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บทท่ี5 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันา 

และปรบัตวัของธรุกิจให้บริการโลจิสติกสไ์ทย 
 

5.1. คาดการณ์ผลกระทบจากการจดัทาํเขตการค้าเสรีต่อธรุกิจให้บริการ 

โลจิสติกสข์องไทย 

 

ในภาพรวม การจดัทาํเขตการคา้เสรจีะช่วยใหป้รมิาณสนิคา้ทีข่นสง่ระหวา่งประเทศนัน้

เพิม่ขึน้ เป็นโอกาสแก่บรษิทัโลจสิตกิสท์ีจ่ะไดป้ระโยชน์จากความตอ้งการขนสง่สนิคา้ทีม่ากขึน้ มี

เสน้ทางการคา้ใหม่ๆ  โดยเฉพาะเสน้ทางการคา้ทางบกทีเ่พิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก อยา่งไรกต็ามก็

จะตอ้งเผชญิกบัการเขา้มาของธรุกจิต่างชาตซิึง่มกีารแขง่ขนัทีส่งูอยูแ่ลว้ ตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมน้ีอาจเกดิสภาวะสมองไหลไปทาํงานใหบ้รษิทัขา้มชาตมิากขึน้เน่ืองจากให้

ผลตอบแทนทีด่กีวา่ ทาํใหข้าดแคลนแรงงาน กระนัน้ การเปิดเสรกีจ็ะเป็นแรงผลกัดนัทีด่ใีหร้ฐับาล

ดาํเนินการแกไ้ขกฎหมาย โดยเฉพาะเรือ่งการขนสง่สนิคา้ผา่นแดนใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดรบั

กบัโมเดลทางธรุกจิมากขึน้ ตารางที่  5-1 จะแสดงการคาดการณ์ผลกระทบจากการจดัทาํเขต

การคา้เสรต่ีอธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์องไทย 

 

ตารางท่ี 5-1: ตารางแสดงการคาดการณ์ผลกระทบจากการจดัทาํเขตการค้าเสรีต่อธรุกิจ

ให้บริการโลจิสติกสข์องไทย

ผูไ้ด้รบั

ผลกระทบ 
ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

ภาพรวม  เพิม่ประสทิธภิาพของบรกิารโลจสิตกิส ์

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิอืน่ๆในการ

ลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพ และสง่ผล

ดต่ีอเศรษฐกจิโดยรวม 

 ผูป้ระกอบการจากต่างชาตซิึง่มี

ศกัยภาพและเงนิทนุมากกวา่อาจ

ผกูขาดตลาดในประเทศได ้

ผูป้ระกอบการ  พนกังานสามารถรบัเอาเทคโนโลยกีาร

บรหิารจดัการใหม่ๆ จากต่างประเทศได ้

 การขนถ่ายสนิคา้หรอืนําเขา้สง่ออกสนิคา้

ผ่านทา่เรอืเพิม่สงูขึน้เป็นผลดต่ีอธรุกจิ

ของบรษิทั 

 มเีสน้ทางการคา้ใหม่ๆ โดยเฉพาะเสน้ทาง

การคา้ทางบกทีเ่พิม่ขึน้มกีารวิง่รบัสง่

 ต่างชาตเิขา้มาอยูแ่ลว้ สภาวะการ

แขง่ขนัอาจไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั 

แต่หากมแีรงกดดนัใหม้กีารปรบัแก้

กฎหมายภายในวา่ดว้ยการถอืครองหุน้

ของต่างชาต ิสภาวะการแขง่ขนัอาจ

รุนแรงมากขึน้ และสว่นแบง่ตลาดจะ

เป็นของต่างชาตมิากขึน้ 
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ผูไ้ด้รบั

ผลกระทบ 
ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

สนิคา้ทางรางในAEC รวมทัง้ทางTransit 

ในหลายMode การเดนิทางเชน่เรอืต่อรถ

หรอืเครือ่งบนิต่อรถเป็นตน้ 

 คู่แขง่ทางธุรกจิมทีุนและเทคโนโลยทีีส่งู

กวา่มากต่างชาตเิขา้มาแยง่ตลาดโดย

การใหบ้รกิารเรือ่งการสาํรองคา่ใชจ้า่ย

ในเรือ่งภาษมีกีารใหเ้ครดติยาวในราคา

ทีต่ัง้ตํ่ากวา่ความรบัผดิชอบทาํใหS้ME 

ไทยไม่สามารถแขง่ขนัได ้

 แรงงานระดบักลางและล่างอาจถกูดงึตวั

ไปมากขึน้เน่ืองจากบรษิทัต่างชาตยิอม

จ่ายคา้จา้งทีแ่พง เป็นแรงจงูใหส้าํคญัให้

แรงงานไปทาํงานกบัต่างชาตมิากขึน้ 

ทาํใหบ้รษิทัไทยขาดแคลนแรงงาน ทัง้ที่

ไดล้งทนุฝึกอบรมไปมากแลว้ 

 มแีรงกดดนัดา้นราคาจากลกูคา้สงูขึน้

มากเน่ืองจากลกูคา้ตอ้งการบรกิารทีม่ี

ราคาถกู 

 ตอ้งมกีารลงทนุทีเ่พิม่มากขึน้ทาํใหอ้าจ

มปีญัหาดา้นสภาพคล่องในระยะสัน้

ความสามารถในการทาํกาํไรในระยะสัน้

ลดลง 

ผูบ้รโิภค  การแขง่ขนัทีส่งูขึน้สง่ผลใหผู้บ้รโิภคไดร้บั

บรกิารทีม่คุีณภาพดขีึน้ในราคาทีถ่กูลง 

และมทีางเลอืกหลากหลายมากขึน้ 

 หากผูป้ระกอบการขา้มชาตริายใหญ่

สามารถครองตลาดไดอ้าจก่อใหเ้กดิการ

ผกูขาดในบาง Segment ทาํใหไ้ม่

สามารถหาผูป้ระกอบการไทยมา

ใหบ้รกิารได ้

ภาครฐั  เพิม่ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการมี

โอกาสจากต่างประเทศเขา้มาอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นแรงกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการ

คดิหาวธิกีารและโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ

อยูเ่สมอ 

 ตอ้งมกีารปรบัปรุงกฎหมายใหท้นัสมยั

รวมถงึยงัขาดกลไกบงัคบัใชท้ีม่ ี

ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะเรือ่งการขนสง่

ขา้มพรมแดน 

 ยงัขาดการเตรยีมความพรอ้มอยา่งเป็น

ระบบเน่ืองจากนโยบายการเปิดเสรภีาค

บรกิารยงัไมช่ดัเจน 
ทีม่า: รวบรวมโดยคณะผูว้จิยั 
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5.2. โอกาสและอปุสรรคของผูป้ระกอบการโลจิสติกสไ์ทยจากการจดัทาํเขต

การค้าเสรี 

 

จากการศกึษาและรวบรวมจากความคดิเหน็ของผูป้ระกอบาการทัง้จากเวทกีารแสดง

ความคดิเหน็และจากการสมัภาษณ์พบวา่ ในเบือ้งต้น การไหลเวยีนของสนิคา้โดยเฉพาะสนิคา้

ขา้มแดนระหวา่งไทยกบัประเทศเพือ่นบา้นนัน้จะมมีากขึน้มาก อกีทัง้ประเทศเพือ่นบา้นของไทย

นิยมใชส้นิคา้ไทย ทาํใหเ้ป็นโอกาสสาํคญัทีผู่ป้ระกอบการสามารถเขา้ไปจบัตลาดขนสง่ไปยงั

ประเทศเพือ่นบา้นได ้และในกรณทีัว่ไป การเจรจาการคา้เสรช่ีวยลดตน้ทุนจากการเขา้ถงึตลาดใน

ต่างประเทศได ้ทาํใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในภาพรวม 

 

จากการรวบรวม ในเบือ้งต้นพบวา่ อุปสรรคทีส่าํคญัสาํหรบัผูป้ระกอบการไทยประการ

หน่ึงคอื การรวมตวัเป็นเครอืขา่ยยงัมไีมม่ากพอ ทาํใหก้ารใหบ้รกิารโลจสิตกิสย์งัไมส่ามารถทาํได้

อยา่งครบวงจร นอกจากนัน้ บรษิทัไทยไมใ่ชผู้ใ้หบ้รกิารไทยดว้ยกนัเอง ทาํใหโ้อกาสที่

ผูป้ระกอบการไทยจะไดง้านและพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารลดลง และอุปสรรคสาํคญัของ

อุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทยนัน่คอืกฎหมายและระเบยีบการขนสง่บรเิวณชายแดนทีย่งัเป็นตน้ทุน

สาํคญัโดยเฉพาะตน้ทุนทางดา้นเวลา ทาํใหก้ารขนสง่สนิคา้ไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

 

กระนัน้เพื่อรองรบัโอกาสและแกไ้ขปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ต่อธุรกจิโลจสิตกิส ์ ในเบือ้งต้น  ผู้

ใหบ้รกิารจะตอ้งมกีารศกึษากลุม่ลกูคา้เพือ่เพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ๆ หรอืเสน้ทางการคา้ใหม่ๆ มุง่หาคูค่า้

ในเสน้ทางการคา้ใหม่ๆ มกีารสรา้งเครอืขา่ยบรกิารดา้นโลจสิตกิสศ์กึษาเสน้ทางการขนสง่ใหมเ่ช่น

ทางรถยนตห์รอืรถไฟ ประกอบกบัมกีารเพิม่ความรูพ้นกังานสรา้งมาตรฐานในการทาํงานมกีาร

วา่จา้งบุคลากรจากภายนอกมกีารลดตน้ทุนการผลติการปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้และ /หรอืบรกิารนํา

ระบบเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการรบัคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ลดตน้ทุนการขนสง่โดยการสาํรวจเสน้ทาง

การเดนิรถเพือ่ประหยดัคา่เชือ้เพลงิสรา้งระบบงานทีด่ขี ึน้เพือ่ใหค้ลอ่งตวัจะไดล้ดตน้ทุนและปรบั

การบรกิารใหล้กูคา้ประทบัใจสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้ขยายการลงทุนดา้นการ

โทรคมนาคมและการสือ่สารเพือ่สรา้งความเชือ่ถอืใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร และในทา้ยทีส่ดุอาจมกีารควบ

รวมกจิการเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัธรุกจิการแสวงหากลยทุธท์างธรุกจิ สรา้งความสมัพนัธอ์นั

ดกีบัเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารในต่างประเทศ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมศีกัยภาพในการสง่ออกนําเขา้ไป

ยงัประเทศต่างๆทัว่โลกได ้
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5.3. แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกิจให้บริการโลจิสติกสไ์ทยเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัและสร้างโอกาสในการขยายธรุกิจ 

 

5.3.1. Uแนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกิจให้บริการโลจิสติกสท่ี์ผา่นมาของไทยและ

ในต่างประเทศ 

 

เพือ่การนําเสนอแนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยเพือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทีส่มบรูม์ากขึน้ ผูว้จิยัไดร้วบรวมแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโล

จสิตกิสแ์ละของไทยและของต่างประเทศทีผ่า่นมา รวมถงึแผนงานและการดาํเนินการของ

หน่วยงานทีผ่ลกัดนันโยบาย โดยจะนําเสนอในภาพที ่5-1 ถงึภาพที ่5-12 
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ภาพท่ี 5-1: แผนยทุธศาสตรพ์ฒันาโลจิสติกสไ์ทยปี 2550 - 2554 

 
หมายเหตุ: งบประมาณและโครงการปี2550 - 2554 

ทีม่า: สศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการศกึษาประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศปี2550 - 2554 

วิสยัทศัน์: มีระบบโลจิสติกสท่ี์ได้มาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพ่ือสนับสนุนการเป็นศนูยก์ลางธรุกิจและการค้าของภมิูภาคอินโดจีน

1. การปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบโลจสิตกิสใ์นภาคการผลติ

2. การเพิ่มประสทิธภิาพระบบ

ขนสง่และโลจสิตกิส์
3. การพฒันาธรุกจิโลจสิตกิส์

4. การปรบัปรุงสิง่อํานวยความ

สะดวกทางการคา้

5. การพฒันากําลงัคนและกลไก

การขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์

เป้าประสงค ์กลยุทธ์ที่ 3: ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล และสรา้งมูลคา่เพิม่ใหภ้าคธุรกจิ

บรกิารโลจสิตกิสใ์นประเทศ

กลยทุธ์ 3.1: สง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนในธุรกจิผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ัง้ใน

ลกัษณะกลุ่มหรอืเขตอุตสาหกรรมและรายธุรกจิ รวมทัง้สนับสนุนการร่วม

ลงทุนและความร่วมมอืเชงิพนัธมติรระหว่างผูใ้หบ้รกิารของไทยและระหว่าง

ผูใ้หบ้รกิารของไทยกบัผูใ้หบ้รกิารขนาดเลก็หรอืขนาดกลางของตา่งประเทศ

กลยทุธ์ 3.2: สง่เสรมิการพฒันาธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสเ์ฉพาะดา้นความ

ตอ้งการของธุรกจิในประเทศ

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ (6 โครงการ รวม 16.13 ลา้น

บาท)

