












คำ�นำ�
การด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-
2560) ภายใต้กรอบภารกจิหลัก 3 ภารกจิ ได้แก่ (1) การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กับผูป้ระกอบการไทย
ในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน (2) การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ�านวยความสะดวก 
ทางการค้า และ (3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ซ่ึงผลการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้ในระดบัทีน่่าพอใจ ส่งผลให้การพฒันาในช่วงระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร์ฯ 
ฉบบัที ่2 ในภาพรวมมกีารปรบัตวัดขีึน้ และเพือ่ให้การขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ 
มีความต่อเนื่อง จึงก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ  
พ.ศ.2552 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้จัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็น 
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 
ในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ พร้อมน�าความเหน็ ข้อเสนอแนะต่างๆ มาประมวล วิเคราะห์ เพือ่น�ามาประกอบ
การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ให้มคีวามสมบรูณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที ่และความต้องการ
ของภาคธุรกิจ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ จัดท�าข้ึน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) ทีม่เีป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดบัระบบโลจิสตกิส์ของประเทศไปสูก่ารเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
(1) การพฒันาเพิม่มูลค่าระบบห่วงโซ่อปุทาน (2) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก 
(3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
การด�าเนนิการลกัษณะบรูณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคกีารพฒันาต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
เมือ่วนัที ่15 สิงหาคม 2560 ส�านกังานฯ จึงจัดพมิพ์เอกสารฉบบัน้ีขึน้ เพือ่การเผยแพร่และใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการด�าเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้ส�าเร็จ 
และใช้ประโยชน์ได้ตามกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
สิงหำคม 2560
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ส่วนที่ 1

10 ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี 
 (พ.ศ.2560-2579)

12 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12
 (พ.ศ.2560-2564)

16 กรอบแนวท�งก�รพัฒน� 
 ระบบโลจิสติกส์ ระยะ 20 ปี



การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์

ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้ยดึกรอบทศิทางการพฒันาระยะยาว ระยะกลาง 

และนโยบายรัฐบาลที่ส�าคัญ เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ ่งไปสู ่ 

เป้าหมายร่วมของการพัฒนาประเทศ ดังนี้

ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)

เป็นกรอบทศิทางการบรหิารประเทศในระยะยาว

มเีป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน น้อมน�าการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ ได้แก่

   

   ด้�นคว�มมั่นคง

   ด้�นก�รสร้�ง
   คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
   

   ด้�นก�รพัฒน�และ
   เสริมสร้�งศักยภ�พคน

   ด้�นก�รสร้�งโอก�ส
   คว�มเสมอภ�คและ
   เท่�เทียมกันท�งสังคม
 

   ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบน
   คุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตร
   ต่อสิ่งแวดล้อม
  

   ด้�นก�รปรับสมดุล
   และพัฒน�ระบบ
   ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโลจิสติกส์ 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี เป้าหมายส�าคัญ 

ด้านการพฒันาระบบโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทาน

ที่มุ่งสู่อนาคตของประเทศปี 2579 ให้สัมฤทธิ์ผล

โดยยกระดับศกัยภาพโลจิสตกิส์ภาคอุตสาหกรรม 

สนับสนุนฐานอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรม

อนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ 

พฒันาระบบบรหิารจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 

ให้มปีระสทิธภิาพ เพิม่ขดีความสามารถของธุรกิจ

บริการโลจิสติกส ์ ให ้สามารถกระจายฐาน 

การบริการและการลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน

อย่างมีเสถียรภาพ สนับสนุนการแข่งขันบนฐาน

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนา

ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะสูงและมีมาตรฐาน

สากล ด�าเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางการผลิตการค้า การบริการ และ 

การลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  

เพื่อมุ ่งสู ่การเป ็นประเทศที่มีรายได ้สูงและ 

เป็นประเทศที่พัฒนาภายในปี 2579

10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ความมั่นคง

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

ความรวมมือระหวางประเทศ 
เพื่อการพัฒนา

การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

การสรางโอกาส ความสามารถ
และความเทาเทียมกันทางสังคม

พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงกันของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

“พัฒนาระบบ
โลจิสติกสอยาง
มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน”

ยุทธศาสตรเพิ่มเติม

ความมั่นคง

การเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

การสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน

การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
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แผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคม
แห่งช�ติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-
2564)

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท�าขึ้นภายใต้

แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ซึง่เป็นแผนแม่บทหลกั

ของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาตามแผน

พฒันาฯ ฉบบัที ่12 มี 10 ยทุธศาสตร์ประกอบด้วย

ยทุธศาสตร์ชาต ิ6 ยทุธศาสตร์และอกี 4 ยทุธศาสตร์

ซึ่งมุ ่งเน ้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร ์

และกลไกสนับสนุน โดยสาระส�าคัญการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส ์ของประเทศก�าหนดไว ้ ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยทุธศ�สตร์ที ่7 ก�รพฒัน�โครงสร้�งพ้ืน
ฐ�นและระบบโลจสิตกิส์
 
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ รองรับการขยายตัวของ

เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของทุกกลุ ่มในสงัคม สนบัสนนุให้

เกิดการพฒันาความเชือ่มโยง ในอนุภูมิภาคและ

ในอาเซียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมโครงข่าย

เชื่อมโยงภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนา

พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและการก�ากับดูแล 

ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพิม่ประสทิธภิาพ

การด�าเนินการ สร้างความเป็นธรรมการเข้าถึง

บริการพื้ นฐานและการคุ ้มครองผู ้บริ โภค  

การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพือ่สร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา 

ผู ้ประกอบการสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่

มีศักยภาพเพื่อขยายการท�าธุรกิจในต่างประเทศ

ยุทธศ�สตร์อื่นๆ ที่สนับสนุนก�รพัฒน�
ระบบโลจิสติกส์ ภ�ยใต้แผนพัฒน�ฯ  
ฉบับที ่12

แนวทางบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

ภายใต ้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 นอกจาก

ยุทธศาสตร ์ที่  7  ซึ่ ง เป ็นยุทธศาสตร ์หลัก 

ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ยังมียุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแนวทาง

ส�าคัญเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่

12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ

ศักยภำพทุนมนุษย์

ส ่ง เสริมแรงงานให ้มีความรู ้และทักษะใน 

การประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ

ของตลาดงาน พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้

มาตรฐาน พัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและ

การผลติก�าลงัคนทีส่ามารถน�าไปใช้คาดประมาณ

ความต้องการก�าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทาง

ตลาดงานในอนาคต

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อยำ่งยั่งยืน

พัฒนาขีดความสามารถในการแข ่งขันของ 

ภาคการผลิตและบริการ มุ ่งเน ้นการสร ้าง 

ความเชื่ อมโยงของห ่วงโซ ่มูลค ่ าระหว ่ าง 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า 

การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน

ของประเทศ 

ยุทธศำสตร ์ที่  4 กำรเติบโตที่ เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตรกรรม ภาค

อุตสาหกรรมและภาคบริการที่ เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนมาตรการลดก๊าซ 

เรือนกระจกในภาคการขนส่งเพื่อส่งเสริมระบบ 

การคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร ์ที่  8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร ์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนากลุ ่มเทคโนโลย ี

ที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้เอง และกลุ่ม

เทคโนโลยแีห่งอนาคตเพือ่เป็นฐานเศรษฐกจิใหม่ 

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู ้ประกอบการเพื่อ

สนับสนุนการเป็นผู ้ประกอบการที่สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 9 กำรพฒันำภำค เมอืง และพืน้ที่

เศรษฐกิจ

ก�าหนดแนวทางพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและ

บรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่สงูขึน้ พฒันาระบบการขนส่ง

หลายรูปแบบเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างภาคและ

ระหว่างเมืองกับพื้นที่โดยรอบ พร้อมพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ยทุธศำสตร์ท่ี 10 ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ

เพื่อกำรพัฒนำ

พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง 

และระบบโลจิสติกส์ตามกรอบความร่วมมือ 

ของอนภุมูภิาคและภมูภิาคอาเซยีน เพิม่ประสทิธิภาพ 

การขนส่งและระบบอ�านวยความสะดวกในการขนส่ง

สนิค้าผ่านแดนและข้ามแดนทีร่วดเรว็ เพือ่สามารถ

ลดต้นทนุโลจสิตกิส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564)

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ 4
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 10
ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 9
การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

แผนพ
ัฒ

นาฯ ฉบับที่ 12

แผ
นพ

ัฒ
นา

ฯ 
ฉบ

ับท
ี่ 1

2

14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564)

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ 4
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 10
ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 9
การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

แผนพ
ัฒ

นาฯ ฉบับที่ 12

แผ
นพ

ัฒ
นา

ฯ 
ฉบ

ับท
ี่ 1

2
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กรอบแนวทาง
การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส
ระยะ 20 ป

5 ปแรก
ระยะ

วางพื้นฐานพรอมขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564)

5-10 ป
ระยะ

สูการเปนศูนยกลางการคา
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

11-20 ป
ระยะ

เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและโลจิสติกส
ของภูมิภาค มุงสู
ความเปนชาติการคา
และการบริการ

16 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



กรอบแนวทาง
การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส
ระยะ 20 ป

5 ปแรก
ระยะ

วางพื้นฐานพรอมขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564)

5-10 ป
ระยะ

สูการเปนศูนยกลางการคา
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

11-20 ป
ระยะ

เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและโลจิสติกส
ของภูมิภาค มุงสู
ความเปนชาติการคา
และการบริการ
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เป้าหมายการพัฒนา
•  เชื่อมโยงการประกอบธุรกรรมทางการค้า 
 ในรูปแบบ E-commerce  
•  พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่รูปแบบ E-logistics
•  ปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ
• พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานให้มีความรู้
 และทักษะ
• พัฒนาศักยภาพในการทำาธุรกิจระหว่างประเทศ

เป้าหมายการพัฒนา
•  กำาหนดตำาแหน่งทางยุทธศาสตร์เพื่อ
 การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า  
 ยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
•  พัฒนาระบบ NSW ให้เชื่อมโยงสมบูรณ์ และ
 ปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการทำาธุรกรรม
 ทางอิเล็กทรอนิกส์
•  พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์และบุคลากร
 ด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5-10 ปี5 ปีแรก
ระยะระยะ

กรอบแนวท�งก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ ระยะ 20 ปี

ระยะ 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

โลจสิติกส์ของประเทศไทย ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2560-

2564) วางพื้นฐานพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา 

ในขัน้รายละเอยีดเพือ่น�าไปสูท่ศิทางและเป้าหมาย

ของยุทธศาสตร์ 20 ปี แนวทางการพัฒนา 

ทีส่�าคญั ได้แก่ (1) ก�าหนดต�าแหน่งทางยทุธศาสตร์

เพือ่การเชือ่มโยงในอนภูุมิภาคและเป็นประตูการค้า 

ยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ ่อุปทาน  

(2) พฒันาระบบ NSW ให้เชือ่มโยงสมบรูณ์ และ

ปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการท�าธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) พัฒนามาตรฐาน 

วิชาชีพโลจิสติกส์ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมการ

เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศรายได้ 

ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ที่มีความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ระยะ 5-10 ปี ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่

การเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและ

ภูมภิาค เชือ่มโยงการประกอบธุรกรรมทางการค้า

รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

พฒันาระบบโลจิสตกิส์พฒันาสูร่ปูแบบการเชือ่มโยง

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-logistics) อย่าง

สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการท�าธุรกิจของ 

ผูป้ระกอบการทัง้ด้านการผลติ การบรกิาร การค้า 

การลงทุนและกิจกรรมโลจิสติกส์ ขจัดอุปสรรค

และอ�านวยความสะดวกในส่วนทีเ่ก่ียวข้องให้เกิด

ความสมดลุในแนวทางการพฒันาทัง้ด้านโครงสร้าง

และระบบ (Hardware) อาทิ การปรับปรุงระบบ

โลจิสติกส์ การเงิน และศุลกากร ด้านปัจจัย

สนบัสนนุ (Software) อาท ิการปรบักฎระเบยีบต่างๆ 

ให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ การค้าและการลงทนุ 

และด้านบุคลากร (Human Resources) อาทิ  

การพัฒนาผู ้ประกอบการและแรงงานให ้ม ี

องค์ความรู ้และทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจน 

พฒันาศกัยภาพในการท�าธรุกิจระหว่างประเทศ

18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ระยะ 20 ปี ทิศทางและต�าแหน่งยุทธศาสตร์ 

