสงของหนวยงานอื่น 

I  642  

I 

 

6420 การโทรคมนาคม 
การติดตอสื่อสารโดยการสงสัญญาณเสียง ภาพ ขอมูลหรือขาวสารโดยการถายทอดสัญญาณ หรือถายทอดทางดาวเทียม การแพรภาพรายการโทรทัศน 
ทางสายเคเบิล รวมทั้งการติดตอสื่อสารทางโทรศพัท โทรสาร เทเล็กซ และอินเทอรเนต กิจการบรกิารโทรคมนาคมดาวเทยีม รวมถึงการบํารุงรักษาระบบ
เครือขายของการสื่อสารดวยยกเวนการผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน ซึ่งดําเนินการรวมกับการกระจายเสียง หรือแพรภาพ จัดประเภทไวในหมูยอย 
9213 บริการดานวิทยุและโทรทัศน 

I  64201 บริการถายทอดกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน 
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ธันวาคม 2551  ค-5 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

การบริการสงสัญญาณเสยีง ภาพ และขอมูลขาวสาร โดยการถายทอดกระจายเสียงทางวิทยุ และโทรทัศน 

I 
 

64202 บริการโทรศัพท 
การบริการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทภายในประเทศ และโทรศัพทระหวางประเทศ 

I 
 

64203 บริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที ่
การบริการระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แบบเซลลูลาร หรือแบบดิจิทัล 

I 
 

64204 บริการรายการโทรทัศนทางสายเคเบิล 
การบริการแพรภาพรายการโทรทัศนทางสายเคเบิลหรือเพ่ือความบันเทิงการศึกษา หรือการเผยแพรขาว รวมถึงบริการแพรภาพทางโทรทัศน
วงจรปด 

I 
 

64205 บริการถายทอดสัญญาณทางดาวเทียม โทรคมนาคมดาวเทียม 
การบริการติดตอสื่อสารโดยการถายทอดสัญญาณทางดาวเทียม 

I 
 

64206 บริการระบบสื่อสารทางอินเทอรเน็ต 
การบริการระบบติดตอสือ่สารทางอินเทอรเน็ต เพ่ือการศึกษา ความบันเทิง หรือการคาธุรกิจ รวมถึงการใหเชา ดูแล ปรับปรุงพ้ืนที่เครื่อง 
คอมพิวเตอรแมขาย  

ที่มา การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2544, กระทรวงแรงงาน 



ภาคผนวก ง: 
นิยามของรหัสตารางปจจยัการผลิตและผลผลิต 

 

ธันวาคม 2551  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

นิยามของรหัสตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

รหัส I-O 136 การผลิตกาซธรรมชาติและการขนสงทางทอ (Pipe Line and Gas 
Distribution)  สาขานี้ประกอบดวยกิจกรรมการแยกกาซธรรมชาติและการขนสงทางทอ  ในการคํานวณ
มูลคาเพิ่มจะนําเฉพาะกิจกรรมการขนสงทางทอมาใชในการคํานวณ 

รหัส I-O 149 การขนสงทางรถไฟ (Railways) สาขานี้ประกอบดวยกิจกรรมการบริการ
ขนสงทางรถไฟทั้งการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา  ในการคํานวณมูลคาเพิ่มจะนําเฉพาะการ
ขนสงสินคามาใชในการคํานวณ 

รหัส I-O 151 การขนสงสินคาทางบก (Road Freight)  สาขานี้ประกอบดวยการบริการขนสง
สินคาทางบกโดยรถบรรทุกประเภทตางๆ  แตจากการตรวจสอบขอมูลพบวามีการนําเฉพาะขอมูล
รถบรรทุกที่มีขนาดน้ําหนักมากกวา 1,600 กก. ขึ้นไปเทานั้นมาใชในการคํานวณ  ทั้งน้ีจะตองนําขอมูล
รถบรรทุกที่มีขนาดน้ําหนักนอยกวา 1,600 กก. มาคิดคํานวณประกอบดวย 