โครงการพฒันาเครอืข่ายธุรกจิขนสง่สนิคา้

โครงการพฒันาเครอืข่ายธุรกจิบรกิารโลจสิตกิส์

โครงการพฒันาตน้แบบระบบการเชื่อมโยงเครอืข่ายธุรกจิบรกิารโลจสิตกิส์

โครงการพฒันาคลาดเครอืขา่ยและสรา้งการเชือ่มโยงธุรกจิโลจสิตกิส์

โครงการพฒันาการตลาดเครอืขา่ยและธุรกจิโลจสิตกิส์

โครงการเตรยีมความพรอ้มธุรกจิโลจสิตกิสส์ูต่ลาดอาเซยีน +6

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ (6 โครงการ รวม 24.36 ลา้น

บาท)

โครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการและการตลาดธุรกจิขนสง่สนิคา้

โครงการพฒันาศกัยภาพการบรกิารจดัการธุรกจิโลจสิตกิส์

โครงการจดัทําเกณฑค์ณุภาพธุรกจิโลจสิตกิสแ์ละพฒันาสูม่าตรฐาน ISO

โครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการธุรกจิโลจสิตกิส์

โครงการพฒันาธุรกจิโลจสิตกิสส์ูเ่กณฑ์คณุภาพธุรกจิ

โครงการพฒันาธุรกจิโลจสิตกิสส์ูม่าตรฐาน ISO

งบประมาณ 34.5 ลา้นบาท

0.03%

งบฯ 95,395.9 ลา้นบาท

99.05%

งบประมาณ 40.5 ลา้นบาท

0.04%

งบประมาณ 574.0 ลา้นบาท

0.60%

งบประมาณ 269.4 ลา้นบาท

0.28%

หมายเหตุ: งบประมาณและโครงการปี 2550 – 2554 

ทีม่า: สศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษาประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ ปี 2550 - 2554

สํานกัโลจสิตกิส ์

สนง.สถติแิหง่ชาต ิ

สนง.นโยบายแผนพลงังาน สนง. 

นโยบายและแผนการขนสง่และ

การจราจร 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้

สํานักโลจสิตกิส ์กรมศุลกากร

สนง.ส่งเสรมิและพฒันารฐับาล

อเิลก็ทรอนกิส์

สนง.ปลดักระทรวงคมนาคม

กรมพฒันาธุรกจิการค้า

สํานกัโลจสิตกิส์

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

สํานกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ 4: ลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการในการทํา

ธุรกรรมเพื่อการสง่ออกและนําเขา้

กลยทุธ์ 4.4: สง่เสรมิการทําธุรกจิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อลด

ตน้ทุนการจดัทําเอกสารและการนําสง่ขอ้มูลและมกีารเชื่อมโยง

ขอ้มูลระหว่างหน่วยงานผุใ้หบ้รกิารภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง รฐั-ธุรกจิ 

และธุรกจิ-ธุรกจิ ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์

โครงการสง่เสรมิการตลาดอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัธุรกจิโลจสิตกิส ์(4 

โครงการ 3.25 ลา้นบาท)

สง่เสรมิการตลาดดลจสิตกิสก์ารคา้ตามนโยบาย 3 วงแหวน 5 

ประตูการคา้

สง่เสรมิการตลาดโลจสิตกิส ์(ประตูตะวนัออกเฉียงเหนือและประตู

ตะวนัออก)

ประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซตต์น้แบบเชือ่มโยงธุรกจิโลจสิตกิส์

บรหิารจดัการขอ้มูลในเวบ็ไซต์ตน้แบบการเชื่อมโยงธุรกจิโลจสิตกิส์

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาโลจสิติกส์ไทย ปี 2550 – 2554 มหีน่วยงานรบัผดิชอบจํานวนมาก อีกทัง้ยงัมกีารจัดสรรใหก้บัการพฒันา

ศกัยภาพของผูป้ระกอบการน้อย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนยทุธศาสตรพ์ฒันาโลจิสติกสไ์ทยปี 2550 - 2554
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ภาพท่ี 5-2: ร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโลจิสติกสไ์ทยปี 2555 - 2559 

 
ทีม่า: รายงานการประชมุคณะทาํงานจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศพ.ศ. 2555 - 2559 

วิสยัทศัน์: World Class Logistics Service for National Competitive Advantage

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งความรว่มมอื

ของโซ่อปุทานระหวา่งภาคการเกษตร 

อตุสาหกรรม และบรกิาร และการ

พฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พือ่รองรบัภาวะ

ฉุกเฉิน

ยุทศาสตรท์ี ่2 การปรบัปรงุคณุภาพ

ของบรกิารขนสง่บนโครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่อาํนวยความสะดวกดา้นการ

ขนสง่

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาบรกิารโลจิ

สตกิสใ์หม้คีวามเป็นมอือาชพีเพื่อเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนัของสาขา

การผลติเป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การเพิม่ประสทิธภิาพ

ของบรกิารดา้นการอาํนวยความ

สะดวกทางการคา้และโลจสิตกิส์

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานทางการคา้และโลจิ

สตกิสภ์ายในประเทศและเชือ่มไปสู่

ตลาดคูค่า้สาํคญั

ยุทธศาสตรท์ี ่6 การสรา้ง

ความสามารถของผูป้ระกอบการไทย

ในการคมุชอ่งทางการคา้ใน

ต่างประเทศ

ทีม่า: รายงานการประชมุคณะทาํงานจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559 สงิหาคม 2555

กาํหนดกลุม่สนิคา้เกษตร

ควรกาํหนด Cluster ภาคอตุสาหกรรม 

สนบัสนุนอุตสาหกรรมไทย

พฒันาการขนสง่ทางรางและทางน้ํา จงู

ใจใหใ้ชก้ารขนสง่ทางรางและทางน้ําให้

มากขึน้ ปรบัโครงสรา้งราคาการขนสง่

ทางน้ําและรางใหแ้ขง่ขนัได้

สรา้งมลูคา่เพิ่มในการขนสง่สนิคา้

เกษตร ขยายบรกิารไปยงัประเทศ

เพื่อนบา้น สนบัสนุนการขนสง่ทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

สนบัสนุนการคา้ผา่นแดน พฒันา 

Truck Corridor ปฏริปูพนกังานขบั

รถบรรทุกอย่างเป็นระบบ

ปรบัปรงุกฎหมาย เรง่เจรจา CBTA พฒันากาํลงัคน สง่เสรมิการลงทนุของ 

SME ไทยในต่างประเทศ สง่เสรมิให้

บรษิทัทีป่รกึษากฎหมายจบักลุม่ SME 

ใหม้ากขึน้

ยทุธศาสตร์ ประเดน็แก้ไขปรบัปรงุ ยทุธศาสตร์ ประเดน็แก้ไขปรบัปรงุ

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโลจสิตกิสไ์ทย ปี 2555-2559 ยงัอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํ มปีระเดน็ทีค่ณะทาํงานจดัทาํแผนยทุธศาสตรต์อ้งการให้

มกีารแก้ไขเพิม่เตมิหลายประเด็น เช่น ต้องการใหเ้พิม่การสนับสนุนสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมไทยทัง้ระบบซพัพลายเชน สนับสนุน

การคา้ชายแดน สง่เสรมิให ้SME ลงทนุในตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่เป็นโอกาสทีด่สีาํหรบัผูป้ระกอบการในการเตรยีมตวัลว่งหน้า

ร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโลจิสติกสไ์ทย ปี 2555-2559
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ภาพท่ี 5-3: สภาโลจิสติกสอ์อสเตรเลีย 

 
ทีม่า: Australian Logistics Council Annual Report 2012 

โครงสร้างองคก์ร

วตัถปุระสงคแ์ละกลยุทธ์

2. เป็นหน่วยงานหลกัในการสนับสนุนกฎหมายในระดบัชาติ

รวมถงึโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และประโยชน์

สงูสดุใหก้บัประเทศออสเตรเลยีในการทีจ่ะมกีารพฒันานโยบาย

และการปฏริูปกฎหมาย

1. เป็นกระบอกเสยีงใหธุ้รกจิขนสง่สนิคา้และโลจสิตกิสซ์พั

พลายเชน

3. สนับสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจและรบัรูถ้งึ

ความสาํคญัของธุรกจิการขนสง่สนิคา้และโลจสิตกิสท์ีม่ตีอ่

เศรษฐกจิในภาพรวม

• ใหส้มาชกิสภาโลจสิตกิสอ์อสเตรเลยี สมาชกิร่วม และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง สรา้งการรบัรูถ้งึความสาํคญัของธุรกจิการขนสง่

สนิคา้และโลจสิตกิสข์องออสเตรเลยีแก่สงัคม

• วางบทบาทของสภาโลจสิตกิสอ์อสเตรเลยีใหเ้ป็นสภาทีส่ะทอ้นเสยีง

ของบรษิทัขนสง่สนิคา้และโลจสิตกิสข์องประเทศ

• ร่วมมอืกบั COAG รฐัมนตรแีละหน่วยงานระดบักรมในการสนับสนุน

กลไกขบัเคลือ่นระดบัชาตทิีส่ง่ผลตอ่การพฒันาอุตสาหกรรมโลจิ

สตกิส์

• สนับสนุนซพัพลายเชนทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลผา่นการ

เปลี่ยนแปลงระเบยีบและการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานที่เหมาะสม 

รวมถงึการใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพื้นฐานที่มอียู่แลว้ใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุ

นโยบายและแผน

ท่ีอยู่ระหว่างการจดัทาํ

 Towards a Seamless Supply Chain: Submission to Infrastructure Australia and the NTC on the Proposed National Ports 

Strategy

 A Seamless Economy – A Seamless Supply Chain – A Submission to Infrastructure Australia on A National Freight 

Network Plan

 Productivity Commission Study into Performance Benchmarking of Australian Business Regulation: Planning, Zoning, and 

Development Assessment

 Using Information and Communication Technology to Increase Productivity in the Australian Transport and Logistics 

Industry

 Shaping Melbourne’s Freight Future

Vision: Positioning Australia in the 

Global Supply Chain

ทีม่า: Australian Logistics Council Annual Report 2012

ออสเตรเลยีมสีภาโลจสิตกิสอ์อสเตรเลยี หรอื Australian Logistics Council เป็นกระบอกเสยีงใหก้บัภาคเอกชน ชว่ยผลกัดนัการดาํเนนิ

นโยบายตามแผนยทุธศาสตรช์าตอิยา่งเป็นเอกภาพ

สภาโลจิสติกสอ์อสเตรเลีย
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ภาพท่ี 5-4: แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ของจีน 

 
ทีม่า: สศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการศกึษาประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศปี2550 - 2554และการรวบรวมโดยคณะผูว้จิยั 

 

เป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ของจีน (2011 – 2015)

ขยายโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่เรง่ดว่น 7 โครงสรา้งพืน้ฐาน

การขนสง่ทางราง
การพฒันาการขนสง่

ทางรางในเขตเมอืง

การพฒันาทางดว่น
การพฒันาทา่เรอื

ชายฝ ัง่

เพิม่การขนส่งทางน้ําและ

ทางรถไฟเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

ขยายโครงสรา้งพืน้ฐาน

ไปยงัภาคตะวนัตกของ

ประเทศ

พฒันาเทคโนโลยดีา้น

การขนสง่ เชน่ รถไฟ

ความเรว็สงู

พฒันาการขนสง่ทาง

ถนนและโลจสิตกิส์

พฒันาการขนสง่ทางทะเล

พฒันาขดีความสามารถ

ของโครงสรา้ง

อตุสาหกรรมการขนสง่

ทางน้ํา

สรา้งความเขม็แขง็

ใหก้บัการจดัการการ

ขนสง่ทางน้ําอยา่ง

บรูณาการ

การพฒันาการขนสง่

ทางน้ําภายใจ
การขนสง่ทางอากาศ

การเชือ่มตอ่ Hub 

การจราจร

8 State Regulations: สนบัสนุนผูป้ระกอบการโลจสิตกิส ์ไดแ้ก ่(1) 

สทิธพิเิศษทางภาษ ี(2) การสนบัสนุนนโยบายเรือ่งที่ดนิ (3) การ

ปรบัปรงุการจราจรทางบก (4) การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทาง

ธรุกจิ (5) การบรูณาการทรพัยากร (6) นวตักรรมดา้นเทคโนโลยี

และการประยกุตใ์ช ้(7) การลงทนุของรฐับาลและการสนบัสนุน

ทางดา้นสนิเชือ่ของธนาคาร และ (8) สนบัสนุนโลจสิตกิสก์ารเกษตร 

จนีเน้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การพฒันากจิกรรมการขนสง่ทางทะเล และสนบัสนุนผูป้ระกอบการโลจสิตกิสโ์ดยใชห้ลายมาตรการ

ประกอบกนั เชน่ มาตรการทางการเงนิและการคลงั การบรูณาการทรพัยากรทางการขนสง่ เป็นตน้ ทัง้นี้เพือ่ใหส้อดรบักบัเป้าหมายของ