การพฒันาประเทศ ก�าหนดให้ประเทศไทยพฒันา

สูก่ารเป็นประเทศรายได้สงูทีม่กีารกระจายรายได้

อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ

โลจิสติกส์ของภูมิภาค ผลักดันประเทศไทย 

สูค่วามเป็นชาตกิารค้าและบรกิาร (Trading and  

Serv ice Nat ion) เป ็นแหล ่งผลิตสินค ้า

เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพฒันาระบบโลจสิตกิส์สอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

โดยมีกรอบทศิทางผลกัดนัการพฒันาประเทศไทย

สู ่ความเป็นชาติการค้าเป็นศูนย์กลางการค้า 

ที่ผู ้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็งสามารถ 

แข่งขันได้บนเวทโีลก สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มลูค่า

ในภู มิภาคและใช ้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและ 

การพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายการพัฒนา
• เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
• เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ  
 มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ระบบโลจิสติกส์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
• พัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นชาติการค้า
• ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็งสามารถ
 แข่งขันบนเวทีโลกได้

11-20 ปี
ระยะ ประ เทศไทยพัฒนาสู ่การ เป ็นประ เทศ 

รายได้สูงที่ มีการกระจายรายได้อย่าง 
เป็นธรรม

ทิศท�งก�รพัฒน� ระยะ 20 ปี

เป็นศูนย์กล�ง
ด้�นก�รขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของ
ภูมิภ�ค ก้�วสู ่
คว�มเป็นช�ติ
ก�รค้�และบริก�ร 
(Trading and  
Service Nation)

19สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





22 ภ�พรวมแผนยุทธศ�สตร์
 ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ 
 ของประเทศไทย

27 ยุทธศ�สตร์ที่ 1 
 ก�รพัฒน�เพิ่มมูลค่�
 ระบบห่วงโซ่อุปท�น

แผนยุทธศ�สตร ์
ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)

ส่วนที่ 2

33 ยุทธศ�สตร์ที่ 2 
 ก�รพัฒน�
 โครงสร้�งพื้นฐ�นและ
 ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก

41 ยุทธศ�สตร์ที่ 3 
 ก�รพัฒน�ปัจจัย
 สนับสนุนด้�นโลจิสติกส์



ภาพรวมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของประเทศไทย

VISIONVISION
Center Of Trade, 
Service And 
Investment Of Asean

•  National Competitiveness
• Efficient Trade Facilitation
• World-Class Logistics Service Providers
• High Quality of Manpower

GOALGOAL

• Supply Chain Enchancement 
• Trade Facilitation Enchancement
• Capacity Building And 
 Policy Driving Factors

OBJECTIVESOBJECTIVES

กลยุทธที่ 1  ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในภาคเกษตรกรรมและ
  ภาคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 2  เชื่อมโยงการคาสูรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลยุทธที่ 3  พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันได

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาในหวงโซอุปทาน

กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและเครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร
  เพ่ือเช่ือมโยงอนุภาคและเปนประตูการคา
กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบ NSW ใหสมบูรณ
กลยุทธที่ 3  พัฒนากระบวนการโลจิสติกสในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
กลยุทธที่ 4  เรงแกไขอุปสรรคการคาระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

กลยุทธที่ 1  พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส
กลยุทธที่ 2  พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส
กลยุทธที่ 4  ประเมิน/ติดตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศและพัฒนาฐานขอมูล 
  เพ่ือประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส

ยุทธศาสตร
และ 11 กลยุทธ 3

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันดานโลจิสติกส 
(International LPI) 
อันดับดีขึ้น จากเดิมอันดับที่ 45*

ประสิทธิภาพการอำนวย
ความสะดวกทางการคา 
(Trading Across Borders)
อันดับดีขึ้น จากเดิมอันดับที่ 56*

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส
*หมายเหตุ : ขอมูลป 2559

จำนวนธุรกรรมการใหบริการ
การนำเขาและสงออก
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
มีจำนวน 100%

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสของไทยตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ณ ราคาประจำป ในป 2564 
เทากับ 12%

22 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ภาพรวมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของประเทศไทย

VISIONVISION
Center Of Trade, 
Service And 
Investment Of Asean

•  National Competitiveness
• Efficient Trade Facilitation
• World-Class Logistics Service Providers
• High Quality of Manpower

GOALGOAL

• Supply Chain Enchancement 
• Trade Facilitation Enchancement
• Capacity Building And 
 Policy Driving Factors

OBJECTIVESOBJECTIVES

กลยุทธที่ 1  ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในภาคเกษตรกรรมและ
  ภาคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 2  เชื่อมโยงการคาสูรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลยุทธที่ 3  พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันได

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาในหวงโซอุปทาน

กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและเครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร
  เพ่ือเช่ือมโยงอนุภาคและเปนประตูการคา
กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบ NSW ใหสมบูรณ
กลยุทธที่ 3  พัฒนากระบวนการโลจิสติกสในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
กลยุทธที่ 4  เรงแกไขอุปสรรคการคาระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

กลยุทธที่ 1  พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส
กลยุทธที่ 2  พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส
กลยุทธที่ 4  ประเมิน/ติดตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศและพัฒนาฐานขอมูล 
  เพ่ือประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส

ยุทธศาสตร
และ 11 กลยุทธ 3

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันดานโลจิสติกส 
(International LPI) 
อันดับดีขึ้น จากเดิมอันดับที่ 45*

ประสิทธิภาพการอำนวย
ความสะดวกทางการคา 
(Trading Across Borders)
อันดับดีขึ้น จากเดิมอันดับที่ 56*

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส
*หมายเหตุ : ขอมูลป 2559

จำนวนธุรกรรมการใหบริการ
การนำเขาและสงออก
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
มีจำนวน 100%

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสของไทยตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ณ ราคาประจำป ในป 2564 
เทากับ 12%

23สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



สศช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 

ของประเทศ พ.ศ. 2552 ได้ด�าเนินการประมวลกรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนระบบ 

โลจิสติกส์ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ และผลการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2560) โดยสรุปในภาพรวมมีปัจจัย 

ผลกระทบทีมี่นยัส�าคญัหลายประการส่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อมก่อให้เกิดข้อจ�ากดัในการแปลงแผนฯ 

สู่การปฏิบัติ อาทิ วิกฤตการเมือง ความพร้อมของหน่วยงานในการพัฒนาเชิงบูรณาการทั้งด้านแผนงาน

และพื้นที่ การผลักดันแนวทางการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ในการน้ี สศช. ได้จัดท�า 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงคณะรฐัมนตรี

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ 

“ยกระดบัระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ สนบัสนนุก�รเป็นศนูย์กล�งท�งก�รค้� ก�รบรกิ�ร 
ก�รลงทุนในภูมิภ�คอ�เซียน เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน”

24 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply  

 Chain Enhancement) ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการบรหิารจัดการระบบโลจิสตกิส์

• ยกระดับประสิทธิภาพระบบอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement)  

 ให้ได้มาตรฐานสากล

• พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors) อาทิ พัฒนาบุคลากร 

 ด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ 

 ก�าลังคน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

เป้�หม�ย

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู ้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

• ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2563  

 (อันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (International LPI)) 

• ประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ในปี 2564  

 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Borders))

• ต้นทนุโลจสิตกิส์ของประเทศไทยคดิเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 12 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  

 ณ ราคาประจ�าปี ในปี 2564 (สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP)

• จ�านวนธุรกรรมการให้บรกิารการน�าเข้าและส่งออกด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์เป็นร้อยละ 100 ในปี 2564

25สำานักงานคณะกรรมการ
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28 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
 ก�รบริห�รจัดก�ร
 โลจิสติกส์และ
 ห่วงโซ่อุปท�น   
 ภ�คเกษตรกรรมและ
 ภ�คอุตส�หกรรมให้ได้ 
 ม�ตรฐ�น

29 กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยง  
 ก�รค้�สู่รูปแบบพ�ณิชย์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-Commerce)

ยุทธศ�สตร์ที่ 1
ก�รพัฒน�เพิ่มมูลค่�
ห่วงโซ่อุปท�น

30 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒน�  
 ศักยภ�พผู้ให้บริก�ร
 โลจิสติกส์ (Logistics  
 Service Providers:  
 LSPs) ให้ส�ม�รถ
 แข่งขันได้



ยุทธศ�สตร์ที่ 1 
ก�รพัฒน�เพิ่มมูลค่�ระบบห่วงโซ่อุปท�น 

เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐาน

สากล สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถบรหิารจัดการตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานจนถงึจุดจ�าหน่าย

สนิค้าสูผู่อุ้ปโภคบรโิภคได้ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1 
ยกระดับก�รบริห�รจัดก�รโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปท�น
ภ�คเกษตรกรรมและภ�คอุตส�หกรรมให้ได้ม�ตรฐ�น

ภำคเกษตรกรรม

ก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักเพื่อก�ากับดูแลห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตรทีส่�าคญัตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

เช่น โซ่อปุทานข้าว โซ่อปุทานมนัส�าปะหลงั โซ่อุปทานอ้อย โซ่อุปทานปาล์มน�้ามัน โซ่อุปทานผักและผลไม้ 

เป็นต้น ให้สามารถบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เป็นทศิทางเดยีวกนัอย่างมเีอกภาพ 

สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการผลผลิตในฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

โลจสิติกส์และโซ่อปุทานการเกษตร สร้างโซ่คณุค่าให้แก่เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และผูป้ระกอบธรุกิจ 

ต้ังแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสนิค้าเกษตรถงึผูบ้รโิภค (Logistics Management from Farm to Fork)  

เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เป็นกลไกหลัก ในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย

ระบบการผลิต การตลาด การเงิน และภาคการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์

การเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนหรือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต อาทิ 

การสร้างศนูย์รวบรวมคดัแยก ตกแต่งคณุภาพ แปรรปู บรรจุภณัฑ์และกระจายผลผลติของชมุชน สนับสนุน

การใช้เทคโนโลย ีนวัตกรรมและเครือ่งจกัรสมัยใหม่ในกระบวนการผลติ กระบวนการเกบ็เกีย่ว กระบวนการ

หลังการเก็บเกี่ยว และพัฒนาระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

ทั้งกระบวนการ ลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่การผลติ และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ สนับสนุนเกษตรกร 

สถาบนัเกษตรกร ใช้บรรจภุณัฑ์เพื่อลดการกระแทกหรือท�าให้ผลิตภัณฑ์บอบช�้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้าเกษตร รวมทั้งการเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร

28 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ภำคอุตสำหกรรม

ยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อปุทานในภาคอตุสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล 

สนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์บริหารจัดการ 

โลจิสติกส์ภายในองค์กร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Industries: SMIs) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมือ

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

เชิงดิจิทัล เพื่อเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทาน สร้างความเป็นมืออาชีพ 

การบรหิารแก่องค์กรธุรกจิรองรบัการเป็นอตุสาหกรรมระดบัมาตรฐานสากล ธรุกิจสมยัใหม่และเป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง 

แหล่งวตัถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิต การจัดการ 

โลจสิติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) และส่งเสรมิการเตรยีมแผนบรหิารจัดการโลจิสตกิส์เพือ่รองรบั

กรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ นอกจากน้ี ในภาคบริการที่ส�าคัญ อาทิ ภาคบริการ 

ท่องเที่ยวโดยพัฒนาการอ�านวยความสะดวกการขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า

และบริการด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวสาร (Information Flow) และ

ด้านการเงิน (Financial Flow) รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 
เชื่อมโยงก�รค้�สู่รูปแบบพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

พัฒนาศักยภาพสถาบันการเกษตร ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprises: SMEs) ให้สามารถค้าขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมืออาชีพ  