รหัส I-O 152 การใหบริการเสริมขนสงทางบก (Service Supporting to Land Transport) 
สาขานี้ประกอบดวย กิจกรรมการใหบริการเสริมการขนสงทางบก เชน การดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บ
คาที่จอดรถ การเก็บคาธรรมเนียมผานถนน (การทางพิเศษแหงประเทศไทย) การใหเชารถยนตและ
รถบรรทุกเปนตน 

รหัส I-O 153 การขนสงทางทะเล (Ocean Transport) สาขานี้ประกอบดวยการใหบริการ
ขนสงสินคาทางทะเล 

รหัส I-O 154 การขนสงทางลํานํ้าในประเทศและชายฝงทะเล (Coastal and Inland Water 
Transport) สาขานี้ประกอบดวยการใหบริการขนสงสินคาและผูโดยสารชายฝงและการขนสงทางน้ํา
ภายในประเทศ โดยทางแมนํ้าลําคลอง เชน เรือขามฟาก เรือลากจูง เปนตน ในการคํานวณมูลคาเพิ่มจะ
นําเฉพาะการขนสงสินคามาใชในการคํานวณ 

รหัส I-O 155 บริการสนับสนุนการขนสงทางน้ํา (Service Supporting to Water 
Transport) สาขานี้ประกอบดวย การใหบริการเสริมการขนสงทางน้ําทุกประเภท เชนการบํารุงรักษา 
และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อูเรือ อาคารที่เกี่ยวของทั่วไป สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
การบํารุงรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประภาคาร เครื่องหมายชวยการเดินเรืออ่ืนๆ การบรรทุกและ
การขนถายสินคาของเรือ การกูตัวเรือและสินคาในเรือ บริการใหเชาเรือ บริการของการทาเรือแหง
ประเทศไทย บริการนํารอง เปนตน 

รหัส I-O 156 การขนสงทางอากาศ (Air Transport) สาขานี้ประกอบดวย การขนสงผูโดยสาร
และสินคาทางอากาศ ทั้งการใหบริการทั่วไปและบริการเชาเหมาลําเฉพาะบุคคล การดําเนินงานเกี่ยวกับ
ทาอากาศยาน สนามบิน และเครื่องอํานวยความสะดวก เชน สถานีวิทยุการบิน ศูนยควบคุมการบิน 
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สถานีเรดาร และการใหเชาอากาศยาน เปนตน ในการคํานวณมูลคาเพิ่มจะนําเฉพาะการขนสงสินคามา
ใชในการคํานวณ 

รหัส I-O 157 การประกอบกิจกรรมการใหบริการที่เก่ียวเนื่องกับการขนสง (Other 
Related Services) สาขานี้ประกอบดวยกิจการที่ตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง โดย
ทําหนาที่เปนตัวแทนจัดการเดินทางทองเที่ยว รวมทั้งการขนสงสินคาและผูโดยสารดวย เชน ตัวแทน
การเดินทาง การใหบริการบรรจุหีบหอและบรรจุลัง การตรวจสอบสินคาและการชั่งนํ้าหนักสินคา เปนตน 

รหัส I-O 158 สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา (Storage and Warehouse) สาขานี้
ประกอบดวย การดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บสินคา คลังสินคา และบริการไซโล จากการตรวจสอบขอมูล
พบวามีการนําเฉพาะขอมูลคลังสินคาสาธารณะ (Public Warehouse) มาใชในการคํานวณเทานั้น  ทั้งน้ี
จะตองคํานวณในสวนของคลังสินคาสวนบุคคล (Private Warehouse) รวมเขาไปดวย 

รหัส I-O 159 บริการไปรษณียโทรเลข พัสดุ และสื่อสาร (Post and Telecommunication) 
สาขานี้ประกอบดวย กิจการไปรษณียโทรเลข โทรศัพท การสื่อสารอื่น ๆ จานดาวเทียม รวมทั้งธุรกิจขนสง
พัสดุภัณฑ เชน DHL FEDEX เปนตน 
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