แผนพฒันาเศรษฐกจิแหง่ชาตฉิบบัที ่12 ปี 2011 - 2015

ทีม่า: สศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษาประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ ปี 2550 – 2554 และการรวบรวมโดยคณะผูว้จิยั

แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ของจีน
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ภาพท่ี 5-5: แผน National Logistics Blueprint ของอินโดนีเซีย 

 
ทีม่า: Indonesian Chamber of Commerce and Industry 

อนิโดนเีซยีมแีผน National Logistics Blueprint ซึง่ไดม้กีารเสนอตอ่ประธานาธบิดเีรยีบรอ้ยแลว้ในวนัที ่26 ธนัวาคม ปี 2554 โดยแผน

ดงักลา่วนัน้สอดรบักบัแผนแมบ่ทของการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ หรอืแผน Master Plan for the Acceleration and Expansion of 

Indonesian Economic Growth 2011 – 2025

Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Growth 2011 – 2025 

National Logistics Blueprint 2011 - 2025

เกิดจากการรว่มมือระหว่างรฐัและเอกชน มีการใช้ Supply Chain Approach และมีแผนในแต่ละสินค้าท่ีสาํคญัของ

ประเทศใน  Economic Corridor 6 แห่งท่ีสาํคญัได้แก่ สมุาตรา ชวา กะลิมนัตนั สลุาเวสี บาหลี และปาปัว

ระยะสัน้

• ปี 2009 – 2010

• สรา้งและพฒันาแผน 
National Logistics 
Blueprint

ระยะปานกลาง 1

• ปี 2010 – 2014

• พฒันากฎหมาย กําลงัคน 
พฒันาสิง่อํานวยความ
สะดวกทางการคา้และ
โครงสรา้งพืน้ฐาน

• ทศิทาง: เพื่อสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัระบบโลจิ
สตกิส์

ระยะปานกลาง 2

• ปี 2015 – 2019

• สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
สิง่อาํนวยความสะดวก
ทางการคา้และโครงสรา้ง
พืน้ฐาน พฒันาผู้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์อง
ประเทศ

• ทศิทาง: เชื่อมโยงกบั
โครงขา่ยโลจสิตกิสข์อง
อาเซยีน

ระยะยาว

• ปี 2019 – 2025

• บรูณาการแผนโลจสิตกิสส์ู่
ระดบัโลก

• ทศิทาง: เชื่อมโยงแผนสู่
เครอืขา่ยโลจสิตกิสโ์ลก

ทีม่า: Indonesian Chamber of Commerce and Industry

นโยบายสนบัสนุนอุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องอนิโดนีเซยีไดแ้ก่ One-stop shop to facilitate investment, New funds for infrastructure, Changes to the 

negative list for investment, Six new economic development corridors, National Single Window implementation, Round-the-clock port services

แผน National Logistics Blueprint ของอินโดนีเซีย
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ภาพท่ี 5-6: แผนพฒันาอตุสาหกรรมโลจิสติกสข์องมาเลเซีย  

 
ทีม่า: Malaysia’s Third Industrial Master Plan Chapter 25 

มลูคา่การคา้จะเพิ่มถงึ 2.8 ลา้นลา้นรงิกติภายในปี 2020 โดยมคีูค่า้สาํคญันอกจาก EU และสหรฐั ไดแ้กเ่อเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัตก

ขยายการขนสง่ทางน้ํา 3 เทา่ตวัจาก 252.6 ลา้นตนัในปี 2005 เป็น 752 ตนัภายในปี 2020

ขยายปรมิาณการขนสง่ทางอากาศมากกวา่ 2 เทา่ จาก 1 ลา้นตนัในปี 2005 เป็น 2.4 ลา้นตนัในปี 2020

ขยายการขนสง่สนิคา้ทางรางขึน้ 5 เทา่ จาก 4 ลา้นตนัในปี 2005 เป็น 18.6 ลา้นตนัในปี 2020

1. สรา้งอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

ทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีาร

แขง่ขนักนั

2. พฒันา Mode การขนสง่

เพื่อทีจ่ะสามารถแขง่ขนัไดใ้น

ระดบัสากล

3. เพิม่ความเขม้ขน้ในการใช้

ขอ้มลูและเทคโนโลยกีาร

สื่อสาร

4. สรา้งแรงงานทีม่ี

ความสามารถและเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของ

อตุสาหกรรม

5. สรา้งแรงงานทีม่ี

ความสามารถและเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของ

อตุสาหกรรม

6. สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั

สถาบนัสนบัสนุน

1) สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัความสามารถและปรมิาณในการใหบ้รกิารและนํา New Practices มาใช ้

2) ผลกัดนัใหม้กีารใหบ้รกิาร door to door service ใหม้ากขึน้

3) สนบัสนุนใหม้กีารสง่ออกโดยใช ้CIF และนําเขา้โดยใช ้FOB

4) Government-linked companies จะไดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัใหม้ากขึน้

5) ดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะธรุกจิประเภท integrated inter-modal services ทีเ่สนอบรกิาร door-to-

door, 3PL 4PL

6) โครงการชว่ยเหลอืธรุกจิ Shipping เชน่ สนับสนุน M&A ในธรุกจิขนสง่ freight forwarder และ warehouse เขา้ดว้ยกนั 

ปรบัปรงุซ่อมแซมเรอืของมาเลเซยี 

7) ใหท้า่เรอืยงัคงสว่นลดคา่ธรรมเนยีมการใชท้า่เรอืตอ่ไปสาํหรบัธรุกจิทีร่ฐัสนบัสนุน

8) สรา้งเสรมิพนัธมติรทางธรุกจิและความรว่มมอืระหวา่งบรษิทั shipping มาเลเซยีและต่างประเทศ

9) สรา้ง Professional Accreditation .ใหก้บั Freight Forwarder และ ตวัแทน Custom

10) เพิ่มการเชือ่มโยงระหวา่ง Sabah และ Sarawak ใหม้ากขึน้ ทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน อนุญาตใหต้า่งชาตเิขา้มามสีว่นรว่ม

1) สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการทา่เรอืและทา่

อากาศยานและผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งขยาย

บรกิารใหค้รอบคลุมทัว่โลกมากขึน้ โดย

สนบัสนุนใหม้กีารสรา้งพนัธมติรทางธรุกจิ 

เชน่ การรว่มทนุ การแลกเปลีย่นความรทูาง

เทคนคิ

2) สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการโลจสิตกิส ์เชน่ 

3PL 4PL freight forwarder และตวัแทน 

shippingใหท้ราบถงึโอกาสการลงทนุและ

สง่ออกไปยงัตา่งประเทศ

1) สรา้ง National Logistics Development 

Council หรอื สภาการพฒันาโลจสิตกิส์

แหง่ชาต ิเพือ่เป็นหน่วยงานผูน้าํและศนูย์

ประสานงานความรว่มมอืในการทาํกลยุทธ ์

นโยบาย ระเบยีบ และกฎตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์โดยสภาจะ

ประกอบไปดว้ยตวัแทนจากรฐับาล เอกชน 

และนกัวชิาการ 

2) สรา้ง Supply Chain and Logistics Center 

เพือ่สนบัสนุนการทาํงานของ National 

Logistics Development Council ในการเป็น

หน่วยงานวจิยัอสิระ ทาํโครงการต่าง ๆ เชน่ 

ขยายระบบรถไฟรางคู ่การขนสง่หลายชอ่ง

ทาน พฒันา Logistics Parks เป็นตน้

เป้าหมายโลจิสติกส์

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ

ทีม่า: Malaysia’s Third Industrial Master Plan Chapter 25 

มาเลเซยีมเีป้าหมายของอตุสาหกรรมโลจสิตกิสท์ีส่อบรบักบัเป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกจิอยา่งไรร้อยตอ่ เน้นการพฒันาผูป้ระกอบการ

โดยการสง่เสรมิการพฒันากลยทุธท์างการคา้รวมถงึสนบัสนุนใหป้ระกอบกจิกรรมทีส่รา้งมลูคา่เพิม่

แผนพฒันาอตุสาหกรรมโลจิสติกสข์องมาเลเซีย
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ภาพท่ี 5-7: สภาโลจิสติกสแ์ห่งชาติมาเลเซีย 

 
ทีม่า: Malaysia’s Third Industrial Master Plan Chapter 25และสศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการศกึษาประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศปี2550 - 2554 

Cabinet Committee on 

Services Liberalization 

(CCSL)

สภาโลจสิตกิสแ์หง่ชาติ

มาเลเซยี (The Malaysia 

Logistics Council)

สํานกังานเลขาธกิาร 

(Secretariat)

ภาครฐั

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของ

มาเลเซยี

หน่วยงานวางแผนเศรษฐกจิ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้ระหว่างประเทศ

กระทรวงการคลงั

คณะกรรมการการขนสง่ทางบก

ภาคเอกชน

Association of Malaysia Haulers

Malaysian Shipowners Association

Malaysian International Chamber of Commerce and Industry

Federation of Malaysian Freight Forwarders

Logistics and Supply Chain Association of Malaysia

Airfreight forwarders Association of Malaysia

Federation of Malaysian Port Operating Companies

Malaysian National Shippers Council

Federation of Malaysian Manufacturers

หน้าทีข่องสภาประกอบไปดว้ยพนัธกจิ 8 ประการดว้ยกนั

ไดแ้ก่

1) ศกึษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กระทบต่อ

การพฒันาโลจสิตกิสข์องประเทศ

2) แก้ปญัหาความขดัแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ใน

ประเทศใหส้ามารถร่วมมอืกนัได้

3) พฒันาฐานขอ้มลูทีจ่าํเป็น

4) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมกีารใช้ New Trading 

Practice เช่น ส่งออกใช ้CIF และนําเขา้ใช ้FOB 

5) ทบทวน Cabotage Policy อย่างรอบด้านและผลที่มี

ต่ออุตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องประเทศ

6) รเิริ่มการวจิยัในดา้นการพฒันา ICT ต่อ Logistics 

การขนส่งในสินค้าเฉพาะอย่าง ประเด็นการพฒันา 

SME Logistics โดยเฉพาะ

7) พัฒนากําลังคน โดยการฝึกอบรมและยกระดับ

วชิาชพี รวมถงึการใหเ้งนิทุน

ทีม่า: Malaysia’s Third Industrial Master Plan Chapter 25 และ สศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษาประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ ปี 2550 – 2554 

มาเลเซยีมสีภาโลจสิตกิสแ์หง่ชาตมิาเลเซยี หรอื The Malaysia Logistics Council (MLC) เชน่เดยีวกนักบั ALC ของออสเตรเลยี ซึง่เป็นการ

รวมตวักนัระหวา่งรฐัและเอกชนในการผลกัดนันโยบายโลจสิตกิสข์องประเทศอย่างเป็นเอกภาพ

โครงสร้างของสภา หน้าท่ีของสภา

สภาโลจิสติกสแ์ห่งชาติมาเลเซีย
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ภาพท่ี 5-8: แผนพฒันาโลจิสติกสข์องสิงคโปร์ 

 
ทีม่า: สศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษาประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ ปี 2550 – 2554  

วิสยัทศัน์: เป็นศนูยก์ลางโลจิสติกสค์รบวงจรชัน้นําของโลก

การขนส่งทางอากาศ

เป็นศูนย์กลางด้านการบินใน

ภูมภิาคที่มกีารเชื่อมต่อและสิ่ง

อํานวยความสะดวกและการ

ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ลํ้ า

สมยั

การขนส่งทางบก

กา รจัด เ ก็บ สิน ค้ าแ ล ะก า ร

กระจายสินค้าท่บูรณาการให้

สอดคลอ้งกบัความต้องการของ

ลู กค้าแ ล ะสิ ง่ อํ านวยควา ม

สะดวกของการขนส่งทางน้ํา

และทางอากาศ

การขนส่งทางน้ํา

เป็นศนูย์กลางการขนส่งทางน้ํา

นานาชาตทิี่ดงึดดูบรษิทัเดนิเรอื

ดว้ยการจัดหาสิง่อํานวยความ

สะดวกและให้บริการแบบครบ

วงจร

สงิคโปรเ์น้นการพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละการบรหิารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน เพือ่สนบัสนุนการสรา้งความกา้วหน้ารวมทัง้สรา้งความเขม้แขง็

ในการแขง่ขนัทางธรุกจิอยา่งยัง่ยนื รวมถงึพฒันา E-Logistics ซึ่งเป็นแหลง่มลูคา่เพิ่มสาํคญัของอตุสาหกรรมในปจัจบุนั

การสรา้งผูเ้ช่ียวชาญด้านโลจิสติกสท่ี์ให้ความสาํคญักบัความต้องการของตลาด

โครงสรา้งพืน้ฐานของทกุรปูแบบการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ

เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎระเบียบ

E-Logistics

ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้าน

กา ร บริห าร จัด กา ร ห่ ว ง โ ซ่

อปุทานสาํหรบั e-logistics เพื่อ

ประสทิธภิาพในการจดัการห่วง

โซ่อุปทานอย่างครบวงจรและ

เทคโน โลยี  ให้ ลู กค้า ได้ร ับ

มลูคา่เพิ่มที่สงูที่สดุ

ทีม่า: สศช. รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษาประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ ปี 2550 – 2554 