เพื่อขยายตลาด สร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบนัการเกษตร และสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ในการปรบัปรงุกระบวนการทางธุรกิจ การค้า การบริการ การเข้าถึงตลาดผู้บริโภค และยกระดับขีด 

ความสามารถในการแข่งขนั โดยสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผูป้ระกอบการด้านพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 

บ่มเพาะและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการให้สามารถค้าขายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจรทั้งแบบ 

29สำานักงานคณะกรรมการ
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B2B B2C และ C2C จัดท�าคู่มือส�าหรับการค้าขายออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าหรือ 

ผู้ประกอบการสามารถเช่ือมโยงการค้าสู่ตลาดออนไลน์ (E-marketplace) ทัง้ระดบัประเทศและระดบั

โลก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงด้วยการเชื่อมโยงกับ 

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ทั้งแบบผู้ให้บริการขนส่ง (E-delivery) และผู้ให้บริการคลังสินค้าพร้อม 

จัดส่ง (E-fulfillment) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ลดเงื่อนไขหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการน�าระบบมาใช้ 

ในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ควรเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการช�าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒน�ศักยภ�พผู้ให้บริก�รโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) 
ให้ส�ม�รถแข่งขันได้

ยกระดับผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ให้ได้กำรรับรองคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล

ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ 

เทยีบเคยีงผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ เช่น การได้รบัการรบัรอง AEO (Authorized Economic 

Operator) ส�าหรับ Customs Brokers เป็นต้น ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การเป็นผู้ให้บริการ 

แบบครบวงจร เช่น การบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ การบริการขนส่งทางถนน

ระหว่างประเทศ เป็นต้น รวมถงึการสร้างมาตรฐานการขนส่งสนิค้า การประกนัภยั และพฒันาการให้บรกิาร

โลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการ 

รถเที่ยวเปล่า และระบบตรวจสอบติดตามสินค้า

สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทย

โดยสนบัสนนุมาตรการทางภาษ ีมาตรการทางการเงนิให้ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ไทยโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค อาทิ ประเทศ 

ในกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือ

30 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย โดยการสร้างพันธมิตรการค้า

ระหว่างผู้ประกอบการ และระหว่างผู้ประกอบการไทยกับเจ้าของสินค้าหรือผู้ส่งออก เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการไทย

จัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษำนักลงทุนไทยในประเทศภูมิภำคอำเซียน

ผลักดันให้มีการจัดต้ังศูนย์ให้ค�าปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อให้บริการข้อมูลและค�าแนะน�า 

แก่ภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จัดท�าฐานข้อมูลรายช่ือ 

นักธุรกิจและบริษัทในต่างประเทศเพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจในประเทศน้ันๆ รวมทั้ง

รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

ส่งเสริมกำรด�ำเนินกำรด้ำนโลจสิตกิส์ทีม่คีวำมปลอดภยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green & Safety 

Logistics)

สนับสนุนความรู ้แก่ผู ้ประกอบการให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความส�าคัญของผลกระทบ 

ของการด�าเนินการต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก ใช้กลไกทางภาษี และกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและ 

ลดภาระทางต้นทนุให้แก่ผู้ประกอบการไทย อาท ิสนับสนุนการใช้พลงังานทางเลอืกในการขนส่งทางถนน 

สนับสนุนการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) สู่การขนส่งทางรางและทางน�้า การจัดท�า 

Carbon Credit เพื่อป้องกันและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) รวมไปถึง 

ให้ความรู้ทางด้านการท�าโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) ส�าหรับ Waste Management
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34 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒน�
 โครงสร้�งพื้นฐ�น
 ด้�นขนส่งและเครือข่�ย 
 โลจิสติกส์ต�มเส้นท�ง 
 ยุทธศ�สตร์เพื่อเชื่อมโยง
 อนุภูมิภ�คและ
 เป็นประตูก�รค้�

38 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒน�ระบบ 
 NSW ให้สมบูรณ์

ยุทธศ�สตร์ท่ี 2
ก�รพัฒน�โครงสร้�ง
พ้ืนฐ�นและส่ิงอำ�นวย 
คว�มสะดวก

38 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒน�
 กระบวนก�รโลจิสติกส์
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

39 กลยุทธ์ที่ 4 เร่งแก้ไข
 อุปสรรคก�รค้�
 ระหว่�งประเทศ



ยุทธศ�สตร์ที่ 2 
ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดทั้งต้นทางและปลายทาง  

พร้อมส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ

ในกลุ่ม CLMV และความเช่ือมโยงกับจีน สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่ง 

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ที่สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ�านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานการค้าโลก ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นขนส่งและเครือข่�ยโลจิสติกส์ต�มเส้นท�งยุทธศ�สตร์
เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภ�คและเป็นประตูก�รค�้

สนับสนุนกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรขนส่งสู่กำรขนส่งท่ีมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยน 

รูปแบบกำรขนส่ง (Shift Mode) และกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal) 

เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอดทั้ง

ต้นทางและปลายทางของเส้นทางโลจิสติกส์ ได้แก่

 

ทำงรำง 

พฒันาและปรบัปรงุโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลกัในการขนส่งสนิค้าของประเทศ 

ก่อสร้างทางคูบ่นเส้นทางการขนส่งทีห่นาแน่น เชือ่มโยงการขนส่งสนิค้าระบบรถไฟสายรอง (Feeder Line) 

จากพื้นที่เศรษฐกิจ ด่านชายแดนส�าคัญ และเขตอุตสาหกรรมเข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของประเทศ  

และการพัฒนาระบบรางเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางราง 

ด้วยการจัดหาหัวรถจักรและแคร่บรรทุกให้เพียงพอกับความต้องการ และเพิ่มบทบาทภาคเอกชน 

มีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น
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ทำงน�้ำ 

ใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนวทางบูรณาการ 

การบรหิารจดัการ การส่งเสรมิการตลาด การพฒันาด้านอปุสงค์ของท่าเรอืชายฝ่ังและท่าเรอืแม่น�า้ทีม่อียู่ 

สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ยกขนที่ทันสมัยในท่าเรือส�าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน ์

โครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้ลงทนุไปให้สนบัสนนุการขนส่งเชือ่มโยงทางน�า้ภายในประเทศ และเป็นท่าเรอืสนบัสนนุ 

(Feeder Port) ให้กับท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า และสร้าง 

โครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือ การขนส่งทางรางและทางถนน การเชือ่มโยงโครงข่ายระหว่าง

ท่าเรือภายในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 

ให้ทดัเทยีมกบัท่าเรอืชัน้น�าในภมูภิาค รวมทัง้เตรยีมความพร้อมของท่าเรอืแหลมฉบงัให้เป็นจดุน�าเข้า-ส่งออก

สนิค้าของกลุม่ประเทศ CLMV เพือ่ช่วยสนันสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษของประเทศ อาท ิโครงการ

พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) 

ทำงอำกำศ 

ส่งเสรมิการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท ่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ตามแผนแม่บท ขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภาคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม 

รับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 

เพือ่รกัษาคณุภาพความปลอดภยั ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ�านวยความสะดวกต่อผูโ้ดยสารและสนิค้า 

และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
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สรำ้งเครือข่ำยโลจิสติกส์ตำมเส้นทำงยุทธศำสตร์และกำรเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบำ้น

ปรับปรุงแนวสายทางที่มีความส�าคัญล�าดับสูงต่อการขนส่งภายในประเทศไปสูป่ระเทศเพือ่นบ้าน ส่งเสรมิ

ความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านเพือ่พฒันาเส้นทางเศรษฐกิจเชือ่มโยงการค้า การบรกิาร และการลงทนุ 

พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่ส�าคัญ 

พจิารณาเส้นทางทีเ่หมาะสมเชือ่มโยงการขนส่งระหว่างฝ่ังทะเลตะวนัตกและตะวนัออก โดยให้ความส�าคญั

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และค�านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

ภายในประเทศ ปรบัปรงุถนนสายหลกัเช่ือมโยงฐานการผลติไปสูป่ระตกูารค้าและขยายขดีความสามารถ 

ในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น ด่านชายแดน ท่าเรือ และ 

ท่าอากาศยาน เป็นต้น เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

พัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและศูนย์บริกำรโลจิสติกส์

พัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ อาทิ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า คลังสินค้าปลอดอากร สถานีขนส่ง

สินค้า ท่าเรือบก ย่านเก็บกองและขนถ่ายตู ้สินค ้า รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์การยกขนตู้สินค้า 

ทางรถไฟในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบริเวณ

พื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  
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ตะวันออก-ตะวันตก และฐานเกษตรกรรมของประเทศ ไปยังประตูการค้าหลักของประเทศโดยเฉพาะ

บริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือระหว่างประเทศ และด่านการค้าที่ส�าคัญ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ภาคเอกชน 

มส่ีวนร่วมในการลงทนุพฒันาและให้บรกิารศนูย์บรกิารโลจิสตกิส์ต่างๆ เช่น จุดพกัรถบรรทกุ ศนูย์กระจาย

สินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เป็นต้น

พัฒนำพื้นที่เมืองชำยแดนเพื่อสนับสนุนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 

เร่งรดัการวางผงัเมอืงในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษและจัดรปูแบบการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณด่านชายแดนส�าคัญ

เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ�านวยความสะดวก พร้อมพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมือง

และเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างเมืองส�าคัญในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และการค้า ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจโลจิสติกส์โดยสนับสนุนผู้ประกอบการ 

ในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนโลจิสติกส์ (Logistics Community) ให้สามารถเกบ็เกีย่วมลูค่าเพิม่จากกจิกรรม

น�าเข้า-ส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดนได้ พัฒนาจุดผ่านแดนส�าคัญที่มีศักยภาพทางการค้าให้เป็น 

ด่านถาวรทีไ่ด้มาตรฐานสากล พร้อมสนบัสนุนความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านในการพฒันาด่านถาวร

ให้ได้มาตรฐานสากลเช่นกัน นอกจากน้ีควรก�าหนดหน่วยงานก�ากับดูแลบูรณาการการพัฒนาและ 

การใช้พื้นที่ด่านชายแดนเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการด่านชายแดน สามารถก�าหนด 

ความสอดคล้องโครงการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้

37สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒน�กระบวนก�รโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สนับสนุนการปรับลดขั้นตอนกระบวนการน�าเข้าส่งออก ขั้นตอนกระบวนการท�างานของหน่วยงาน 

ภาครัฐที่เกี่ยวกับการน�าเข้าส่งออก การออกใบอนุญาตและใบรบัรองให้เป็นแบบอิเลก็ทรอนิกส์และ 

ไร้เอกสารตามแนวทางการให้บรกิารแบบ Single Window และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ

สินค้าน�าร่อง 5 ชนิด ได้แก่ น�า้ตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

และขยายการปรับลดขั้นตอนกระบวนการน�าเข้าส่งออกสู่สินค้าชนิดอ่ืนๆ ต่อไป เร่งจัดท�ามาตรฐาน 

รหัสพิกัด รหัสสถิติและรหัสสินค้าของทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Harmonized Codes) 

และพัฒนาระบบรองรับค�าขออิเล็กทรอนิกส์แบบหน้าต่างเดียว (Single Window Entry) เพื่อรองรับ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบฟอร์มค�าขอร่วมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุง

กฎหมายและกฎระเบยีบและกลไกขบัเคลือ่นทีเ่กีย่วข้องในการอ�านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้อง

ตามความตกลงด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) 

และมาตรฐานทางการค้าที่จะมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO)  

เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมโลจสิตกิส์ โดยเฉพาะทีป่ระตกูารค้าส�าคญั อาท ิท่าอากาศยาน ท่าเรอื และด่านชายแดน 

และผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒน�ระบบ NSW ให้สมบูรณ์ 

เร่งรัดการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางระบบ NSW เพื่อท�าหน้าที่พัฒนา บริหารจัดการ และ

ดูแลระบบส่วนกลางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน (G2B)  

โดยเร็ว สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ในลกัษณะเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว ครอบคลมุทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน (G2B) ตลอดจน