แผนพฒันาโลจิสติกสข์องสิงคโปร์
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ภาพท่ี 5-9: แผนพฒันาโลจิสติกสแ์ละการคมนาคมของอาเซียน  

 
ทีม่า: BRUNEI ACTION PLAN(ASEAN STRATEGIC TRANSPORT PLAN)2011-2015  

แนวทางการดําเนินการ

เป้าหมาย

สรา้งระบบการขนสง่ทางบกในภมูภิาคที่

มปีระสทิธภิาพ บรูณาการ ปลอดภยั 

และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชือ่มต่อทุก

ประเทศและประเทศคูค่า้ใกลเ้คยีง

สรา้งความตกลงการเปิดน่านฟ้าเสรใีน

ระดบัภมูภิาคเพือ่สนบัสนุนการบรูณา

การทางเศรษฐกจิในภมูภิาค

ไดร้บัมาตรฐานความมัน่คงและความ

ปลอดภยัในการขนสง่ทางอากาศใน

ระดบัโลก

สง่เสรมิใหก้ารขนสง่ทางน้ําในภมูภิาคมี

ประสทิธภิาพและมกีารแขง่ขนั

ไดร้บัมาตรฐานความมัน่คงและความ

ปลอดภยัในการขนสง่ทางเรอื รวมถงึ

การปกป้องสิง่แวดลอ้มทางทะเล

สรา้งระบบโลจสิตกิสท์ี่มปีระสทิธภิาพ

และการขนสง่หลายรปูแบบสาํหรบัการ

เคลือ่นยา้ยสนิคา้ระหวา่งฐานโลจสิตกิส์

ไปยงัศนูยก์ลางการคา้ทัง้ภายในและ

ภายนอกอาเซยีน

ปรบัปรงุการบรูณาการโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางการขนสง่ทางบกและความ

เชือ่มโยงของการคมนาคมหลายรปูแบบ

กบัสนามบนิ ท่าเรอื ท่าเรอืน้ําจดื 

รวมถงึทา่เรอืขา้มฟากหลกั

สนบัสนุนความพยายามรว่มมอืและ

เจรจาต่อรองในระดบันโยบายและการ

ปฏบิตักิารเพือ่พฒันาประตกูารคา้การ

ขนสง่ทางบก

ดาํเนนิการตามแผนนโยบายการเปิด

น่านฟ้าเสรรีะดบัภมูภิาค 

สนบัสนุนการคน้หาทีเ่ป็น 

Performance-based และระบบเฝ้าระวงั

และตดิตามผา่นดาวเทยีมเพือ่ควบคมุ

การจราจรทางอากาศและปรบัปรงุความ

ปลอดภยัในน่านฟ้า

สรา้งและดาํเนนิการตามนโยบาย 

Shipping รว่มกนัในภมูภิาค

ปรบัปรงุความปลอดภยัและความมัน่คง

ในการเดนิทางทางทะเล และการป้องกนั

สภาพแวดลอ้มทางทะเลโดยเพิม่ระดบั

ความรว่มมอืระหวา่งกลุม่ AMSs เพื่อ

อาํนวยความสะดวกในการเขา้รว่มและ

บงัคบัใช ้International Maritime 

Organization (IMO) conventions

ดาํเนนิการตามความตกลง ASEAN 

Framework Agreement on 

Facilitation of Goods in Transit 

(AFAGIT) การขนสง่ระหวา่งรฐั และการ

ขนสง่หลายรปูแบบ

เพิม่ระดบัความสามารถและการพฒันา

ทกัษะเพือ่เพิม่ความรว่มมอืในดา้นการ

อาํนวยความสะดวกการขนสง่ในภมูภิาค

สรา้งแผนการเชือ่มโยงเครอืขา่ยการ

ขนสง่หลายรปูแบบอยา่งบรูณาการใน

อาเซยีน

การขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล การอาํนวยความสะดวกในการขนส่ง

ASEAN STRATEGIC TRANSPORT PLAN (BRUNEI ACTION PLAN ) 2011-2015

ทีม่า: BRUNEI ACTION PLAN (ASEAN STRATEGIC TRANSPORT PLAN) 2011-2015 

แผนพฒันาโลจิสติกสแ์ละการคมนาคมของอาเซียน
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ภาพท่ี 5-10: หน่วยงาน Spring Singapore ของสิงคโปร ์

 
ทีม่า: Spring Singapore 

SPRING Singapore เป็นหน่วยงานรฐับาลสงิคโปรท์ีใ่หก้ารสนบัสนุนธุรกจิ SME โดยเฉพาะธุรกจิทีต่อ้งการขยายกจิการ

ไปยงัต่างประเทศ โดยร่วมมอืกบั Singapore Logistics Association (SLA) ใหบ้รกิารหลากหลาย เช่น Networking, 

การใหค้าํปรกึษาทางธรุกจิและขอ้มลูคูค่า้

หน่วยงานม ีKey Performance Indicator ทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถตดิตามผลของการดาํเนนินโยบายไดอ้ยา่งเป็น

รปูธรรม และสอดรบักบัเป้าหมายของการพฒันาธุรกจิ SME ซึง่หน่วยงานไทยสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ด้

จาํนวน SME ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื เงนิกูท้ีใ่หแ้ก ่SME มูลค่าเพิม่ที่ SME ไดร้ายอตุสาหกรรม

จาํนวนการเขา้ชมเวบ็ไซต์
จํานวนธุรกจิที่เพิม่ประสทิธภิาพและมูลค่า

ทางเศรษฐกจิ

ตวัชีว้ดัดา้นคุณภาพ เช่น มาตรฐาน การเขา้ถงึ

ตลาด ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ฯลฯ

ทีม่า: Spring Singapore

หน่วยงาน Spring Singapore ของสิงคโปร์
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ภาพท่ี 5-11: แผนการพฒันาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น  

 
ทีม่า: METI 

แผนการพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของญี่ปุน่

เป้าหมายที ่1: ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิจาก

ความเสยีหายเนื่องจากอบุตัเิหตุ

นิวเคลยีรแ์ละแผน่ดนิไหว

เป้าหมายที ่2: ทบทวนนโยบาย

พลงังานดัง้เดมิและฟ้ืนคนืความ

เชือ่ถอืของภาครฐัจากภาคเอกชน

และประชาชน

เป้าหมายที ่3: ดาํเนนิการปกป้อง

คา่เงนิที่แขง็คา่อยา่งรวดเรว็ รวมถงึ

การยา้ยฐานการผลติของ

อุตสาหกรรมไปยงัต่างประเทศ 

แกป้ญัหาเศรษฐกจิของประเทศ

ญีปุ่่นเพิง่ประสบปญัหาแผน่ดนิไหวและการระเบดิของโรงงานนวิเคลยีร ์ทาํใหแ้ผนการพฒันาเศรษฐกจิในระยะสัน้และระยะยาวเป็นเพือ่

แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ ความรว่มมอืของหน่วยงานตลอด Supply Chain และ SME มบีทบาทสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

เชน่กนั

เป้าหมายที ่4: สรา้งการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิผา่นการฟ้ืนฟูอุปสงค์

ในประเทศ จากเศรษฐกจิโลกาภวิตัน์

และจากการสรรคส์รา้งนวตักรรม

เพิม่ความรว่มมอืระหวา่งอตุสาหกรรมตน้น้ําและปลายน้ํา รฐับาลจะชว่ยสรา้งซพั

พลายเชนทีแ่ขง็แรงขึน้ และมปีระสทิธภาพมากขืน้ เพือ่ใหส้ามารถทานตอ่ความ

เสีย่งได ้จําเป็นตอ้งสรา้งสิง่แวดลอ้มทางธุรกจิทีม่ ัน่คงต่อกจิกรรมทางอุตสาหกรรม

เพื่อใหซ้พัพลายเชนแขง็แรงมากขึน้ รฐัจะตอ้งสรา้งความปลอดภยัใหก้บั

อตุสาหกรรม สนบัสนุนการพฒันา Business Continuity Plan (BCP)

ใช ้SME ทีม่ศีกัยภาพและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการประกอบธรุกจิ โดย

สนบัสนุนกลยุทธ์ทางธุรกจิของ SME สนบัสนุนการขยายฐานธรุกจิของ SME 

ฟ้ืนฟูการประกอบธรุกจิ SME และการถา่ยทอดธรุกจิ รวมถงึฟ้ืนฟูแหลง่การคา้

สาํคญัในทอ้งถิ่น

ทีม่า: METI

แผนการพฒันาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น
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ภาพท่ี 5-12: กรอบการสนับสนุน SME ในการดาํเนินธรุกิจในต่างประเทศของญ่ีปุ่ น  

 
ทีม่า: METI 

เพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของจํานวนธุรกจิ SME ทีต่อ้งการขยายการประกอบธรุกจิในตา่งประเทศ  กระทรวงเศรษฐกจิ การคา้และอตุสาหกรรมของญีปุ่น่จงึไดม้กีารจดัสมัมนาเพือ่

สนบัสนุน SME ทีจ่ะประกอบธุรกจิในต่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2553 โดยผลจากการสมัมนาดงักลา่วไดส้รปุอยูใ่นกรอบการสนบัสนุน SME ในการดาํเนินธุรกจิในต่างประเทศ หรอื 

Framework in Supporting SMEs in Overseas Business..ในเดอืนมถิุนายน 2554 ซึง่เป็นความรว่มมอืระหวา่งรฐับาล หน่วยงาน SMEs สถาบนัการเงนิ และหน่วยงานทีใ่ห้

การสนบัสนุนการลงทนุในตา่งประเทศอยา่ง JETRO สถานทตู สมาคมการคา้ญีปุ่น่ในตา่งประเทศ

กรอบการสนับสนุน SME ในการดาํเนินธรุกิจในต่างประเทศ 

การปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มทางการคา้

และการลงทนุ

การเงนิ

การพฒันาและรกัษาทรพัยากรบคุคล

การตลาด

การเกบ็ขอ้มลูและการสาํรองขอ้มลู ใหข้อ้มลูสนบัสนุน SME รวมถงึการแบง่ปนัขอ้มลูระหวา่ง SME ผา่นการสมัมนา (2500 งานสมัมนาในปี 2012-2013)

สนบัสนุนการพฒันาผลติภณัฑ/์บรกิารและความรว่มมอืในงานแสดงสนิคา้/บรกิารตา่งประเทศ ชว่ยเหลอืการตลาดผา่น Internet

การพฒันาและรกัษาทรพัยากรบคุคลโดยเพิม่การจดัฝึกอบรม

เพิม่ระดบัการใหค้าํปรกึษาโครงสรา้งทางการเงนิและอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ โดยผา่นสถาบนัการเงนิ

ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ฐานบรษิทัในต่างประเทศ สนบัสนุนประเดน็เรือ่งภาษ ีแรงงาน และทรพัย์สนิทางปญัญา ผา่นการทํา 

Survey เปรยีบเทยีบตน้ทุนในการประกอบธุรกจิใน 100 เมอืงใหญ่ คงไวซ้ึง่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นแรงงานและกฎหมาย

ทาํแผนปฏบิตักิารรว่มกนัใน 3 ระดบั ทัง้หน่วยงานสนบัสนุนในต่างประเทศ เชน่ JETRO, SMRJ, NEXI และหน่วยงานรฐับาล ไดแ้ก ่สมาคม SMEs ในประเทศ และระดบั

กระทรวงเพือ่การทาํงานทีเ่ป็นเอกภาพ

ทีม่า: METI

กรอบการสนับสนุน SME ในการดาํเนินธรุกิจในต่างประเทศของญ่ีปุ่ น

149



 

Private & Confidential 5-17 

5.3.2. 
 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะหถ์งึสภาพของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทย ทัง้ในมมุมองของปญัหาที่

เกดิขึน้ในปจัจบุนั โอกาสการแสวงหาช่องทางการใหบ้รกิารจากการเปิดเสรทีางการคา้ การใช้

ประโยชน์จากการเปิดเสรทีางการคา้ กรณศีกึษาจากต่างประเทศ ทัง้ในระดบัมหภาค ระดบักลไก

การขบัเคลือ่นนโยบาย หน่วยงานของรฐั และระดบับรษิทั ประกอบกบัการประชุมกลุม่ยอ่ยของผูท้ี่

มสีว่นไดส้ว่นเสยีในอุตสาหกรรมน้ีทัง้จากภาครฐัและเอกชน โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมสิง่ทีศ่กึษา

ทัง้หมดมานําเสนอเป็นขอ้เสนอแนะ ในเบือ้งต้นเพือ่เป็นแนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกจิ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยเพื่อรองรบัโอกาสจากการเปิดการคา้เสรใีนสามกลุ่มขอ้เสนอ ไดแ้ก่ 

ขอ้เสนอเรือ่งการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ขอ้เสนอเรือ่งการพฒันาผูป้ระกอบการ และขอ้เสนอ

เรือ่งการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐั โดยเรยีงลาํดบัความสาํคญัและความเรง่ดว่น

ของแต่ละแนวทางไว ้โดยมรีายละเอยีดตามหวัขอ้ที ่5.3.3 ถงึหวัขอ้ที ่5.3.5 ดงัต่อไปน้ี 

 

แนวทางการพฒันาและปรบัตวัของธรุกิจให้บริการโลจิสติกสไ์ทยในอนาคต  

ภาพท่ี 5-13: กรอบการนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจิสติกสไ์ทย  

 
  

39

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

1970-1974 1975 - 1979 1980 - 1984 1985 - 1989 1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2010

14.95%
17.60%

12.74%

16.69% 15.25%

-4.76%

5.54%

10.93%

5.69%
5.91%

5.77%

5.28%
5.14% 5.07%

5.34%
5.07% 5.15%

5.27% 5.27%
5.48%

6.46%

6.15%

6.59%

7.39%

7.78%
7.64%

7.48% 7.38%
7.10% 7.02%

7.16%

7.48% 7.41%
7.19%

7.40%

7.82% 7.80%

8.11% 8.04%
8.32% 8.24%

7.73%
7.59%

7.33% 7.26% 7.35%
7.11% 7.16%

6.81%

Signed FTA

LAOS ASEAN CN AUS ASEAN and CN NZ ASEAN and KOR JPN ASEAN and JPN ASEAN AUS NZ ASEAN INDIA PERU

% Logistics Sector / GDP

5-Year CAGR 

Logistics Sector (Million USD)

ทีม่า: UNCTAD และการคาํนวณ

ผลของ FTA ต่ออตุสาหกรรมโลจิสติกสข์องไทย

กรณีศึกษาจาก

ต่างประเทศ
กรณีศึกษา

รายบริษทั

การใช้ประโยชน์จาก

การเจรจาการค้า

การประชุมระดมความ

คิดเหน็

สภาวะอุตสาหกรรมโลจิสติกสไ์ทย

ทีม่า: รวบรวมโดยไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั

นโยบายกลุ่มการ

พฒันาผูป้ระกอบการ

นโยบายกลุ่มการพฒันากฎหมาย 

แผน และองคก์รภาครฐั

นโยบายกลุ่มการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจิสติกสไ์ทย

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจสิตกิสไ์ทยไดม้กีารรวบรวมไวใ้นสามกลุม่นโยบายสาํคญั ไดแ้ก่ นโยบายกลุม่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

นโยบายกลุ่มการพฒันาผูป้ระกอบการ และนโยบายกลุ่มการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐั โดยเป็นการรวบรวมจากสภาวะอุตสาหกรรมโลจิ

สตกิสไ์ทยในปจัจุบนั การใชป้ระโยชน์จากการเจรจาการคา้ กรณีศกึษาต่างประเทศในระดบัมหภาค ระดบัหน่วยงานภาครฐั และระดบับรษิทั รวมถงึการ

ประชุมกลุ่มยอ่ยระดมความคดิเหน็ทีผ่่านมา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาํหรบัการพฒันาโลจิสติกสไ์ทย
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5.3.3. Uนโยบายกลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

5.3.3.1. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนมาก 

 

ในกลุม่นโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่และโลจสิตกิสน์ัน้ นโยบายที่

สาํคญัและเรง่ดว่นมากเป็นลาํดบัตน้ๆ ม ี2 นโยบายไดแ้ก่  

 

 นโยบายการพฒันาระบบการขนสง่เชือ่มโยงหลายรปูแบบ ( Multimodal) ระบบการขนสง่

สนบัสนุน (Feeder) ทางด่วนพเิศษ (Motorway) รวมทัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ 

(เช่น Logistics Center / Distribution Center / Container Yard เป็นตน้) ตามจดุ

ยทุธศาสตรต่์างๆภายในประเทศ (คะแนนความสาํคญั 4.57 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 

4.42 คะแนน) 

 

 พฒันาระบบการนํา สง่และแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารในกระบวนการโลจสิตกิสใ์หเ้ป็น

อเิลคทรอนิกส(์ e-Logistics) และพฒันาระบบ Single Window Entry เป็นศนูยก์ลางของ

ระบบสาํหรบัใหบ้รกิารเพือ่การสง่ออก-นําเขา้และโลจสิตกิส ์(คะแนนความสาํคญั 4.40 

คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.28 คะแนน)  

 

Uความสาํคญัของนโยบาย 

 

จากการศกึษา จากการรวบรวมความคดิเหน็ของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีและจากการ

สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ สว่นใหญ่ต่างเหน็พอ้งตรงกนัวา่ แม้ว่าโครงสร้างพืน้ฐานของไทยจะมี

จาํนวนมาก แต่ยงัไม่มีการพฒันาอย่างบรูณาการ  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีผ่า่นมาใน

อดตียงัไมม่กีารปรกึษา “ผูใ้ชบ้รกิาร” มากเท่าทีค่วร ทาํใหก้ารสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นไปอยา่ง

ขาดการเชือ่มต่อ และไมม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากเท่าทคีวร สง่ผลต่อความคุม้คา่ของการลงทุนภาครฐั เงนิ

ภาษขีองประชาชนอาจถกูใชไ้ปอยา่งไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ ดงันัน้ แนวทางใหมใ่นการพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานจงึเป็นการพฒันาในลกัษณะทีเ่ชือ่มโยงโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่อียูเ่ดมิใหม้กีาร

เชือ่มต่ออยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการไดม้ากอกีทางหน่ึง 

ในมมุมองของรฐับาลกไ็มต่อ้งลงทุนมากเท่ากบัการสรา้งเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐานใหม ่ถอืเป็น

การช่วยบรรเทาภาระทางการคลงัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

  



 

Private & Confidential 5-19 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปได้และเหมาะสม 

 

แมใ้นสว่นของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง อาจไมเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทและหน้าที่

ของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ แต่กรมฯ สามารถใหค้วามรูผู้ป้ระกอบการเกีย่วกบัโอกาสใหม่ๆ  ทีจ่ะ

เกดิขึน้จากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐั รวมถงึจากการทีร่ฐัพฒันาระบบการจดัการขอ้มลู

ใหม่ๆ ตวัอยา่งเช่น JETRO ของญีปุ่น่มกีารสรา้งโปรแกรมสาํหรบัการคาํนวณเสน้ทางการขนสง่ที่

เกดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ เช่น หากตอ้งการขนสง่จากจงัหวดั ก ไปยงัจงัหวดั ข จะสามารถขนสง่

ไปอยา่งไรเพือ่ใหม้ตีน้ทุนตํ่าทีส่ดุ หรอืใชเ้วลาขนสง่ทีน้่อยทีส่ดุ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบสาํหรบัการ

ทีผู่ป้ระกอบการสามารถเลอืกใช ้เป็นตน้  

 

5.3.3.2. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนปานกลาง  

 

ในกลุม่นโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่และโลจสิตกิสน์ัน้ นโยบายที่

สาํคญัและเรง่ดว่นปานกลางม ี3 นโยบายไดแ้ก่  

 

 ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเดนิรถไฟ ตลอดจนสนบัสนุนระบบขนสง่ทางน้ําและ

ทางท่อ การเปลีย่นรปูแบบพลงังานไปสูร่ปูแบบทีม่ตีน้ทุนตํ่า มกีารปรบัปรงุโครงสรา้ง

ราคาเพือ่จงูใจใหผู้ป้ระกอบการหนัมาใชก้ารขนสง่ทางรางและทางน้ํามากขึน้ (คะแนน

ความสาํคญั 4.30 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.21 คะแนน) 

 

 สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาระบบขอ้มลูโลจสิตกิสส์าํหรบัการบรหิารจดัการโลจสิตกิสท์ัง้ใน

ระดบัมหภาคและธรุกจิเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการการวางแผนและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์

(คะแนนความสาํคญั 4.20 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.00 คะแนน) 

 

 การพฒันาท่าเรอืน้ําลกึทีม่ศีกัยภาพฝ ัง่ตะวนัตก และการพฒันาเสน้ทางขนสง่เชือ่มโยง

ท่าเรอืกบัเสน้ทางขนสง่หลกัของประเทศและภมูภิาค ( Economic Corridor) (คะแนน

ความสาํคญั 4.16 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.04 คะแนน) 

 

ความสาํคญัของนโยบาย 

 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ ทีม่คีวามสาํคญัและเรง่ดว่นรองลงมาไดแ้ก่การพฒันา

เสน้ทางรถไฟและทางน้ํา ท่าเรอืน้ําลกึ และระบบฐานขอ้มลูนัน้ มคีวามจาํเป็นต่อการพฒันา
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อุตสาหกรรมโลจสิตกิสอ์ยา่งมาก ถอืเป็นการลงทุนสาํหรบัความสามารถทางการแขง่ขนัของ

ประเทศในระยะยาว อยา่งไรกต็ามด ีลงทุนดงักลา่วมตีน้ทุนทีส่งู และหากไมม่กีารวางแผนอยา่ง

เป็นระบบอาจทาํใหก้ารลงทุนไมคุ่ม้คา่กเ็ป็นได ้

 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปได้และเหมาะสม 

 

เช่นเดยีวกนักบัขา้งตน้ แมใ้นสว่นของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง อาจไม่

เกีย่วขอ้งกบับทบาทและหน้าทีข่องกรมพฒันาธรุกจิการคา้ แต่กรมฯ สามารถใหค้วามรู้

ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัโอกาสใหม่ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้จากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐั รวมถงึ

จากการทีร่ฐัพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูใหม่ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

 

5.3.3.3. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนน้อย 

 

ในกลุม่นโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่และโลจสิตกิสน์ัน้ นโยบายที่

สาํคญัและเรง่ด่วนน้อย ม ี1 นโยบายไดแ้ก่  

 สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ ( Distribution and Logistics 

Centers) ในตลาดเป้าหมายหลกั เพือ่เพิม่ความสามารถในการเขา้สูต่ลาดต่างประเทศของ

ธรุกจิไทย (คะแนนความสาํคญั 4.07 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.88 คะแนน) 

 

ความสาํคญัของนโยบาย 

 

การสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานโลจสิตกิสไ์มจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งจาํกดัอยูแ่คพ่ืน้ทีใ่นประเทศเท่านัน้ 

รฐับาลสามารถสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานในต่างประเทศได ้เช่น สรา้งคลงัสนิคา้ขนาดใหญ่ใน

ต่างประเทศ กรณทีีเ่หน็วา่เป็นจดุยทุธศาสตรส์าํคญัในการกระจายสนิคา้ไทยไปสูต่่างประเทศและ

ประเทศใกลเ้คยีง ประเทศทีเ่หมาะสมทีจ่ะเขา้ไปสรา้งนัน้จะตอ้งเป็นประเทศทีเ่ป็นศูนยก์ลางการ

กระจายสนิคา้ มเีสน้ทางการขนสง่ทีเ่ชือ่มต่อไปยงัประเทศขา้งเคยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตวัอยา่งเช่น จนีเขา้มาลงทุนสรา้ง ChinaCenter ทีบ่างนา เพือ่เป็นศนูยก์ลางกระจายสนิคา้จากจนี

ขนาดใหญ่ เพื่อไปยงัประเทศขา้งเคยีงหรอืเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามโครงการ

ดงักล่าวไมไ่ดม้รีฐัเป็นผูล้งทุน หากแต่เป็นเอกชนลงทุนเองทัง้สิน้ 
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หากพจิารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของโครงการน้ีแลว้ ผูว้จิยัเหน็วา่ไม่

เหมาะสม เน่ืองจากสนิคา้ไทยเองกเ็ป็นศนูยก์ลางการกระจายสนิคา้อยูแ่ลว้ สนิคา้สง่ออกทีส่าํคญั

อยา่งสนิคา้เกษตร และสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสก์ม็กีารสง่ออกเป็นจาํนวนมากจากไทยแลว้ ไมจ่าํเป็นที่

จะตอ้งมศีนูยก์ารกระจายสนิคา้ในต่างประเทศ เพราะอาจไมม่ผีูป้ระกอบการไปใชบ้รกิารมาก

เท่าทีค่วร อกีประการหน่ึงคอืรฐัอาจไมต่อ้งเขา้ไปลงทุนเอง ควรจะปลอ่ยใหเ้อกชนเป็น

ผูด้าํเนินการ หรอืมเีอกชนเขา้มารว่มทุนดว้ยสว่นหน่ึง เพือ่แบ่งเบาภาระทางการคลงั 

 

5.3.4. นโยบายกลุ่มการพฒันาผูป้ระกอบการ  

 

5.3.4.1. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนมาก 

 

ในกลุม่นโยบายการพฒันาผูป้ระกอบการโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยนัน้ นโยบายทีส่าํคญั

และเรง่ดว่นมากเป็นลาํดบัตน้ๆ ม ี3นโยบายไดแ้ก่  

 

 เรง่รดัขยายการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรทัง้ในภาคการผลติและในธรุกจิใหบ้รกิาร โลจิ

สตกิสป์รบัปรงุกระบวนการผลติบุคลากร การวจิยัและพฒันา และวชิาชพีโลจสิตกิส ์ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธรุกจิและไดม้าตรฐานสากล และเอือ้ต่อการพฒันา

บุคลากรใหม้รีะดบัทกัษะสงูขึน้ โดยเฉพาะผูข้บัรถบรรทุก (คะแนนความสาํคญั 4.24 

คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.15 คะแนน) 