สามารถเชื่อมโยงระบบ ASEAN Single Window (ASW) ได้อย่างสมบูรณ์ และเตรียมความพร้อม

ขยายการเชื่อมโยง NSW ไปสู่ระบบ Port Community System ทั้งท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ 

และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป

38 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



กลยุทธ์ที่ 4 
เร่งแก้ไขอุปสรรคก�รค้�ระหว�่งประเทศ 

ส่งเสริมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ก�าหนดหน่วยงานหลักและท่าที 

ที่ชัดเจนของไทยและเน้นการเจรจาเชิงรุกเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งมาตรการ 

ทางภาษ ี(Tariffs) และมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษี (Non-tariff barriers-NTBs) เช่น การเปลีย่นแปลงกฎหมาย

หรอืนโยบายทางการค้าของประเทศหรอืกลุม่ประเทศคูค้่า การเปลีย่นแปลงมาตรการทางภาษี มาตรการ 

ด้านการขนส่ง มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 

ผ่านกรอบความตกลงระหว่างประเทศทัง้ในระดบัอนภุมูภิาค ภมูภิาค และระดบัโลก โดยเฉพาะกบัประเทศ 

คูค้่าชายแดน เพือ่ให้การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศของผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ไทย (LSPs) เกดิความสะดวก

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

39สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





42 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒน�  
 ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ
 โลจิสติกส์

43 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒน�
 บุคล�กรด้�นโลจิสติกส ์
 ให้มีคุณภ�พต�ม 
 ม�ตรฐ�นส�กล

44 กลยุทธ์ที่ 3 วิจัยและ 
 พัฒน�นวัตกรรมและ  
 เทคโนโลยีด้�นโลจิสติกส์

ยุทธศ�สตร์ท่ี 3
ก�รพัฒน�ปัจจัย
สนับสนุนด้�น
โลจิสติกส์

45 กลยุทธ์ที่ 4 ประเมิน/   
  ติดต�มข้อตกลง
 คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 
 และพัฒน�ฐ�นข้อมูล
 เพื่อประเมินผล
 ก�รพัฒน�ระบบ
 โลจิสติกส์ของประเทศ 



ยุทธศ�สตร์ที่ 3 
ก�รพัฒน�ปัจจัยสนับสนุนด้�นโลจิสติกส์

เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ และยกระดับ

มาตรฐานวชิาชีพด้านโลจสิติกส์ สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับภาคเอกชนในการพฒันาก�าลงัคน ส่งเสรมิ

การใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการบรหิารจดัการระบบโลจสิตกิส์ และพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผล

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒน�ม�ตรฐ�นวิช�ชีพโลจิสติกส์

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด�าเนินการกับภาคเอกชนปรับปรุงกรอบหลักสูตร 

การศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุน 

การจัดตั้งสถาบันและศูนย์พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน พร้อมมีผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เป็นวทิยากรมืออาชีพในการถ่ายทอดความรูด้้านโลจิสตกิส์ สนับสนุนองค์กรก�ากบัดแูลวชิาชพี มาตรฐาน  

และการประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อบริหารการพัฒนาบุคลากรที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน

42 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒน�บุคล�กรด้�นโลจิสติกส์ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล

ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ทั้งระดับต้นน�้าและปลายน�้าในทุกสาขาอาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพและ 

มีจริยธรรม พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก�าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของภาคธุรกิจ เน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้านครอบคลุมตั้งแต่

กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการจัดเก็บ กระบวนการขนส่ง และกระบวนการด�าเนินการเพื่อให้สินค้า 

ถึงมือลูกค้า เช่น บุคลากรคลังสินค้า บุคลากรด้านพิธีการศุลกากร บุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางถนน 

ทางอากาศยาน ทางรถไฟ และทางเรอื เป็นต้น สนับสนุนความร่วมมอืกับเครอืข่ายภาคเอกชนในการฝึกอบรม

ในระดับปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ก�าลังคนด้านโลจิสติกส ์

มีคุณภาพ มาตรฐาน และค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

43สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



กลยุทธ์ที่ 3 
วิจัยและพัฒน�นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้�นโลจิสติกส์

ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ โดยสนับสนุนมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้อต่อการสนันสนุนให้เกิด

การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องพร้อมก�าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันศึกษา ใช้มาตรการทางการเงินหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนใน

อุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพือ่ทดแทนการน�าเข้า สร้างนวตักรรมของตนเอง และเพิม่ประสทิธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ 

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการและติดตามการขนส่งสินค้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ อุปกรณ์หุ่นยนต์ อุปกรณ์ยกขน และอุปกรณ์ซ่อมบ�ารุง ที่ใช้ในกิจกรรม 

โลจิสติกส์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการกระแทกและบอบช�้าในระหว่างการขนส่งสินค้าของภาคการเกษตร

44 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



กลยุทธ์ที่ 4 
ประเมิน/ติดต�มข้อตกลงคว�มร่วมมือระหว�่งประเทศและพัฒน�ฐ�นข้อมูล
เพื่อประเมินผลก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี 

ในภูมิภาคและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย อาทิ ความตกลง 

ด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิ 

ระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เพื่อเป็นข้อมูลส�าคัญ 

ในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาพร้อมเพิ่มความสามารถของระบบติดตามประเมินผล

การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ โดยจัดท�าระบบฐานข้อมลูกลางและระบบตัวชีวั้ดทีม่ปีระสทิธภิาพ

ที่สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อช่วยติดตามประเมินผลการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือ

พาณิชย์ รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลการด�าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

โลจิสติกส์เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ กบส.

45สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





49 ยุทธศ�สตร์ที่ 1 
 ก�รพัฒน�เพิ่มมูลค่�  
 ระบบห่วงโซ่อุปท�น

50 ยุทธศ�สตร์ที่ 2 
 ก�รพัฒน�
 โครงสร้�งพื้นฐ�นและ
 ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก

51 ก�รพัฒน�ปัจจัย  
 สนับสนุนด้�นโลจิสติกส์

แนวท�งก�รแปลง
แผนยุทธศ�สตร์
ไปสู่แผนปฎิบัติก�ร

ส่วนที่ 3



การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจะให้ความส�าคัญ

และสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาดงักล่าวด้วย

การก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตเิป็นหน่วยงานหลกั

ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ 

ในระดับปฏิบัติการ เพื่อก�าหนดแผนงาน/

โครงการสนับสนุนพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

โลจิสติกส์ และก�าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถ

วัดผลการด�าเนินการตามแผนและการติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

เพือ่วดัผลสมัฤทธิข์องแผนเป็นระยะ และสามารถ

ปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา

ขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในระยะ 

ต่อไป ดังนี้

48 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ใหไดมาตรฐาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ภาคเกษตรกรรม)
กระทรวงอุตสาหกรรม (ภาคอุตสาหกรรม)

กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และภาคเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาเพิ่มมูลคาระบบหวงโซอุปทาน

กลยุทธที่ 1

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

เชื่อมโยงการคาสูรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)

กระทรวงพาณิชย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน

กลยุทธที่ 2

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันได

กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม

กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และภาคเอกชน

กลยุทธที่ 3

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

หมายเหตุ : หนวยงานหลักอาจพิจารณาปรับหนวยงานสนับสนุนตามความเหมาะสม

49สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและเครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร
เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเปนประตูการคา

กลยุทธที่ 1

พัฒนาระบบ NSW ใหสมบูรณ
กลยุทธที่ 2

พัฒนากระบวนการโลจิสติกสในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

กลยุทธที่ 3

เรงแกไขอุปสรรคการคาระหวางประเทศ

กลยุทธที่ 4

หมายเหตุ : หนวยงานหลักอาจพิจารณาปรับหนวยงานสนับสนุนตามความเหมาะสม

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย และภาคเอกชน

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

กระทรวงการคลัง

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กสทช. และภาคเอกชน

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

กระทรวงการคลัง

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กสทช. และภาคเอกชน

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงพลังงาน และภาคเอกชน

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

50 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส
กลยุทธที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส

กลยุทธที่ 1
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส

กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชน

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

กลยุทธที่ 2
พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชน

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชน

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

ประเมิน/ติดตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศและพัฒนาฐานขอมูลเพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ

กลยุทธที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หนวยงานหลักในแตละกลยุทธ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 

หนวยงานหลัก

หนวยงานสนับสนุน

หมายเหตุ : หนวยงานหลักอาจพิจารณาปรับหนวยงานสนับสนุนตามความเหมาะสม

51สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ





54 กรอบก�รจัดทำ�
 แผนยุทธศ�สตร์

57 ผลก�รพัฒน�ระบบ
 โลจิสติกส์ของประเทศ
 ในช่วงที่ผ�่นม�

65 บริบทก�รเปลี่ยนแปลง 
  ภ�ยนอกและภ�ยใน
 ประเทศ

74 ดัชนีหลักช้ีวัดคว�มสำ�เร็จ
 (Key performance
 indicators) ของแผน 
 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�
 ระบบโลจิสติกส์ของ  
 ประเทศไทย ฉบับที่ 3 
 (พ.ศ.2560-2564)

78 มติคณะรัฐมนตรี 
 วันที่ 15 สิงห�คม 2560

ภ�คผนวก

ส่วนที่ 4



กรอบก�รจดัทำ�แผนยทุธศ�สตร์

คำ�นิย�ม

กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส ์ (Logistics 

Management)

ในวงวชิาการ ค�าจ�ากัดความของค�าวา่ โลจสิตกิส์ 

มีด้วยกันหลายระดับ แต่โดยทั่วไปเป็นค�านิยาม

ในระดับธุรกิจซึ่งเน ้นความหมายของค�าว ่า 

กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ หรือการบริหาร

การรับส่งและดูแลสินค้าและบริการเป็นส�าคัญ 

โดยค�าจ�ากัดความที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

ในระดับสากล ส�าหรับค�าจ�ากัดความในระดับ

มหภาคของค�าว่า ระบบโลจิสติกส์ (Macro 

Logistics System Framework) ธนาคาร 

เพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ให้ค�านิยามไว้ 

ในลักษณะขององค์ประกอบส�าคัญของระบบ 

โลจิสติกส ์ ในกรอบการพัฒนาของประเทศ 

ในอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง (GMS) ประกอบด้วย 

โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) กรอบกลไก

ด้านสถาบันและกฎระเบียบ (Institutional 

Framework) กลุ่มผู้ค้าและผู้ผลิต (Traders/

Manufacturers) และกลุ่มผู้ให้บริการ (Service 

Providers)

กำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Supply Chain 

Management)

เนือ่งด้วยบรบิทการเปิดเสรทีางการค้าและกระจาย

กิจกรรมการผลิตของธุรกิจต่างๆ ทั้งในระดับโลก

และระดับภูมิภาคซึ่งธุรกิจไทยก�าลังเผชิญอยู ่

ในปัจจบุนั ต้องอาศยัความได้เปรยีบในการแข่งขนั

ของธุรกิจไม ่ เพียงมาจากการเพิ่มผลิตภาพ 

ภายในบริษัทของตนเอง แต่ยังรวมถึงการสร้าง

ความสัมพันธ์ในรูปแบบความร่วมมือภายใน 

โซ่อปุทานด้วย จงึเป็นทีม่าของการขยายขอบเขต

ความส�าคัญของแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ 

โลจิสติกส์ไปยังการบริหารจัดการโซ่อุปทาน  

โดย กำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำน หมายถึง  

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ เชิ ง ก ล ยุ ท ธ ์ ที่ ค� า นึ ง ถึ ง 

ความเก่ียวเน่ืองหรอืความสมัพนัธ์กันแบบบรูณาการ

ของหน่วยงานหรือแผนกภายในองค์กรและคู่ค้า 

ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร ์

ในโซ่อุปทาน โดยมีจุดประสงค์ที่จะน�าส่งสินค้า

หรือบริการตามความต้องการของผู ้บริโภค 

ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลา ราคา  

หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจัดการในเรื่องของ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการขององค์กร

และคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขจัดความล่าช้าในการท�าธุรกรรมต่างๆ รวมถึง