 

 การประยกุตใ์ชว้ธิกีารจดัการขนสง่ทีท่นัสมยั ( Less than Truck Load, Milk Run ฯลฯ) 

รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยกีารขนสง่ ( Global Positioning System, รถบรรทุกแบบ B-

Double, หรอืการวางแผนขนสง่โดยใชซ้อฟแวรป์ระยกุต ์ฯลฯ) เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพใน

การบรหิารจดัการและลดตน้ทุนขนสง่ (คะแนนความสาํคญั 4.24 คะแนน คะแนนความ

เรง่ด่วน 4.06 คะแนน) 

 

 สนบัสนุนโลจสิตกิสเ์พือ่สนิคา้เกษตรทีเ่ป็นสนิคา้ยทุธศาสตรข์องประเทศ เช่น ขา้ว มนั

สาํปะหลงั ยางพารา น้ําตาล และเหลก็ รวมถงึสนบัสนุนโลจสิตกิสเ์พื่อกลุ่ม Cluster 

อุตสาหกรรมทีเ่ป็นของคนไทยอยา่งแทจ้รงิ (คะแนนความสาํคญั 4.17 คะแนน คะแนน

ความเรง่ด่วน 4.00 คะแนน) 
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ความสาํคญัของนโยบาย 

 

ปญัหาสาํคญัของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทยคอืปญัหาการขาดแคลนบุคลากร จากงาน

ศกึษาทีผ่า่นมาจากการระดมความคดิเหน็ของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี และจากการสมัภาษณ์

ผูป้ระกอบการ ทุกฝา่ยต่างเหน็ตรงกนัวา่ปญัหาบุคลากร เป็นปัญหาท่ีสาํคญัมากท่ีสดุจาํเป็นท่ี

จะต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ และอาศยัผูท่ี้เก่ียวข้องจากทุกฝ่าย  ปญัหาบุคลากรมหีลายระดบั

และหลายมติ ิทีส่าํคญัไดแ้ก่ การขาดแคลนบุคลากรระดบัปฏบิตักิาร เช่น พนกังานขบัรถ ทีห่นัไป

ขบัรถตู ้หรอืประกอบธรุกจิอื่นทีม่รีายไดด้กีวา่ การขาดแคลนบุคลากรระดบัผูบ้รหิารระดบักลางที่

เขา้ใจถงึธรุกจิโลจสิตกิสอ์ยา่งถ่องแท ้ปญัหาการเปลีย่นงานบ่อยของพนกังานในระดบัปฏบิตักิาร 

ปญัหาของระบบการศกึษาทีไ่มผ่ลติบุคลากรทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของธรุกจิโลจสิตกิส ์

ปญัหาของค่านิยมนกัเรยีนนกัศกึษาไทยทีไ่มนิ่ยมเรยีนศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิสม์ากนกั 

และปญัหาทีส่าํคญัอกีปญัหาหน่ึงคอืการซือ้ตวัพนกังานของบรษิทัต่างชาต ิเหลา่น้ีจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเรง่ด่วนเพื่อเป้าหมายของความมัน่คงของธุรกจิโลจสิตกิสไ์ทย 

 

 นอกจากนัน้ การพฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการในการใชเ้ทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุใน

การจดัการการขนสง่เป็นเรือ่งทีร่ฐัตอ้งสนบัสนุน และไมเ่พยีงแต่การจดัการโลจสิตกิสใ์น

อุตสาหกรรมซึง่เป็นหน้าทีข่องกระทรวงอุตสาหกรรมเท่านัน้ กระทรวงพาณชิยเ์องควรตอ้ง

ตระหนกัถงึการพฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการโลจสิตกิสเ์องในการประยกุตใ์ชว้ธิกีาร

ขนสง่ทีท่นัสมยั 

 

 โอกาสทีส่าํคญัของผูป้ระกอบการไทยคอืการคา้เสรทีาํใหส้นิคา้สง่ออกหลกัของไทย

สามารถทีจ่ะเขา้ไปสูต่ลาดต่างประเทศไดม้ากขึน้ ผูป้ระกอบการทีข่ายสนิคา้เกษตรไทยจงึตอ้งการ

บรกิารการขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพและครบวงจร หากสามารถจบัคูผู่ป้ระกอบการขายสนิคา้เกษตร

และผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยไดแ้ลว้กจ็ะช่วยใหเ้กดิความเขม้แขง็ของอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์

ไทยตลอดทัง้ Supply Chain  

 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปได้และเหมาะสม 

 

รปูแบบของโครงการสนบัสนุนและแกไ้ขปญัหาดงัทีไ่ดก้ล่าวไปนัน้ ทีเ่ป็นไปไดแ้ละ

เหมาะสม มดีงัต่อไปน้ี 
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 กรมพฒันาธรุกจิการคา้ควรรว่มมอืกบัเอกชนในการอบรมบุคลากรใหต้รงกบัความตอ้งการ

ของอุตสาหกรรมทัง้บุคลากรในระดบัปฏบิตักิารและผูบ้รหิารระดบักลางเพิม่เตมิจากการ

อบรมมาตรฐาน ISO ทีผู่ป้ระกอบการมองวา่เป็นประโยชน์อยา่งมาก อาจมสีทิธปิระโยชน์

ดา้นภาษใีหจ้งูใจใหก้ลุม่ซพัพลายเชนในอุตสาหกรรมโลจสิตกิสเ์ขา้รว่มอบรม 

 

 กรมฯ ควรยกระดบัมาตรฐานอาชพีคนขบัรถเพือ่ดงึดดูใหม้แีรงงานเขา้มาในตลาดมากขึน้ 

และสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการดว้ยวา่พนกังานขบัรถนัน้มคีวามสาํคญัต่อธรุกจิ

มากเพยีงใด และชีใ้หเ้หน็ถงึความเสีย่งจากการทีต่่างชาตจิะสามารถดงึตวัพนกังานไปได ้

 

 รฐัควรสนบัสนุนและใหก้ารพฒันาระบบการศกึษาในไทยใหบุ้คลากรมคีวามสามารถที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดโดยเน้นการฝึกอบรมมากขึน้  (Training) เน่ืองจาก

คณุภาพของบุคลากรเป็นพืน้ฐานสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆทัว่ประเทศไม่

เพยีงเฉพาะภาคโลจสิตกิส ์

 

 แบ่งแยกใหช้ดัเจนวา่การอบรมเทคโนโลยสีาํหรบัโลจสิตกิสอุ์ตสาหกรรมควรเป็นหน้าที่

ของกระทรวงอุตสาหกรรม สว่นกรมพฒันาธรุกจิการคา้ควรอบรมผูป้ระกอบการในหวัขอ้ที่

เกยีวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยทีางการขนสง่โดยกลุม่เป้าหมายหลกัคอืผูป้ระกอบการ

ธุรกจิโลจสิตกิส ์ไมใ่ช่กลุ่มอุตสาหกรรม 

 

 การจดัทาํ Business Matching ระหวา่งผูป้ระกอบการเกษตรและอุตสาหกรรมที่

เกีย่วเน่ือง กบัผูป้ระกอบการโลจสิตกิสไ์ทยดว้ยกนัเอง เพื่อสนบัสนุนให ้ “ธรุกิจไทยใช้

บริการธรุกิจไทย” ในสว่นของรปูแบบการจดัทาํ Business Matching นัน้ควรจะต้องจดั

ให้ผูเ้สนอบริการและผูร้บับริการในสินค้าประเภทท่ีตรงกนั มาพบกนั ให้

ผูป้ระกอบการทัง้สองฝ่ายมีเวลาท่ีนานพอท่ีจะสามารถพดูคยุและเจรจา

รายละเอียดทางธรุกิจได้ รวมถึงมีการจดัการงานอย่างเป็นมืออาชีพ  เช่น ไมค่วร

วา่จา้งอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัหรอืบรษิทัทวัรท์ีไ่มม่ปีระสบการณ์ดา้นการทาํ Business 

Matching มาก่อน ไมม่กีารเปลีย่นแปลงตารางเวลาและกาํหนดการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า มกีารจดัการดา้นโรงแรมและอาหารทีส่มควรแก่ฐานะผูเ้ขา้รว่มงาน เป็นตน้อกีทัง้

หากสามารถเชิญเจ้าหน้าท่ีผูบ้ริหารระดบัสงูทัง้ของกระทรวงและของเอกชนได้จะ

ช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพและได้ผลมากย่ิงขึน้ และท่ีสาํคญัจะต้องจดังาน

เพ่ือวตัถปุระสงคข์องการทาํ Business Matching โดยเฉพาะ มิใช่เป็นเพ่ือ
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วตัถปุระสงคอ่ื์น  เช่น เพือ่การท่องเทีย่วพกัผอ่นของคณะทาํงาน เป็นตน้เหลา่น้ีจะทาํให้

ผูป้ระกอบการไทยรูส้กึคุม้คา่กบัเวลาทีใ่ชไ้ปกบัการมาทาํ Business Matching  

 

 อกีประเดน็สาํคญัทีต่อ้งการเน้นยํา้สาํหรบัการทาํ Business Matching ของหน่วยงาน

ราชการไทยคอื จดุแขง็ของหน่วยงานราชการไทยคือการมีสายสมัพนัธก์บั

หน่วยงานระดบัรฐับาล ระดบัการทตู และระดบัองคก์รเอกชน  เช่น สภาหอการคา้

ต่างประเทศ หรอืสมาคมผูป้ระกอบการในต่างประเทศ หน่วยงานราชการควรดึงจดุแขง็

น้ีออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  เพราะนอกจากจะสามารถดงึดดูนกัลงทุนไทย

ไดม้ากแลว้ นกัลงทุนไทยกจ็ะไดป้ระโยชน์จากการไดร้บัขอ้มลูเชงิลกึในการลงทุน

ต่างประเทศ และไดพ้บกบัผูป้ระกอบการทีต่รงกบัความตอ้งการของธรุกจิจรงิๆ 

 

5.3.4.2. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนปานกลาง  

 

ในกลุม่นโยบายการพฒันาผูป้ระกอบการโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยนัน้ นโยบายทีส่าํคญั

และเรง่ดว่นปานกลางม ี6นโยบายไดแ้ก่  

 การสนบัสนุนใหม้กีารประยกุตใ์ชว้ธิกีารบรหิารทีด่ทีีส่ดุของธรุกจิ ( Best Practice) การ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืซอฟแวรด์า้นการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละการ

ขนสง่ในสถานประกอบการ รวมทัง้การใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์( Outsourcing) 

(คะแนนความสาํคญั 4.11 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.88 คะแนน) 

 

 สนบัสนุนการขนสง่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม หรอื Green Logistics (คะแนนความสาํคญั 

4.17 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.77 คะแนน) 

 

 สนบัสนุนบทบาทขององคก์รภาควชิาการ สมาคมและองคก์รภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ใน

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื ( Partnership) ระหว่างผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย และ

ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทยกบัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศ( Business 

Matching) (คะแนนความสาํคญั 3.93 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.88 คะแนน) 

 

 ชีช้วนและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิจากการเปิดการคา้เสร ี

ปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกจิเพือ่ใหส้อดรบักบักระแสโลกมากขึน้ รวมถงึรองรบั

ความเสีย่งจากการเปิดเสรทีางการคา้ เช่น การแสวงหาพนัธมติรทางธรุกจิ การใชก้ลยทุธ ์

Blue Ocean สาํหรบัธรุกจิ SME การนําเสนอบรกิารเฉพาะทาง เช่น การขนสง่สนิคา้เน่า
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เสยีงา่ย การขนสง่วตัถุอนัตราย การเน้นความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลกูคา้(คะแนน

ความสาํคญั 4.17 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.77 คะแนน) 

 

 การจดัอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผุป้ระกอบการโลจสิตกิส ์เช่น ISO, การอ่านตารางขอ้ผกูพนั

ของ GATS เป็นตน้(คะแนนความสาํคญั 3.91 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.85 

คะแนน) 

 

 การสรา้งเครอืขา่ย ( Network) โดยใชท้ตูพาณชิยท์ีป่ระจาํอยูใ่นต่างประเทศ ควรจะเขา้มา

สนบัสนุนโดยการพฒันาเครอืขา่ยดว้ยการจบัคูธ่รุกจิ ( Business Matching) กบั

ผูป้ระกอบการ LSPs ในประเทศต่างๆ ในอาเซยีนและในภมูภิาคอื่นๆ ทัว่โลก 

นอกจากนัน้ทตูพาณชิยค์วรช่วยส่งเสรมิการคา้เชงิรกุ โดยส่งเสรมิและผลกัดนัใหค้นไทย

ไปขายสนิคา้ในต่างประเทศ หรอืสง่เสรมิการเปิดตลาดนดัในต่างประเทศตามเมอืงสาํคญั

ต่างๆ เป็นตน้(คะแนนความสาํคญั 3.92คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.80คะแนน) 

 

ความสาํคญัของนโยบาย 

 

ในหวัขอ้ทีแ่ลว้จะเป็นนโยบายทีต่อบสนองต่อโอกาสเฉพาะหน้าหรอืเพือ่การแกป้ญัหาที่

เรือ้รงัมาเป็นเวลานานสาํหรบัอุตสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ทย ในหวัขอ้น้ีจะเป็นนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการไทยโดยตรง แมว้า่จะมคีวามเรง่ดว่นและความสาํคญัปาน

กลาง แต่ในระยะยาวจะสามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถรกัษาความสามารถในการ

แขง่ขนัไดใ้นระยะยาวและไมถ่กูต่างชาตเิขา้มาแยง่ชงิสว่นแบ่งตลาดในประเทศ 

 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปได้และเหมาะสม 

 

 อยา่งทีไ่ดก้ลา่วไปในหวัขอ้ทีแ่ลว้วา่ ผูป้ระกอบการ ตอ้งการการทาํBusiness Matching ที่

มปีระสทิธภิาพและเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของธรุกจิจรงิๆเพราะ Business Matching ทาํให้

ผูป้ระกอบการไดเ้ หน็ลกัษณะการประกอบธรุกจิในต่างประเทศจรงิ ๆ ไดส้รา้งพนัธมติร

ทางธรุกจิและต่อยอดการใหบ้รกิารโลจสิตกิสต่์อไป อยา่งไรกต็ามตอ้งเป็นการทาํ 

Business Matching ทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิอยา่งแทจ้รงิ 

มกีารตดิต่อทตูพาณชิยใ์นการใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัการลงทุนในประเทศนัน้ๆ 
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 การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการคา้ชายแดนใหม้ากขึน้ เน่ืองจากมผีูป้ระกอบการ

สนใจจะเขา้ไปทาํธรุกจิในประเทศเพือ่นบา้นเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรกต็าม ในมมุมองของ

ผูป้ระกอบการเหน็วา่ รปูแบบการตัง้ SME Clinic ในกรมนัน้อาจไมม่คีวามจาํเป็น

เน่ืองจากเจา้หน้าทีอ่าจยงัไมม่คีวามรูท้ีล่กึพอทีจ่ะใหค้าํปรกึษาได ้

 

 การเผยแพรก่ลยทุธก์ารพฒันาธุรกจิโลจสิตกิสท์ีเ่ป็นกรณศีกึษาและเป็น Best Practice 

จากต่างประเทศ (เช่น 7 กลยทุธส์ูค่วามสาํเรจ็ของ SME Logistics ของไทย) อาจปรบั

รปูแบบการนําเสนอใหมใ่หอ้ยูใ่นรปูแบบหนงัสอื Pocket Book ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยกวา่

รายงานผลการศกึษาทีอ่าจเป็นเชงิวชิาการมากเกนิไป เขา้ถงึยาก 

 

 การเรง่สรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณชิยเ์พือ่รวมเงนิทุนและ

บุคลากรในการสรา้งโครงการ (ถา้สามารถทาํไดใ้นทางปฏบิตั)ิ  มแีผนการทาํงานระยะยาว

ทีช่ดัเจน เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

 

 ปจัจบุนัทางภาครฐัไดด้าํเนินการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั AEC ใหก้บั

ประชาชนทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง โดยมปีระชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ต่างๆ มกีารจดังานสมัมนาเพือ่

ระดมความคดิเหน็และเผยแพรค่วามรู ้อยา่งไรกต็าม ปจัจบุนั ผูป้ระกอบการไทยสว่นใหญ่

ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจอยูม่าก โดยเฉพาะในเรือ่งการอ่านตารางขอ้ผกูพนั ดงันัน้

ภาครฐัอาจประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่ถงึมากขึน้ เช่น การประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ทีเ่ป็นสว่นหน่ึง

ของชวีติประจาํวนัของประชาชน หรอืการใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึสือ่ความรูโ้ดยงา่ย

และไมม่คีา่ใชจ้า่ย เป็นตน้ นอกจากน้ี ควรมกีารฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอแก่เจา้หน้าทีผู่ใ้ห้

การตดิต่อโดยตรงกบัผูป้ระกอบการ เพือ่พฒันาความสามารถในการแนะนําหรอืชีแ้นะ

ผูป้ระกอบการอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

 

5.3.4.3. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนน้อย 

 

ในกลุม่นโยบายการพฒันาผูป้ระกอบการโลจสิตกิสใ์นประเทศไทยนัน้ นโยบายทีส่าํคญั

และเรง่ด่วนน้อย ม ี6นโยบายไดแ้ก่  

 

 จดัตัง้ศนูยใ์หค้าํปรกึษาการลงทุนของ SME ในต่างประเทศและศนูยใ์หค้าํปรกึษาทาง

ธรุกจิ (Advisory Service) อยา่งเตม็รปูแบบ ดงัเช่น หน่วยงานของประเทศญีปุ่น่หรอื

สงิคโปร ์และ/หรอื สง่เสรมิใหบ้รษิทัใหค้าํปรกึษาทางกฎหมายมบีทบาทในการช่วยเหลอื
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กลุ่ม SME ใหม้ากขึน้ ดว้ยราคาทีเ่หมาะสมกบั SME(คะแนนความสาํคญั 3.93 คะแนน 

คะแนนความเรง่ดว่น 3.77คะแนน)  

 

 สนบัสนุนการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนการควบรวมกจิการโลจสิตกิส ์เพือ่สรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัซพัพลายเชน สรา้งความต่อเน่ืองใหก้บัการส่งเสรมิ 3 PL และ 4PL ในไทย 

ดงัเช่นการสนบัสนุน SLA และ TLA(คะแนนความสาํคญั 3.88 คะแนน คะแนนความ

เรง่ด่วน 3.75 คะแนน)  

 

 สนบัสนุนการใหค้วามรูห้รอืฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการจดัการความเสีย่งในธรุกจิการ

ขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ เช่น ประกนัภยั การป้องกนัขโมย ความปลอดภยัในการ

ขนสง่สนิคา้ เป็นตน้(คะแนนความสาํคญั 3.87 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.72 

คะแนน)  

 

 ส่งเสรมิการลงทุนของธุรกจิ SME โลจสิตกิสไ์ทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบประเทศ

เพือ่นบา้น เช่น ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีการจดัหาแหลง่เงนิทุนดอกเบีย้ตํ่าจากรฐับาล

ผา่น SME Bank(คะแนนความสาํคญั 3.90 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.65 คะแนน)

  

 

 สนบัสนุนการจดัทาํ Business Continuity Plan สาํหรบัธรุกจิโลจสิตกิสท์ีอ่ยูใ่นซพัพลาย

เชนทีเ่สีย่งต่อการเกดิสภาวะชะงกัของหว่งโซ่ เช่น จากภยัธรรมชาต(ิคะแนนความสาํคญั 

3.85 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.67 คะแนน)  

 

 ส่งเสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืในลกัษณะเครอืขา่ยวสิาหกจิ ( Cluster) การพฒันามาตรฐาน

รว่มเกีย่วกบัเครือ่งมอืและวสัด ุอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยสนิคา้(คะแนนความสาํคญั 

3.84 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.66 คะแนน)  

 

ความสาํคญัของนโยบาย 

 

นโยบายกลุม่น้ีสว่นใหญ่เป็นนโยบายใหก้ารสนบัสนุนโดยตรงจากภาครฐั ทัง้มาตรการ

สนบัสนุนทางการเงนิและมาตรการสนบัสนุนทางการคลงั (ภาษ)ี ทัง้น้ีการใหก้ารสนบัสนุนดงักลา่ว

จาํเป็นตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงัและเลอืกกลุม่เป้าหมายหรอืกลุม่ผูป้ระกอบการทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุน
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อยา่งรอบคอบ เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุของเงนิสนบัสนุน การเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการการ

สนบัสนุนในรปูแบบน้ีจรงิๆ และความยัง่ยนืของแหลง่เงนิทุนทีใ่หก้ารสนบัสนุน 

 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปไดแ้ละเหมาะสม 

 

 การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิอาจจะไมจ่าํเป็นสาํหรบัรายใหญ่ เน่ืองจากธรุกจิรายใหญ่

มสีภาพคลอ่งและสถานะทางการเงนิทีด่อียูแ่ลว้ และการสนบัสนุน SLA และ TLA ในอดตี

นัน้ไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าทีค่วร ควรจะปลอ่ยใหก้ารรวมตวัเป็นแต่ควรเน้นการ

สนบัสนุนทางการเงนิและภาษกีบัผูป้ระกอบการรายเลก็หรอืกลุม่ SME เน่ืองจากเป็นกลุ่ม

ทีอ่าจมปีญัหาสภาพคลอ่ง และเผชญิกบัความเสีย่งทีม่ากกวา่รายใหญ่ 

 

 การอบรมในหวัขอ้ทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้อาจยงัไมจ่าํเป็น เน่ืองจากมหีวัขอ้อื่นๆ ทีน่่าสนใจ

มากกวา่ และช่วยผูป้ระกอบการไดม้ากกวา่ เช่น ควรเน้นการอบรมเรือ่งกลยทุธใ์นการ

แสวงหาโอกาสทางธรุกจิมากกวา่เรือ่งการจดัการความเสีย่งหรอืการประกนัภยั เน่ืองจาก

ในประเดน็ดงักลา่วอาจใหห้น่วยงานอื่นทีร่บัผดิชอบโดยตรงเป็นคนจดัการใหค้วามรู ้เช่น 

บรษิทัประกนัภยัหรอื คปภ. เป็นตน้ 

 

5.3.5. นโยบายกลุ่มการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐั  

 

5.3.5.1. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนมาก 

 

ในกลุม่นโยบายการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐันัน้ นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ดว่นมากเป็นลาํดบัตน้ๆ ม ี2 นโยบายไดแ้ก่  

 

 ปรบัปรงุระบบภาษแีละพธิกีารศุลกากรทีเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้สง่ออก-นําเขา้ และการ

ขนสง่สนิคา้ถ่ายลาํ ใหเ้อือ้อาํนวยต่อกระบวนการสง่ออก-นําเขา้(คะแนนความสาํคญั 4.48 

คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.47 คะแนน)  

 

 สนบัสนุนการขนสง่สนิคา้ขา้มแดน ปรบัปรงุ Truck Corridor ปรบัปรงุกฎหมายใหส้อดรบั

กบัวิถกีารดาํเนินธรุกจิโดยทัว่ไป สรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ขนสง่ขา้มแดน และระหวา่งประเทศ(คะแนนความสาํคญั 4.25 คะแนน คะแนนความ

เรง่ด่วน 4.21คะแนน)  
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ความสาํคญัของนโยบาย 

 

จากการศกึษาและการระดมความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการพบวา่ ระยะเวลาสว่นใหญ่ใน

การขนสง่สนิคา้โดยทัว่ไปนัน้จะอยูท่ีพ่ธิกีารศุลกากร แมว้า่จะมคีวามพยายามปรบัปรงุใหเ้รว็ขึน้

อยา่งต่อเน่ือง แต่กย็งัไมอ่ยูใ่นระดบัทีน่่าพงึพอใจ อนัเน่ืองมาจากความรว่มมอืระหวา่งกรม

ศุลกากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบอนุญาต ทาํใหเ้กดิความลา่ชา้ 

 

หากมองในสว่นของการขนสง่ทางถนนขา้มพรมแดนนัน้ ในทางปฏบิตัจิะยงัมปีญัหาอยู่

มาก กลา่วคอื รฐับาลหรอืคณะเจรจาเกีย่วกบักฎหมายการขนสง่ขา้มแดนนัน้จะมองวา่ หากมกีาร

เปิดเสรกีารเดนิรถระหวา่งประเทศเพือ่นบา้นดว้ยกนัแลว้จะทาํใหก้ารขนสง่คลอ่งตวัมากขึน้ มี

ปรมิาณการคา้มากขึน้ และทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยไดป้ระโยชน์ อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบการมอง

วา่การขนสง่ขา้มพรมแดนนัน้ยงัมปีญัหาในทางปฏบิตัอิยูม่าก ประเดน็ทีส่าํคญัไดแ้ก่ ระยะทางการ

ขนสง่ทีย่าวเกนิไป การใชร้ถคนัเดยีวขนสง่สนิคา้ขา้มไป 2 หรอื 3 ประเทศนัน้เป็นการเพิม่ความ

เสีย่ง เน่ืองจากพนกังานขบัรถอาจไมช่าํนาญในเสน้ทาง กฎจราจรมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละ

ประเทศ ภาษาทีใ่ชไ้มเ่หมอืนกนั ประกนัไมค่รอบคลมุตวัยานพาหนะทีใ่ชข้นสง่เมือ่ออกนอก

พรมแดนประเทศไทย การทีไ่ทยจะตอ้งตรีถเปลา่กลบัเขา้มาในประเทศ ทาํใหเ้พิม่ตน้ทุนสนิคา้ 

หรอืในเสน้ทางไทย-ลาว-จนี ทีม่ปีญัหาอยูว่า่ ลาวไมต่อ้งการซ่อมแซมทางหลวงเน่ืองจากเกรงวา่

ไทยและจนีจะใชล้าวเป็นทางผา่นเท่านัน้ ทาํใหผู้ป้ระกอบการลาวไมไ่ดร้บัประโยชน์จากการเปิด