54 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



การขจัดปัญหาในการส่งหรือรับมอบสินค้าและ

บรกิารทีม่ผีลมาจากระบบการจดัการด้านการเงนิ

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยอาจกล่าวได้ว ่าเป็น 

การบริหารจัดการต้ังแต่ต้นน�้าหรือแหล่งวัตถุดิบ

ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ป้อนเข้าโรงงานจนถึง

ปลายน�้าหรือมือผู ้บริโภค ทั้งนี้ ปัจจุบันถือว่า 

การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์เป็นกระบวนการย่อย

หนึ่งในการจัดการสินค้า และบริการตลอดสาย

ของโซ่อุปทาน

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์

และโซ่อุปทำนของประเทศไทย 

ก�าหนดให้ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาห่วงโซ่

อุปทานของประเทศทั้งส่วนที่อยู่ภายในประเทศ

และเชื่อมโยงไปสู่ต่างประเทศ โดยนิยามจาก 

มุมมองของการขบัเคลือ่นนโยบาย ซึง่ยทุธศำสตร์

กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำน

ของประเทศไทย หมายถงึ ยทุธศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง

หมายถึง กระบวนการทำางานต ่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำาเนินการ 
และการควบคุมการทำางานขององค์กร 
รวมทัง้การบรหิารจดัการข้อมลูและธุรกรรม
ทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้อง ให้เกดิการเคล่ือนย้าย 
การจดัเกบ็ การรวบรวม การกระจายสนิค้า
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และ การบริการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ก�รบริห�รจัดก�รโลจิสติกส์ 

The Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP)

โดยคำ�นึงถึง
คว�มต้องก�ร และ
คว�มพึงพอใจของ
ลูกค้�เป็นสำ�คัญ 
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กับการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นโครงสร้าง 

พื้นฐานทางกายภาพ ระบบการผลิต การบริการ

และธุรกิจของภาคเอกชน ข้อก�าหนดเชิงองค์กร 

สถาบัน กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ รวมทั้ง

กระบวนการให้บริการ ส่งเสริมและก�ากับดูแล 

ของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุน 

ให้กระบวนการเคลือ่นย้าย การจัดเกบ็ การรวบรวม 

การกระจาย และการตรวจสอบย้อนกลับของ

สนิค้า วตัถดุบิ ชิน้ส่วนประกอบ และการบรกิาร และ

การด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการมปีระสทิธภิาพ 

ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า สร ้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน 

เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ให้กับประเทศในที่สุด

มีแนวโน้มลดลง
อย่�งต่อเนื่อง
จ�กร้อยละ 17.1
ต่อ GDP ในปี 2550 
เป็นร้อยละ 14.0
ต่อ GDP ในปี 2558 
และปี 2559 มี
แนวโน้มลดลง
เหลือร้อยละ 13.9 
ต่อ GDP

ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย

ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 7.5%
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 5.1%
ต้นทุนการบริหารจัดการ 1.3%

56 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)



ผลก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์
ของประเทศในช่วงที่ผ่�นม�

การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่  2  

(พ.ศ. 2556-2560) ของหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการพัฒนาส�าคัญ

ตามภารกิจ ดังนี้

ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ภ�พรวม

กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส ์ของประเทศ 

มีประสิทธิภำพดีขึ้น

ที่ผ ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ทีเ่ก่ียวข้องได้ร่วมด�าเนนิการขบัเคลือ่นและพฒันา

ระบบโลจิสติกส ์ของประเทศอย่างต ่อเน่ือง 

ประกอบกับภาคธุรกิจไทยมีความตื่นตัวและ 

ให้ความส�าคัญของการพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรมากขึ้น ส่งผลให้

ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก

ร้อยละ 17.1 ต่อ GDP ในปี 2550 เป็นร้อยละ 

14.0 ต่อ GDP ในปี 2558 และปี 2559 มแีนวโน้ม

ลดลงเหลอืร้อยละ 13.9 ต่อ GDP ซึง่ประกอบด้วย 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ร้อยละ 7.5 ต้นทุนการเก็บ

รักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 1.3 ตามล�าดับ

ที่มา : สศช.

ตนทุนโลจิสติกสของไทย
คิดเปนรอยละตอ GDP

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP 
ณ ราคาประจำป ป 2550 – 2559

ตนทุนคาขนสงบริการ (พันลานบาท)
ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (พันลานบาท)
ตนทุนการบริหารจัดการ (พันลานบาท)
ตนทุนโลจิสติกตอ GDP (รอยละ)
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2550 - 17.1
2558 - 14.0

ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 5.1

2559 - 13.9

ตนทุนการบริหารจัดการ 1.3

ตนทุนคาขนสงสินคา 7.5
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ตารางเปรียบเทียบดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส
ระหวางประเทศของประเทศไทยระหวางป 2555-2559

2557
คะแนน
3.43
3.21
3.40

3.30

3.29

3.45

3.96

อันดับ
35
36
30

39

38

33

29

2559
คะแนน
3.26
3.11
3.12

3.37

3.14

3.20

3.56

อันดับ
45
46
46

38

49

50

52

ที่มา : ธนาคารโลก

ดัชนีวัดประสิทธิภาพ
ดานโลจิสติกส (LPI)
ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกส
 1. พิธีการศุลกากร
 2. โครงสรางพื้นฐานดานขนสง
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. การเตรียมการขนสง
  ระหวางประเทศ
 4. สมรรถนะผูใหบริการโลจิสติกส
  ทั้งภาครัฐและธุรกิจ
 5. ระบบการติดตามและ
  ตรวจสอบสินคา
 6. ความตรงตอเวลาของ
  การบริการ

2555
คะแนน
3.18
2.96
3.08

3.21

2.98

3.18

3.63

อันดับ
38
42
44

35

49

45

39

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความร่วมมือด้าน 

การบริหารจัดการระดับห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่

ต้นน�า้ถึงปลายน�า้และการพฒันาระบบโลจสิตกิส์

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Logistics)  

ยังมีการด�าเนินการในวงจ�ากัดและไม่สะท้อน 

ผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโลจสิตกิส์ของ

ประเทศไทย

จากข้อมูลการจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพ 

ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International 

Logistics Performance Index: LPI) ของ

ธนาคารโลก ปี 2559 พบว่าประเทศไทยอยู ่

อันดับที่ 45 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ลดลงจาก

อันดับที่ 35 ในปี 2557 ทั้งน้ีหากพิจารณา 

เปรยีบเทยีบองค์ประกอบของเกณฑ์ชีว้ดัทัง้ 6 ตวั 

พบว่า อันดับลดลงเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะ 

ความตรงต่อเวลาของการบรกิาร ระบบการตดิตาม

และตรวจสอบสินค้า ยกเว้นการเตรียมการขนส่ง

ระหว ่างประเทศที่มีล�าดับปรับขึ้นเล็กน ้อย 

อย่างไรก็ตาม ดัชนีวัดประสทิธิภาพด้านโลจิสตกิส์

ระหว่างประเทศ อาจมใิช่เครือ่งมอืเพยีงอย่างเดยีว

ส�าหรับประเมินประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ์

ของประเทศไทยได้อย่างแท้จรงิ เน่ืองจากมข้ีอจ�ากัด

ของวิธีการและการเลือกใช้รูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูลของธนาคารโลกที่เลือกใช้วิธีการสอบถาม

ความพึงพอใจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก ดังน้ัน

58 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
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อันดับ Trading Across Borders ของประเทศไทย 
ระหวางป 2552 - 2560 

หมายเหตุ : ตั้งแตป 2558 ธนาคารโลกมีการเปลี่ยนวิธีการจัดอันดับและเกณฑการประเมินของ Trading Across Border Indicator 

ทำใหผลการพัฒนามีอันดับลดลงอยางกาวกระโดด

ที่มา : ธนาคารโลก

190 countries
Trading Across Borders

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558* 2559* 2560*

10 12 12 17
25

33

55 54 56

เพื่อลดความเบี่ยงเบนของข้อมูลการสอบถาม  

จึงจ�าเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเฉพาะอื่นๆ (Specific 

tool) ควบคู่ไปด้วย

ประสทิธภิำพกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ

จากผลการจดัอนัดบัความยาก-ง่ายในการประกอบ

ธุรกิจ (Ease of doing business) ด้านข้อมูล 

การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Boders) 

ของธนาคารโลก ซึง่ใช้วิธีการประเมนิประสทิธภิาพ

การอ�านวยความสะดวกทางการค้าโดยวัดจาก

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการน�าเข้าและส่งออก

สินค้าทางเรือใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้

ในการน�าเข้า-ส่งออกสนิค้าข้ามแดน ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้

ในการน�าเข้า-ส่งออกสนิค้าข้ามแดน ระยะเวลาทีใ่ช้

ด�าเนนิการเกีย่วกบัเอกสารการน�าเข้า-ส่งออก และ

ค ่าใช ้จ ่ายที่ ใช ้ด�าเนินการเ ก่ียวกับเอกสาร 

การน�าเข้า-ส่งออก จากรายงานของธนาคารโลก

ปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จาก 190 

ประเทศทัว่โลก ลดลงจากอนัดบัที ่54 ในปี 2559 

ทั้งน้ี ผลการวัดอันดับมีแนวโน้มลดลงอย่าง 

ต่อเนื่องจากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 10 ในปี 2552 

สาเหตุหลักคือ ประเทศอื่นมีแนวทางการพัฒนา

กระบวนการและการบูรณาการข้อมูลการน�าเข้า

ส่งออกสนิค้าการพฒันาระบบ NSW อย่างต่อเน่ือง

และรวดเร็วกว่าประเทศไทย ที่ผ่านมาแม้ว่า

ประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนาระบบ NSW ได้

ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถลด

จ�านวนเอกสารและค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริง
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ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ผู้ประกอบก�ร
ของไทยในก�รเก็บเกี่ยวมูลค่�เพ่ิมจ�ก 
ห่วงโซ่อุปท�น

โดยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพ

การเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทาน พบว่า 

กำรพฒันำโลจสิตกิส์ภำคกำรเกษตร

มีการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 

สิง่อ�านวยความสะดวกด้านโลจสิตกิส์ภาคการเกษตร

มากขึ้น เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  

สิ่ งอ�านวยความสะดวก สุขอนามัยบริ เวณ 

ท่าเทียบเรือ การก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าว และการก่อสร้างโกดังเก็บสต็อกยาง 

เป็นต้น มกีารอบรม ส่งเสรมิ และพฒันาเกษตรกร

และสถาบันการเกษตรให้มีความสามารถในด้าน

การบริหารจดัการ การตลาด การสร้างเครอืข่าย 

และส ่งเสริมการด�า เนินงานที่ เป ็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อม เช่น Zero Waste การจดัท�าคาร์บอน

ฟุตปรินส์ และการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น 

อย ่างไรก็ตาม การบริหารจัดการโลจิสติกส ์

ภาคเกษตรยังด�าเนินการได้จ�ากัดและเก็บเกี่ยว

มูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานได้น้อย เกษตรกร 

ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 

ที่เพียงพอส�าหรับการบริหารจัดการกิจกรรม 

โลจิสติกส์ภายในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ

กำรพฒันำโลจสิตกิส์ภำคอตุสำหกรรม 

เน้นการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพ

โลจสิตกิส์อตุสาหกรรม (Logistics in Real Sector) 

ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

เป็นต้น ทัง้น้ี บรษัิทต่างชาตแิละบรษัิทขนาดใหญ่

มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร ์และน�าระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใช้บรหิารจัดการ

โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น อาทิ ระบบ 

Barcode, RFID, GPS และ WMS ในขณะที ่

ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (SMEs) ขาดโอกาสด้านการพัฒนา 

องค์ความรู ้ไม่มรีะบบการจัดเก็บข้อมลูมาตรฐาน 

เพือ่วางแผน ด�าเนินงาน และควบคมุกระบวนการ

ทางธุรกิจ ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ

จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนย้าย การจัดเก็บ 

การกระจายสินค ้า นอกจากนี้  การพัฒนา 

ความร่วมมือระดับห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ปลายน�้า

ถึงต้นน�้า โดยเฉพาะสาขาบริการที่ส�าคัญของ

ประเทศ อาทิ การท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนา

ระบบโลจิสตกิส์ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (Green 

Logist ics) ยั งด�า เ นินการในวงจ�า กัดและ 

ไม่สะท้อนผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
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กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์บริเวณชำยแดน

เน้นการพัฒนาเชิงโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 

มกีารลงทนุพฒันาและปรบัปรงุด่านศลุกากรให้ได้

มาตรฐานสากล ก�าหนดให้มีการแยกจุดตรวจ 

การผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน 

ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงบริเวณชายแดนที่ติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้านเป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม 

พบว ่ายังมีป ัญหาติดขัดในขั้นตอน/วิ ธีการ 

การอ�านวยความสะดวกในการน�าเข้า/ส่งออก

สินค้าที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรณีสินค้าที่ต้อง

ปฏิ บั ติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ ยวกับ 

การขออนุญาตและการควบคมุการน�าเข้า/ส่งออก

ของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงการตรวจ 

คนเข ้าเมือง นอกจากนี้ยั งขาดแผนแม ่บท 

การพัฒนาการใช้พื้นที่เฉพาะลักษณะบูรณาการ 

(Integrated Master Plan) ทั้งด้านการผลิต  

การค้า การขนส่ง และการอ�านวยความสะดวก

ด้านการน�าเข้า-ส่งออก (CIQ) และกลไกพิเศษ

เฉพาะในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน 

เพื่อรองรับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ในลกัษณะ Cross Functional Approach
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ก�รยกระดับประสิทธิภ�พระบบอำ�นวย
คว�มสะดวกท�งก�รค้�

พัฒนำบริกำรขนส่งและเครือข่ำยโลจิสติกส์ 

ตำมเส้นทำงยุทธศำสตร์

สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู ่ 

รปูแบบการขนส่งทีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติร

กบัสิง่แวดล้อม ซึง่ยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็อย่างเป็น

รูปธรรม เนื่องจากการลงทุนโครงข่ายรถไฟ และ

สิง่อ�านวยความสะดวกในการขนส่ง อาท ิการพฒันา

รถไฟทางคู่ ลานเก็บตู้สินค้า (Inland Container 

Depot : ICD) และระบบการบรหิารจดัการรถไฟ 

ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาของหน่วยงาน โครงการ 

ส�าคัญๆ มีความล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว้ในแผน

ด�าเนินงานของโครงการ อาทิ การก่อสร้างท่าเรือ

สงขลา 2 และการขยายท่าเรอืแห่งใหม่ฝ่ังอนัดามนั 

การเพิม่ศกัยภาพระบบโครงข่ายการพฒันาระบบ

การขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อโครงการ

พัฒนาต่างๆ แล้วเสร็จจะท�าให้การขนส่งสินค้า

ทางรางและทางน�้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนำระบบอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 

การพฒันาระบบ National Single Window (NSW) 

มคีวามคบืหน้าอย่างมาก สามารถเช่ือมโยงข้อมูล

ระหว่างกรมศลุกากรและผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง

กับการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบ NSW ได้อย่างสมบูรณ์ การพัฒนา

ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ใบรับรอง 

หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการน�าเข้า 

การส่งออก และโลจิสติกส์ผ่านระบบ NSW 

ระหว่าง 36 หน่วยงานแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม 

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสนับสนุนการปรับกระบวนงานเพื่อลด 

ขั้นตอนและเอกสารให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านระบบ NSW โดยเฉพาะการปรับกฎหมาย

ภายในของแต่ละหน่วยงานให้รองรับการท�า

ธุรกรรมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีข้อจ�ากัดและ 

เป็นไปอย่างล่าช้า ในภาพรวมผูป้ระกอบการยงัต้อง

เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน

กบัหน่วยงานภาครฐัแต่ละหน่วยงาน อย่างไรกต็าม 

รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาระบบ NSW 

ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่าง

สมบูรณ์ รวมทั้งผลักดันการจดัตัง้หน่วยงานถาวร

เพือ่รบัผดิชอบการบรหิารจดัการและพฒันาระบบ 

NSW เพื่อให้การพัฒนาและขยายการให้บริการ

ระบบ NSW ของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ส่งเสริมกำรพัฒนำบริกำรและขยำยเครือข่ำย 

ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ 

พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) เน้นการฝึก

อบรมและพฒันาผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์เป็นส�าคญั 

ส่วนใหญ่เป็นการอบรมและพัฒนาผู้ให้บริการ 

โลจสิตกิส์เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมขนส่งและโลจิสตกิส์

ภายในประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาบริการ

และขยายเครือข่ายของผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ 

และยกระดับมาตรฐานผู ้ให้บริการโลจิสติกส ์

เพือ่ด�าเนนิกจิการระหว่างประเทศ อาท ิการขนส่ง

ชายแดนและการขนส่งไปยังประเทศภูมิภาค

อาเซยีนยงัมไีม่มาก ในภาพรวมยงัไม่สามารถสร้าง

ความเข ้มแข็งของผู ้ประกอบการโลจิสติกส ์

ได้อย่างเตม็ที ่ยงัมปีระเดน็ทีต้่องได้รบัการส่งเสรมิ

จากภาครัฐอย่างต่อเนื่องในมาตรการช่วยเหลือ

อื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น มาตรการทางการเงิน/

การคลัง แหล ่งเงินทุน การขยายขอบข่าย 

การให้บริการ และการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มาใช้ให้บริการ เป็นต้น

ก�รพัฒน�ปัจจัยสนับสนุนก�รขับเคลื่อน
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์

ปรับปรุงระบบกำรพัฒนำและจัดกำรก�ำลังคน 

พบว่า การพฒันาบคุลากรด้านโลจสิตกิส์ สถาบนั

การศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและ

อาชีวศึกษา มีการผลิตจ�านวนนักศึกษาเพิ่ม 

ในทุกระดับจ�านวนมาก ในภาพรวมพบว ่า 

ยงัมุง่เน้นผลติบคุลากรด้านการบรหิารจดัการทัว่ไป

เกือบทั้งสิ้น ขาดหลักสูตรเฉพาะที่เน้นการผลิต

บุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญเชิงเทคนคิ (Technical 

Skill) หรือความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน  

(Advanced Skill) นอกจากนี้ การฝึกอบรมของ

ภาครฐัส่วนมาก เน้นการพฒันาฝีมอืแรงงานระดบั

ปฏบิตักิาร เช่น คนขบัรถบรรทกุ คนขบัรถยกสนิค้า 

(Fork Lift) บุคลากรคลังสินค้า เป็นต้น ส�าหรับ

แรงงานฝีมือด้านโลจิสติกส์ที่ต้องมีทักษะสูงและ 

มีความรู้เฉพาะทาง ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง 

มีนัยส�าคัญ ท�าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร 

บางสาขาเป ็นจ�านวนมาก อาทิ  บุคลากร 

ท่าอากาศยาน บคุลากรท่าเรอื บคุลากรระบบราง 

บุคลากรคลังสินค้าสมัยใหม่ที่ต้องใช้อุปกรณ์

อัตโนมัติและมีความรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เป็นสากลในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พบว่า

ป ัจจุบันมีการแก ้ ไขป ัญหาเฉพาะหน ้าโดย 

น�าบคุลากรต่างชาตปิฏบิตังิานในระดบัหวัหน้างาน 

ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงู เป็นจ�านวนมาก

พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลเ พ่ือ 

กำรปรับปรุงและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ

องค์กร/เครือข่ำยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

พบว่า การจดัท�าฐานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการขนส่ง

และโลจิสติกส์ยังคงอยู่ในรูปแบบเอกเทศ แต่ละ

หน่วยงานต่างด�าเนินการและขาดการบูรณาการ

ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ข้อมูล

บางอย่างที่จ�าเป็นก็ยังไม่มีการด�าเนินการเก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลที่เก่ียวกับ 

การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ข้อมลูต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์

แยกตามหมวดการขนส่ง ปรมิาณการขนส่งสนิค้า

ไปยังประตูการค้าต่างๆ จากต้นทางสู่ปลายทาง 

ข้อมลูต�าแหน่งทีต่ัง้ของคลงัสนิค้าและศนูย์กระจาย

สนิค้าในลกัษณะข้อมลู Geographic Information 

System (GIS) เพือ่ใช้ในการวางแผนต่างๆ
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บริบทการเปลี่ยนแปลง

ภายนอกประเทศ ภายในประเทศ

การยายฐานการผลิต
การคาของโลก

รูปแบบการคาเสรีเฉพาะกลุม
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

การเปดเสรีภาคสินคา
และบริการของอาเซียน

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการคาของตางประเทศ

ความตกลงวาดวย
การอำนวยความสะดวก
ทางการคา (TFA)

รูปแบบการแขงขัน
โลจิสติกสจากตางประเทศ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยางรวดเร็ว

สถานการณความขัดแยง
และการกอการราย

ความหลากหลาย
ของฐานการผลิต

ภาคการผลิตมีความพรอม
ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับสูง

ความรวมมือทาง
ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของไทย

ภาคธุรกิจตื่นตัวเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง

นโยบายดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การปรับโครงสราง
ภาคการผลิตสูอุตสาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
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บรบิทก�รเปลีย่นแปลงภ�ยนอก
และภ�ยในประเทศ

บริบทภ�ยนอก

กำรย้ำยฐำนศนูย์กลำงกำรผลติกำรค้ำของโลก

จากการเปลี่ยนขั้วทางเศรษฐกิจมายังประเทศใน

เอเชียซึ่งยังมีโอกาสขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ

พร้อมกบัก�าลงัซือ้ของชนชัน้กลาง การพฒันาฐาน

การผลิตใหม่ในอนุภูมิภาคผลักดันให้เกิดพื้นที่

นคิมอตุสาหกรรมและท่าเรอืแห่งใหม่ของภมูภิาค

ที่ทวาย เกิดโอกาสส�าหรับการปรับโครงสร้าง

ระเบียงเศรษฐกิจใหม่และห่วงโซ่อุปทานใน 

อนุภูมิภาคซึ่งช่วยเปิดเส้นทางการค้าไปยังตลาด

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและอาเซียน ขยาย

ความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา

อุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุน และ 

การขนส่งตลอดเส้นทางเศรษฐกจิ เพิม่การจ้างงาน

จากกิจกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของไทย เปิดโอกาสให้

ผูป้ระกอบการไทยสามารถขยายบรกิารโลจิสติกส์

ในภมูภิาคได้คล่องตวัขึน้ ถอืเป็นโอกาสส�าคญัของ

ไทยในการเข้าถึงตลาดการค้าใหม่ ซึ่งการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงต่อไป

จ�าเป็นต้องปรบัทศิทางยทุธศาสตร์ระบบเชือ่มโยง

เส้นทางสูป่ระเทศเพือ่นบ้านในภูมิภาค การบรหิาร

จัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ

อ�านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง

การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว

รูปแบบกำรค้ำมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสู่กำรค้ำ

เสรี เฉพำะกลุ ่มมำกขึ้นและกำรรวมกลุ ่ม 

ทำงเศรษฐกจิทีห่ลำกหลำย

เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ

รปูแบบใหม่เพือ่สร้างอ�านาจต่อรอง อาท ิRegional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นส�าหรับการค้า

และการลงทุน ในขณะเดียวกัน ส่งผลให้รูปแบบ

การค ้าในระยะต ่อไปมีความเป ็นเสรี  และ 

การแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิด

เสรียังก ่อให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้า 

ที่ไม่ใช่ภาษีเพิม่มากขึน้ เช่น การออกกฎระเบยีบ 

มาตรฐานสินค้าและบริการ มาตรฐานด้านสิ่ง

แวดล้อม และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งท�าให้

ประเทศไทยต้องพัฒนามาตรฐานการขนส่งและ

โลจิสติกส์ การอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

รวมทั้ง ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดรับกับ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ
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กำรเปิดเสรีภำคสินค้ำและบริกำรของอำเซียน