พรมแดนระหวา่งประเทศ เป็นตน้ แมว้า่ในปจัจบุนัจะมคีวามพยายามแกไ้ขปญัหาดงักลา่วดว้ยการ

เปลีย่นหวัรถ ณ เขตพรมแดน แต่ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการทดลองและตอ้งการการสนบัสนุนจาก

ภาครฐัหากเหน็วา่เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม 

 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปได้และเหมาะสม 

 

 ในสว่นของพธิกีารศุลกากรนัน้ ควรมคีวามรว่มมอือยา่งจรงิจงัระหวา่งหน่วยงานและ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมประมง กรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย อุตสาหกรรมทหาร มาตรฐานอุตสาหกรรม 

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์กรมการคา้ภายใน และอกีหลายๆ หน่วยงาน

ซึง่ฝากใหก้รมศุลกากรดแูล โดยเฉพาะในประเดน็เรือ่งการออกใบอนุญาต โดยหลาย

หน่วยงานควรทีจ่ะตอ้งเขา้รว่ม NSW เพือ่จะไดท้าํใหก้ระบวนการทางศุลกากรไมล่า่ชา้ 

แมว้า่กรมศุลกากรไดส้รา้ง E-Customs ทางอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ใชเ้วลาในการป้อนขอ้มลูทาง

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้24 ชัว่โมงแลว้ แต่สว่นใหญ่ทีม่คีวามลา่ชา้อาจเกดิจากขัน้ตอนของ
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กฎหมายอื่นๆ ทีต่อ้งของอนุญาตในการนําเขา้-ส่งออก ในขณะน้ีมเีพยีง 7-8 หน่วยงานที่

ทาํ MOU กบักรมศุลกากรไดเ้ขา้มาในเรือ่ง NSW ทีศุ่ลกากรสามารถเรยีกดใูบอนุญาตใน

หน้าต่างเดยีวกนัได ้ยงัขาดอกีหลายๆ หน่วยงานซึง่ยงัไมพ่รอ้มในการเขา้รว่ม NSW 

ดงันัน้ กระบวนการทางศุลกากร ( Customs Clearance) ทีต่่างประเทศมาองในภาพรวม

ไทยจงึใชเ้วลามากในสว่นน้ี 

 

 รฐัตอ้งอาํนวยความสะดวกในการการคา้ขา้มพรมแดน โดยรฐัจะตอ้งมกีารปรบัความ

รวดเรว็ใหก้บัพธิกีารต่างๆเพราะความเรว็เป็นปจัจยัความสามารถในการแขง่ขนัของ

ธรุกจิโลจสิตกิสต์วัอยา่งเช่นในประเทศเกาหลใีตท้ีม่กีารกาํหนด KPI ของความเรว็ของพธิี

การดา้นศุลกากรโดยมกีารวดัเป็นชัว่โมงแทนทีจ่ะเป็นวนัเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีช่่วยเหลอื

ผูป้ระกอบการขนสง่ไดเ้รว็มากขึน้ 

 

 มผีูป้ระกอบการบางท่านใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบักฎหมายการจดทะเบยีนบรษิทั

ระหวา่งประเทศไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ มคีวามเป็นไปไดท้ี่ ธรุกจินอกกลุม่ประเทศอาเซยีนที่

เขา้มาจดทะเบยีนในประเทศสงิคโปรเ์พือ่แปลงสญัชาตแิลว้เขา้มาแขง่ขนัในประเทศ ไทย

ซึง่อาจจะไมเ่ป็น การปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง จงึตอ้งการใหร้ฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเตรยีม

รบัมอืหรอืเขา้ไปใหค้วามชดัเจนกบัประเดน็เหลา่น้ีดว้ย 

 

5.3.5.2. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนปานกลาง  

 

ในกลุม่นโยบายการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐันัน้ นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ดว่นปานกลางม ี3 นโยบายไดแ้ก่  

 

 สรา้งแผนแมบ่ทการพฒันาธรุกจิโลจสิตกิสใ์นระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว อยา่ง

ประเทศอนิโดนีเซยี เพือ่เป็นแนวทางของการพฒันาในระยะยาว เพือ่ความต่อเน่ืองของ

การดาํเนินนโยบายและการจดัสรรงบประมาณ(คะแนนความสาํคญั 4.20 คะแนน คะแนน

ความเรง่ด่วน 4.02 คะแนน)  

 

 เรง่รดัการออกพระราชกฤษฎกีา ทีจ่ะทาํให ้พรบ. วา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิลคทรอนิกส ์พ.ศ. 

2544 มผีลบงัคบัใชจ้รงิในทางปฏบิตั ิและการปรบัแกก้ฎหมายและระเบยีบอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการทาํธรุกรรมผา่นระบบอเิลคทรอนิกส ์รวมทัง้การพฒันามาตรฐานการ
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เชือ่มต่อขอ้มลูระหวา่งภาครฐั-ธรุกจิ และภาคธรุกจิ-ธรุกจิ(คะแนนความสาํคญั 4.17 

คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 4.01 คะแนน)  

 

 สรา้งความรว่มมอืกนัระหวา่ง 2 หน่วยงานภายใตก้ระทรวงพาณชิยท์ีม่ภีารกจิเกีย่วขอ้ง

กบัการพฒันาดา้นโลจสิตกิส ์ไดแ้ก่ สาํนกัโลจสิตกิสก์ารคา้ กรมสง่เสรมิการสง่ออก และ 

สว่นสง่เสรมิธรุกจิโลจสิตกิส ์กรมพฒันาธรุกจิการคา้(คะแนนความสาํคญั 4.11 คะแนน 

คะแนนความเรง่ดว่น 3.95 คะแนน)  

 

ความสาํคญัของนโยบาย 

 

ความต่อเน่ืองและความสามารถในการคาดการณ์นโยบายไดน้ัน้ถอืเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อ

การดาํเนินธรุกจิเพราะธรุกจิตอ้งการความแน่นอน แผนหรอืระเบยีบต่างๆ ทีอ่อกมาและมี

ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในวงกวา้ง เอกชนอาจไดล้งทุนเพื่อเตรยีมรองรบัโอกาสทีเ่กดิขึน้แลว้

อาจจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงทาํใหเ้สยีโอกาสในการลงทุนไปโดยเปลา่ประโยชน์  

 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปไดแ้ละเหมาะสม 

 

 รฐัควรมกีารกาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินนโยบายอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง การ

กาํหนดนโยบายและทศิทางการดาํเนินนโยบายอยา่งชดัเจน เน่ืองจากนโยบายทีอ่อกมาใน

แต่ละครัง้ จะกระทบต่อการตดัสนิใจการลงทุนของภาคเอกชน รวมไปถงึการวางแผนเพือ่

ดาํเนินธรุกจิต่อไป ดงันัน้การเปลีย่นแปลงนโยบายบ่อยครัง้จะเป็นการเพิม่ภาระใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการทีป่รบัตวัไปแลว้ นอกจากน้ี การประกาศนโยบายในแต่ละครัง้นัน้ ควรมกีาร

แจง้ใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ตรยีมตวัล่วงหน้า เพื่อจะไดป้รบัตวัไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

 

 รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐัออกระเบยีบใหม่ๆ  อาจเพือ่สนองความตอ้งการของต่างชาติ

มากเกนิความจาํเป็น เช่น การยกเลกิตวัแทนออกของรบัอนุญาตใหเ้ป็น AEC ทาํให้

ผูป้ระกอบการตอ้งปรบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา เพือ่คา่ใชจ้า่ยทัง้ๆ ทีต่อ้งการลดตน้ทุนในการ

ทาํงาน  

 
 ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํกบัดแูลหรอืการสนบัสนุนธรุกจิโลจสิติ

กสอ์ยา่งใกลช้ดิ การออกโครงการทีส่ามารถทาํดว้ยกนัได ้หรอืเสรมิซึง่กนัและกนั และไม่

ซํา้ซอ้น 
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5.3.5.3. นโยบายท่ีสาํคญัและเร่งด่วนน้อย 

 

ในกลุม่นโยบายการพฒันากฎหมาย แผน และองคก์รภาครฐันัน้ นโยบายทีส่าํคญัและ

เรง่ด่วนน้อย ม ี3นโยบายไดแ้ก่  

 

 รว่มมอืและประสานงานกบับรษิทัรบัประกนัภยัการขนสง่ระหวา่งประเทศ และหน่วยงาน

กาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งการประกนัสนิคา้ในการขนสง่ โดยเฉพาะการขนสง่ขา้ม

พรมแดน(คะแนนความสาํคญั 4.07 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.95 คะแนน)  

 

 สง่เสรมิสทิธปิระโยชน์กบัการลงทุนเพือ่การพฒันาเขตอุตสาหกรรมผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

(Logistics Park)(คะแนนความสาํคญั 4.06 คะแนน คะแนนความเรง่ดว่น 3.88 คะแนน)

  

 สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้กลไกการประสานและกาํกบันโยบายอยา่งเป็นทางการ เพือ่เป็น

กลไกหลกัในการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ ดงัเช่นสภาโล

จสิตกิสแ์ห่งชาตใินมาเลเซยีและในออสเตรเลยี(คะแนนความสาํคญั 3.98 คะแนน คะแนน

ความเรง่ด่วน 3.81 คะแนน)  

 

ความสาํคญัของนโยบาย 

 

 ผูว้จิยัเหน็วา่ทัง้สามนโยบายขา้งตน้ลว้นแต่มคีวามสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโลจิ

สตกิสอ์ยา่งยัง่ยนื หากแต่ในทางปฏบิตันิัน้ การผลกัดนัใหเ้กดิขึน้จรงิเป็นเรือ่งทีย่าก ตอ้งอาศยั

ความรว่มมอืกบัผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีหลายฝา่ย ทาํใหใ้นมมุมองของผูป้ระกอบการนัน้อาจไมใ่ช่

เรือ่งทีเ่รง่ดว่น ณ ปจัจบุนั อยา่งไรกต็ามหากมคีวามพยายามอยา่งแขง็ขนัจากหน่วยงานรฐักด็ ี

หรอืจากเอกชนกด็ใีนอนาคต การผลกัดนันโยบายดงักลา่วออกมาอยา่งเป็นรปูธรรมกจ็ะสามารถ

เกดิขึน้ได ้และจะช่วยใหอุ้ตสาหกรรมโลจสิตกิสข์องไทยเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 

รปูแบบของโครงการทีเ่ป็นไปได้และเหมาะสม 

 

 การสรา้งสภาโลจสิตกิสใ์นปจัจบุนัอาจไมเ่รง่ดว่นในมมุมองของผูป้ระกอบการเน่ืองจาก

ปจัจบุนัมหีลายหน่วยงานทีค่อยผลกัดนันโยบายไปสูภ่าคการเมอืงอยูแ่ลว้การจดัตัง้สภา

ควรจะมกีารพฒันาสภาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปหรอืใชโ้ครงสรา้งทีม่อียูเ่ดมิในการต่อยอด

โดยปจัจบุนัมกีารจดัการสภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย (สรท.) ซึง่เป็นการรวมตวั
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ของผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ทางเรอืเท่านัน้ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาสภาผูส้ง่สนิคา้ทาง

เรอืแหง่ประเทศไทยไดท้าํหน้าทีใ่นฐานะองคก์รผูแ้ทนของผูส้ง่ออกจนเป็นทีย่อมรบัจาก

หน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐับาลและเอกชนภายในประเทศและระหวา่งประเทศ กลุม่

ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ทางบก  (ทางถนน) ตอ้งการจดัตัง้สภาผูข้นสง่สนิคา้ทางบกขึน้

เช่นกนัโดยวธิกีารจดัตัง้ขอบเขตการดาํเนินงานของสภามคีวามคลา้ยคลงึกบัสภาผูส้ง่ออก

สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย อยา่งไรกต็ามการจดัตัง้อาจมขีอ้จาํกดัเน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการการขนสง่สนิคา้ทางบกนัน้มอียูท่ ัว่ประเทศ ซึง่อาจรวมตวักนัยากกวา่

ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ทางเรอืซึง่มจีาํนวนน้อยกวา่ และหากเป็นไปไดใ้นทา้ยทีส่ดุแลว้ 

สภาโลจสิตกิสท์ีค่วรจะเป็นควรจะใชต้วัแบบจากองักฤษซึง่เป็นการรวมตวัของ

ผูป้ระกอบการขนสง่ในทุกรปูแบบ ทัง้ทางบก (ถนนและราง) ทางเรอืและทางอากาศ 

เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนของอุตสาหกรรมโลจสิตกิสอ์อยา่งแทจ้รงิ 

 

 ในสว่นของการผลกัดนันโยบายอื่นๆ เช่น การประกนัภยัระหวา่งประเทศและ Logistic 

Park จาํเป็นตอ้งใหห้น่วยงานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบเขา้มามสีว่นรว่มและผลกัดนัโดยตรง 

เช่น คปภ. ดแูลเรือ่งการประกนัภยั และสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเขา้มา

ดแูลเรือ่ง Logistics Park เป็นตน้   
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