หลงัปี 2558

ท�า ให ้ เกิดการเคลื่ อนย ้ ายป ัจจัยการผลิต 

ทนุแรงงาน อย่างเสร ีเป็นโอกาสในการลดข้อจ�ากดั

ด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งท�าให้ภาคการผลิต

สามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให ้ม ี

ความเข้มแข็งมากขึน้ โดยเฉพาะการเปิดประเทศ

ของเมียนมาที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ 

การเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์

ด้านตะวนัตกเพือ่สนบัสนนุการอ�านวยความสะดวก

ทางการค้า และการลงทนุ ซึง่ประเทศไทยสามารถ

ใช้ความได้เปรียบด้านสถานทีต่ัง้ ด้านโครงสร้าง 

พืน้ฐานและโลจสิติกส์ ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิไทย

ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน  

การเงนิ การบรกิารและการผลติภาคอตุสาหกรรม 

รวมทัง้การแข่งขนัของประเทศในภมูภิาคอาเซียน

จะสูงขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ 

สินค้าเกษตรไทยจะแข่งขันยากขึ้นจากแนวโน้ม

การเริ่มลดภาษีสินค ้าของประเทศกัมพูชา  

สปป.ลาว เมยีนมา และเวียดนาม การเคล่ือนย้าย

เสรีแรงงานทักษะจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค 

และการที่หลายประเทศมีเป้าหมายการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบรกิารในอนาคตทีค่ล้ายคลงึกัน

ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และ

ไทย ท�าให้การพฒันาของแต่ละประเทศต้องค�านงึถงึ

ความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางต�าแหน่ง 

ทางยุทธศาสตร ์การค ้ าสินค ้ าและบริการ 

ของตนเอง ซึ่งไทยต้องผลักดันการลงทุนของไทย 

ไปประเทศอาเซียนมากขึ้น 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำของ 

ตำ่งประเทศ

ผลการเปลี่ยนแปลงผู ้น�าของสหรัฐอเมริกา  

อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการความร่วมมือ

เรือ่งกรอบการค้าระหว่างประเทศ จากแนวนโยบาย

ที่มุ ่งเน้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 

และให้ความส�าคัญกับการเพิ่มอุปสงค์ภายใน

ประเทศ รวมทั้งการปกป้องการค้าของสหรัฐฯ 

เช่น การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนในประเทศต่างๆ 

และมาตรการการตั้งก�าแพงภาษีต่อสินค้าน�าเข้า 

เป็นต้น ซึ่งหากเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ

ของไทยอย่างสหรัฐฯ หรือจีนชะลอตัวลงอาจ 

ส่งผลกระทบกับการค้าโลกโดยรวมที่อาจหดตัว 

และหากนโยบายการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ 

ทวีความรนุแรงจนเป็นสงครามการค้าจะส่งผลต่อ

เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการส่งออกไทยที่ก�าลัง

ฟื้นตัวอาจสูญเสียแรงส่ง นอกจากนี้เศรษฐกิจ

ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก 

การสั่ นคลอนของสหภาพยุ โรป หลั งจาก 

การถอนตัวของ อังกฤษจากสหภาพยุ โรป  

(Brexit) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์โลก

และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานการผลิตและ

ห่วงโซ่อุปทานของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทย

ต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายการค้าและ

ปรับปรุงมาตรการหรอืก�าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
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ควำมตกลงว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ทำงกำรค้ำ (Trade Facilitation Agreement: 

TFA)

เป็นความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่

เป็น Multilateral Agreement ใช้กบัทกุประเทศ

สมาชิกทั่วโลก เพื่อลดระยะเวลาและลดต้นทุน

การค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากความล่าช้า  

ปรบัพธิกีารขนส่งสินค้าข้ามแดน พธีิการศลุกากร 

และข้อก�าหนด/กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับ

ต่างๆ ให้เป็นสากล โดยสมาชิก WTO บรรล ุ

ความตกลง TFA ในเดอืนธันวาคม 2556 และเริม่

ลงสตัยาบันตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2557 เป็นต้น

มา ส�าหรบัประเทศไทยได้ให้สัตยาบนัล�าดบัที ่22 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ความตกลงมีผล

บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

เม่ือสมาชิกให้สัตยาบันครบ 2 ใน 3 หรือ 110 

จาก 164 ประเทศ WTO TFA มี 24 บทบัญญัติ 

(Article) แบ่งออกเป็น 143 บทบัญญัติย่อย 

ประเทศไทยแจ้งบทบัญญัติที่พร้อมปฏิบัติทันทีที่

ความตกลงฯ มผีลบงัคบัใช้ (Category A) จ�านวน 

131 บทบญัญตัย่ิอย และบทบญัญตัทิีต้่องใช้เวลา

ในการปรบัตวั (Category B) จ�านวน 12 บทบญัญตัิ

ย่อย ซึ่งต ้องแจ้งวันที่สามารถด�าเนินการได้  

(Definitive Date) แก่ WTO Trade Facilitation 

Committee ภายใน 1 ปี (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2561) โดย Definitive Date สามารถยืดระยะ

มากกว่าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ อย่างไร

ก็ตาม เมื่อพิจารณารายละ เอี ยดบทบัญญั ติ

ของความตกลงฯในทางปฏิบัติยังมีประเด็นที่

ประเทศไทยไม่มีความพร้อม จึงจ�าเป็นต้องเร่ง

ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเพื่อป้องกัน

การกีดกันทางการค้าทีอ่าจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต
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CHINA’S PROPOSED NEW SILK ROADS

SILK ROAD ECONOMIC BELT
MARITIME SILK ROAD
CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR Source: Xinhua
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รปูแบบกำรแข่งขนัทำงโลจิสตกิส์จำกต่ำงประเทศ

รัฐบาลจีนผลักดันนโยบายเชิงรุกในการสร้าง 

ความเชือ่มโยงและความร่วมมอืกบันานาประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  ยุ โรป

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งผลักดัน

นโยบายการเชื่อมโยง 2 มหาสมุทร (แผน One 

Belt One Road) คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและ

มหาสมุทรอินเดียที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเส้นทาง 

การขนส่งทัง้เส้นทางทะเล (Maritime road) และ

เส้นทางบก (Economic Belt) โดยการเปิดเส้นทาง 

โลจิสติกส์ระหว่างไทย-จีน ท�าให้ผู้ประกอบการ 

และสินค้าจากจีนเข้ามาไทยมากขึ้น นอกจากน้ี 

ประเทศไทยจะต้องรบัมอืกบัการลงทนุของต่างชาติ

และประเทศอาเซียนอื่นหลังการเปิดเสรอีาเซยีน 

ปัจจยัดงักล่าวกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการไทย ต้องเร่ง

พัฒนาตนเองเพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง  

ใช้ประโยชน์จากการเชือ่มโยงการพฒันาเศรษฐกิจ

พัฒนาเครือข่ายการขนส่งที่ เชื่อมโยงปัจจัย 

การผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่าง

ประเทศ และประตูส่งออกให้เกิดประสิทธิภาพ 
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รวมทั้งให ้ความส�าคัญกับระบบโลจิสติกส ์ที่ 

เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

(Green & Safety Logistics)

กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว

แนวโน้มการท�าธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่าย

ดิจิทัลเพิ่มขี้น โดยเฉพาะการค้าผ่านรูปแบบ

อิ เล็กทรอนิกส ์  (E-commerce) ที่ เริ่มให ้ 

ความส�าคัญกับการซื้อขายและการขนส่งสินค้า

ระหว่างผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง การพัฒนา

เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น 

Application ทางการเงิน Crowd Funding และ 

Financial Platform เป ็นต ้น การพัฒนา

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การใช้  

Internet of Things (IoT) Radio Frequency 

Identification (RFID) and Automatic  

Identification and Data Capture (AIDC) 

technologies มาพัฒนาการบริหารจัดการ 

คลงัสนิค้าซึง่ช่วยให้ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บรกิาร 

รู ้ต�าแหน่งสถานะของสินค้า นวัตกรรมของ 

การขนส่งและธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิ Drone  

Delivery ส�าหรบัการขนส่งในเมอืง การใช้พาหนะ

ขับด้วยตนเอง (Driverless Vehicles) เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพและความปลอดภยั แนวโน้มการน�า

เทคโนโลยีหุ ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต 

มากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องติดตาม

ความก้าวหน้าและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ

บนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในอนาคต

สถำนกำรณ์ด้ำนกำรก่อกำรร้ำยและควำมขดัแย้ง 

ในพื้นที่ต่ำงๆ

ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์การก่อการร้าย 

ในทวีปยุโรปและบางพื้นที่ในทวีปเอเชียเริ่ม 

มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น ประกอบกับ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีและ

ทะเลจีนใต้ ยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ  

ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งในกรณี 

เลวร้ายที่สุด หากสถานการณ์พัฒนาไปในเชิงลบ

จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลกและเส้นทาง 

การค้าระหว่างประเทศ ดงันัน้ ประเทศไทยจ�าเป็น

ต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  

โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรต้องจัดเตรียม 

แผนส�ารองในกรณฉีกุเฉนิเพือ่ให้การเดนิทางและ

การขนส่งสินค้ายังคงด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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บริบทภ�ยใน

ควำมหลำกหลำยของฐำนกำรผลิตเป็นจุดแข็ง

ของประเทศไทยและมคีวำมแขง็แกร่งในระดบัโลก

โดยปี 2558 ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในมูลค่า

การส่งออกสินค้าและบริการของตลาดโลก  

ร้อยละ 1.3 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสูง 

เป็นอันดับที่ 7 ของโลก โดยสินค้าเกษตรไทย 

ที่ส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 1 คือ ยางพารา และ

อันดับที่ 2 คือ ข้าว ด้านสินค้าอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลติรถยนต์ทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับที ่1 ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

อันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับที่ 12 ของโลก 

รวมทั้งเป็นฐานการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่�าคญัในตลาดโลก นอกจากนี้ 

ประเทศไทยยงัมฐีานทรพัยากรด้านการท่องเทีย่ว 

โดยมีรายได้จากภาคบริการท่องเที่ยว 2.26 ล้าน

ล้านบาท ทั้งนี้ มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจ�านวน 29.92 ล้าน

คนสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ในขณะที่รายได้

คิดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ส�าหรับปี 2559 มี

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา

ประเทศไทยจ�านวน 32.59 ล้านคน มีรายได้จาก

ภาคบรกิารท่องเทีย่ว 2.51 ล้านล้านบาท ซึง่นอกจาก

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในภาคการผลิตแล้ว 

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพฒันาและสร้างมาตรฐาน

การให้บริการโลจิสติกส์ในภาคการท่องเที่ยว 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต ้องการ 

ด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคในอนาคต

ภำคกำรผลิตของไทยมีควำมพร้อมกำรพัฒนำ

ต่อยอดเข้ำสู ่กำรผลิตและกำรบริกำรท่ีใช ้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง

เพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 

ยกระดบัการพฒันาประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก 

(1) ความเข้มแข็งของภาคการผลิตที่มีอยู ่เดิม 

ทั้งในด้านความหลากหลายของฐานการผลิต 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยังอยู ่ในเกณฑ์ดี  

และการสั่งสมฐานความรู้ของเทคโนโลยีการผลิต

จนมีความพร้อมส�าหรับพัฒนาต่อยอดสู่การผลิต

และบรกิารทีใ่ช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมในระดบั

ที่ สู งขึ้ น  (2 )  นักลงทุนต ่ างประเทศยั งคง 

ให้ความส�าคญักบัประเทศไทยทีม่คีวามได้เปรยีบ

ในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้ทุน 

และเทคโนโลยีเข้มข้น และ (3) ความพร้อม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เป็นจุดเด่น

ของเศรษฐกิจไทยและเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการไปสู่การผลิตที่ใช้

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับสูง

ควำมร่วมมอืทำงด้ำนเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ

ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในเวทีระหว่าง

ประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาประเทศ 
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มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ ่ม 

อนภุมิูภาคและภมูภิาคเอเชีย กระแสโลกาภวิฒัน์

ทีเ่ข้มข้นขึน้และอ�านาจทางเศรษฐกจิของภมูภิาค

เอเชียที่มีพลังมากขึ้นเป ็นการเปลี่ยนแปลง 

ที่ส�าคัญซึ่ งประเทศไทยจ�าเป ็นต ้องปรับตัว  

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งการขยายความร ่วมมือ 

ด้านเศรษฐกจิ การค้า การคมนาคมขนส่ง การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กับกลุ่มประเทศต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและ

พหุภาค ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มประเทศเอเชยี

ใต้และเอเชียตะวันออก ประเทศไทยได้มุ่งเน้น 

การเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนภายใต้

ภาพรวมการด�าเนินนโยบายส่งเสริมการค้า 

และการลงทนุระหว่างประเทศ รวมทัง้การพฒันา

สร้างความพร้อมภายในประเทศเพื่อให้สามารถ 

ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

อย่างเตม็ศกัยภาพ เช่น การพฒันาความเชือ่มโยง

เส้นทางคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานสนับสนุนการผลติและการบรกิาร การจดัตัง้

เขตเศรษฐกิจพเิศษต่างๆ บนแนวระเบยีงเศรษฐกจิ

เชือ่มระหว่างไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน การส่งเสรมิ

การเชือ่มโยงการผลติและการลงทนุร่วมกนั เป็นต้น 

โดยมีความคืบหน้าที่ส�าคัญ อาทิ ความร่วมมือ

ระหว่างไทยกบักมัพชูาในการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

บริเวณชายแดนระหว่างกัน ความร่วมมอืระหว่าง

ไทยและเมียนมาในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนระหว่างแม่สอด-เมียวดี และการพัฒนา

ความเชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออก 

ที่ เป ็นฐานเศรษฐกิจที่ส�าคัญในระดับภูมิภาค 

ของประเทศไทยกับโครงการท่าเรือทวาย และ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในประเทศเมียนมา
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิ เศษชำยแดนของ

ประเทศไทย

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เป็นแผนงานส�าคัญของประเทศด้านการกระจาย

ความเจริญสู่ภูมิภาคและพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

ใหม่ในพื้นที่ชายแดน โดยใช้ประโยชน์จาก

ภมิูศาสตร์ทีต้ั่งของประเทศไทยทีม่ชีายแดนตดิกบั

ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเป็นช่องทาง 

การค้าส�าคัญในการติดต่อค้าขายและการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลก�าหนดพื้นที่

ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจพิเศษ

จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ จงัหวัดตาก จงัหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดสงขลา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด 

จังหวดัหนองคาย จงัหวัดนราธิวาส จงัหวัดเชียงราย 

จงัหวดันครพนม และจงัหวดักาญจนบรุ ีโดยปี 2559 

การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทย 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน มีมูลค ่าการค ้ารวม 

1,200,834.99 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต

เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีห้ากการพฒันาบรรลผุล

จะส่งผลให้เกิดการบูรณาการแก้ปัญหาส�าคัญ

บริเวณชายแดน เช่น การค้าสินค้าผิดกฎหมาย 

การลักลอบเข้ามาท�างานของแรงงานต่างด้าว 

และความไม่สงบตามแนวชายแดน เป็นต้น  

เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ตอนในของประเทศกับ 

ห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคมากขึ้น และเพิ่ม

ศักยภาพของพื้นที่ชายแดนในการเป็นประตู 

การค้าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ภำคธุรกิจตื่นตัวในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ทำงธุรกิจ (Risk Management)

จากปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ เช่น ความขัดแย้ง

และความไม่สงบทางการเมือง การเกิดอุทกภัย

ครัง้ร้ายแรงทีส่ดุปี 2554 ได้สร้างความกระตอืรอืร้น

และการตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการไทยค�านึงถึง

แผนบริหารจัดการความต่อเน่ืองของธุรกิจ  

ระบบเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ในกรณี

ฉุกเฉินมากขึ้น โดยให้ความส�าคัญต่อแนวคิด 

การจัดท�าแผนการเตรียมเส้นทางการขนส่งและ

โลจิสติกส์ส�ารองในกรณีฉุกเฉิน เช่น การใช้ 

การขนส่งทางชายฝั ่งแทนการขนส่งทางบก 

เป็นต้น
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นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ภาครัฐให ้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการอ�านวย

ความสะดวกทางการค้า โดยการพฒันาระบบ NSW 

เป ็นรูปธรรมมากขึ้น และเป ็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการสนบัสนนุการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน  

การวางแผนบริหารจัดการระบบโลจิสติกส ์

อิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจ (E-logistics)  

รวมทัง้การพฒันาระบบธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์

อืน่ๆ อาท ิพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ (E-commerce) 

ระบบการช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (E-payment)

กำรปรับโครงสร้ำงภำคกำรผลิตของประเทศสู่

อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

จากการที่รัฐบาลต ้องการปฏิรูปโครงสร ้าง 

ทางเศรษฐกจิเพือ่เปล่ียนผ่านจากประเทศไทย 3.0 

ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักท�าให้ประเทศติดอยู่ใน

กับดักรายได้ปานกลาง มีความเหลื่อมล�้า และ

ความไม่สมดุลในการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 

ที่ เน ้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด ้วยนวัตกรรม 

และอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 

(1) เปลีย่นจากการผลติสนิค้าโภคภัณฑ์ไปสูสิ่นค้า 

เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วย

อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

และ (3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู ่ 

ภาคบริการมากขึ้น โดยมีแนวทางด�าเนินการ 

ที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิม 

(Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ 

ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร

จดัการ (Smart Farming) (2) ผลกัดนั Traditional 

SMEs สู ่การเป็น Smart Enterprises และ  

Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู (3) ส่งเสรมิ Traditional 

Services ที่สร้างมูลค่าต�่าไปสู ่ High Value  

Services และ (4) พัฒนาแรงงงานทักษะต�่าไปสู่

แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการการพัฒนาพ้ืนที่

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยยกระดับให้เป็น

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม จึงได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern  

Economic Corridor: EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกจิ

ชั้นน�าของอาเซียน ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรม 

เป้าหมายให ้ เป ็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) เช่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์อัจฉรยิะ การเกษตรและเทคโนโลยี

ชวีภาพ อุตสาหกรรมหุน่ยนต์ อุตสาหกรรมดจิทิลั 

และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น  

ซึง่จ�าเป็นต้องเตรยีมความพร้อมของห่วงโซ่อปุทาน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนสู ่ อุตสาหกรรมที่ ใช ้

เทคโนโลยขีัน้สงูให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของภาคการผลติ การค้า และบรกิาร รปูแบบใหม่

ได้ในอนาคต
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ดัชนีหลักชี้วัดคว�มสำ�เร็จ (Key performance indicators) ของ
แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2560-2564)
 
ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ได้ก�าหนดตัวชี้วัดหลักเพื่อประเมินความส�าเร็จ

ในภาพรวมของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส�าหรับชุดดัชน้ีชี้วัดความส�าเร็จน้ีเป็นชดุตวัชีว้ดัทีส่ะท้อน

ความส�าเรจ็รายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาตามแผนยทุธศาสตร์ฯ ฉบบัที ่3 ส�าหรบัหน่วยปฏบิตัิ 

อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากข้อจ�ากดัของข้อมลู ตวัชีว้ดัที่ก�าหนดในภาคผนวกบางตัวชี้วัดไม่ได้มีการจัดเก็บ

ข้อมูลในปัจจุบัน หน่วยงานจ�าเป็นต้องเริ่มจัดท�าตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้การติดตามและประเมินผล

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส�าหรับตัวชี้วัดที่หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว

ให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาก�าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานปฏิบัติ  

โดยให้พิจารณาก�าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป
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ตารางดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรฯ

ประเด็นการพัฒนา

ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย หนวยตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวาง
ประเทศ (International Logistics Performance 
Index: International LPI) ของประเทศไทยอยูใน 
อันดับที่ดีขึ้น ในป 2563
อันดับดานการคาระหวางประเทศ (Trading 
Across Border) ของประเทศไทยอยูใน
อันดับที่ดีขึ้นในป 2564
ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยคิดเปนสัดสวน
เทากับรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ณ ราคาประจำป ในป 2564
จำนวนธุรกรรมการใหบริการการนำเขาและ
สงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนรอยละ 100 
ในป 2564

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

อันดับของ
ประเทศไทย

อันดับของ
ประเทศไทย

รอยละ

รอยละ 

ตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายของสินคาเกษตร
สำคัญ ลดลงรอยละ 3-5 ตอป*
ตนทุนโลจิสติกสตอยอดขายของกลุม
อุตสาหกรรมสำคัญ ลดลงรอยละ 3-5 ตอป
จำนวนสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการที่มี
การเชื่อมโยงการคาสูรูปแบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป*
มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสาขาการขนสง
และโลจิสติกส เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป*
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจใหบริการ
โลจิสติกสของประเทศ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5 
ตอป*
มูลคาการสงออกภาคบริการ (Export Service) 
ของธุรกิจดานโลจิสติกส เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป*

รอยละ

รอยละ 

รอยละ

รอยละ 

รอยละ

รอยละ 

การเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการใน
การเก็บเกี่ยวมูลคาเพิ่ม
จากโซอุปทาน 
(Supply Chain  
Enhancement) 
สงเสริมการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส

การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสภาพรวม

2.

1.

75สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



สัดสวนการขนสงสินคาทางรางเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 4 และสัดสวนการขนสงสินคาทางน้ำเพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ 15 ตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมด
ภายในประเทศ ในป 2564
ปริมาณการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transportation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 5 ตอป*
ปริมาณ/มูลคาการคา ณ ประตูการคาหลักและ 
ดานชายแดนสำคัญเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป
ระยะเวลาที่ใชในการขนสงสินคานำเขา-สงออก 
ณ ประตูการคาหลักและดานชายแดนสำคัญ 
ลดลงรอยละ 5 ตอป
ระยะเวลาที่ใชในการตรวจปลอยสินคา (Time 
Release Study) ณ ประตูการคาหลักลดลง 
รอยละ 5 ตอป

รอยละ 

รอยละ 
(ลานตัน-
กิโลเมตร)
รอยละ

รอยละ
(ชั่วโมง)

รอยละ
(นาทีี)

ประเด็นการพัฒนา

ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย หนวยตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ตารางดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรฯ

จำนวนผูประกอบการโลจิสติกสที่ได Related 
Logistics World-recognized Certificate 
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซคสาขา
การขนสง ลดลงรอยละ 5-10 ภายในป 2564

รอยละ

รอยละ (พันตัน 
CO2 เทีียบเทา)

การยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบ
อำนวยความสะดวก
ทางการคา (Trade 
Facilitation 
Enhancement) 
ใหไดมาตรฐานสากล

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.
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ตารางดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรฯ

ประเด็นการพัฒนา

ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย หนวยตัวชี้วัด

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

มีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน
ดานโลจิสติกสครอบคลุมทุกสาขา ในป 2564
อบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีโลจิสติกสโดยเฉพาะ
ระดับหัวหนางาน ระดับเจาหนาที่เทคนิคและ
ระดับปฏิบัติการตามหลักสูตรมาตรฐาน 
เฉลี่ยปละ 5,000 คน
จำนวนโครงการวิจัย/มูลคาเชิงพาณิชยจาก
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดานโลจิสติกสเพิ่มขึ้นรอยละ 5-10 ตอป*
มีระบบฐานขอมูลดานโลจิสติกสเพื่อติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศ ในป 2564*

มาตรฐาน

คน

รอยละ

ระบบฐานขอมูล

การพัฒนาปจจัย
สนับสนุน (Capacity 
Building and Policy 
Driving Factors)

4.

หมายเหตุ   * ขอมูลที่ยังไมมีการจัดเก็บหรือปรับปรุงใหมีความสมบูรณ

 ชุดขอมูลตัวชี้วัดตามตารางดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรฯ เปนชุดตัวชี้วัดที่ สศช.   

 กำหนดในเบื้องตน เพื่อเปนแนวทางในการประเมินความสำเร็จในภาพรวมและรายยุทธศาสตร    

 ซึ่งในขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติการจำเปนตองพิจารณาทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดรวมกับหนวยงาน

 ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดความสำเร็จรายยุทธศาสตรและกลยุทธ

 การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

4.1

4.2

4.3

4.4
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 สิงห�คม 2560
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