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โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 
ของการค้าระหว่างประเทศ 



โลจิสติกส์การค้ากับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
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เปรียบเทียบดชันีความสามารถด้านโลจิสติกส์ 

(Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย พ.ศ. 2555 

รายการ สิงคโปร์ 
ฮ่องกง, 

จีน 
ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 

LPI Score 4.13 4.12 3.93 3.49 3.18 3.08 3.02 3 

LPI Rank 1 2 8 29 38 46 52 53 

1. พิธีการศุลกากร 4.1 3.97 3.72 3.28 2.96 2.77 2.62 2.65 

2. โครงสร้างพื้นฐาน 4.15 4.12 4.11 3.43 3.08 2.87 2.8 2.68 

3. การเตรียมการขนส่ง 
ระหว่างประเทศ 3.99 4.18 3.61 3.4 3.21 2.98 2.97 3.14 

4. สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ทั้งภาครัฐและธุรกิจ 4.07 4.08 3.97 3.45 2.98 3.14 3.14 2.68 

5. ระบบการติดตามและตรวจสอบ
สินค้า 4.07 4.09 4.03 3.54 3.18 3.09 3.3 3.16 

6. ความตรงต่อเวลาของบริการ 4.39 4.28 4.21 3.86 3.63 3.58 3.3 3.64 

ที่มา : ธนาคารโลก, LPI Index 



AEC โอกาสและความท้าทายต่อโลจสิติกสไ์ทย 

 



การรวมกลุ่มด้านบริการโลจสิติกส์ 

วัตถุประสงค ์
• ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวให้ได้ในปี 2015 โดยใช้มาตรการเปิดตลาด

บริการโลจิสติกส ์การอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

• ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นฐานการผลิต 

• มาตรการต่าง ๆ จะจ ากัดอยู่เฉพาะโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเท่านั้น 

 
เปิดเสรี 

การอ านวยความ
สะดวกทางการค้า
และโลจสิติกส์ 

การพัฒนาผู้
ให้บริการ 
โลจิสติกส์ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
การขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ 



      
     ASEAN Enterprise 

Manufacturer 



ประเทศไทยกบัการเชื่อมโยง 
เครือข่ายโลจิสติกสใ์นอาเซียน 

เส้นทางเช่ือมโยงการคมนาคมในภูมิภาค 
เส้นทางเช่ือมโยงภูมิภาคตามแนวพืน้ที่เศรษฐกิจ 

(Economic Corridor) ที่ผา่นประเทศไทย 
 

 

 

 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ R3E เป็นเส้นทางระหว่าง ไทย-
ลาว-จีนตอนใต้ (คุนหมิง-ห้วยทราย-เชียงของ) 
 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ R3W เป็นเส้นทางระหว่าง ไทย-
พม่า-จีนตอนใต้ (เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย) 
 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 เป็นเส้นทาง
ระหว่าง พม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม (เมาะละแหม่ง-เมียวะดี-แม่
สอด-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง) 
 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ R1 เป็นเส้นทางระหว่าง ไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม (อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินต์ซิตี้) 
 
เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ R10 เป็นเส้นทางระหว่าง ไทย-
กัมพูชา-เวียดนาม (ตราด-เกาะกง-นามคาน) 
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DAWEI PROJECT 



โอกาสและความท้าทายของโลจิสติกส์ไทย 

• การเปิดเสรบีริการโลจิสติกส์จะส่งผลดีต่อผู้บริโภค และกระตุ้นการแข่งขันด้านการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลดีต่อผู้ที่จะขยายตลาดบริการ 
โลจิสติกส์ไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน 

• ผู้ประกอบการโลจสิติกส ์(LSP) ของไทยทีอ่าจได้รับผลกระทบมากคาดว่าจะเป็น
กลุ่มบริการโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ขนส่ง ที่ไม่สนใจขยายเครือข่ายการให้บริการไปยังตลาด
ในภูมิภาคอาเซียน 

• ภาคเอกชนไทยต้องปรับปรุงคุณภาพบริการ เทคโนโลยี ฝีมอืแรงงาน ลดต้นทุน 
รวมทั้งพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 

• ภาครฐัควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
การให้ความรู้และค าปรึกษาแก่ผู้ให้บริการโลจสิติกส ์การสนับสนุนการรวมตัวของ
ผู้ประกอบการไทย และการส่งเสริมให้คนไทยใช้บริการโลจิสติกส์ของไทยมากขึ้น 

 



      การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ของโลจิสติกส์ไทย 
• Strengths 
๑.ประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งท่ีเปน็ศูนย์กลาง
การขนส่งของภมูิภาค 

2.มีชายฝั่งทะเลค่อนข้างยาว 

3.มีผู้ประกอบการมากราย 

4.มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางบกและทาง
อากาศท่ีครอบคลุมท่ัวถึง 

5.ผู้ประกอบการไทยมีความช านาญด้านการ
ให้บรกิารภายในประเทศ                                      

6.ผู้ประกอบการไทยมีการรวมตวักันเป็น
สมาพันธ์โลจิสตกิส ์

• Weaknesses 

1.ขาดการพัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์
ด้านโลจสิติกส ์

2. มีต้นทุนโลจิสติกส์ สูงกว่าประเทศเพื่อน
บ้านที่เป็นคู่แข่ง                             

3.ระบบการจัดการยังไม่ได้มาตรฐานและ
ครบวงจร 

4.ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

5.นโยบายการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ขาดความชัดเจน/เปลีย่นแปลงบ่อย  

6.ผู้ประกอบการไทยยังขาดความตระหนัก
ด้านต้นทุนโลจิสติกส ์

7.โครงสร้างพื้นฐานทางรางไม่มี

• Opportunities 

1.การเป็น AEC ในปี พ.ศ. 2558 จะท าให้
เกิดการ ไหลเวียนของสินค้า เงินทุน   
แรงงานได้อิสระขึ้น และมีการพฒันา
เครอืข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างกันเพื่อ
ประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน 

2.รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพฒันา
ระบบโลจิสติกส์ 

3.การค้าภายในและต่างประเทศขยายตัวท า
ใหอุ้ปสงค์บริการโลจสิติกสเ์พิ่มขึ้น 

4.เป็น Gateway  ส าหรับการขนส่งทางถนน
ส าหรบัประเทศจนีตอนใต ้ 

5.มีเส้นทาง(ถนน และรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยง
ตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจ N-S และ E-W 
Economic corridor สร้างโอกาสท่ีดีในการ
เป็นศูนย์กลางเชือ่มต่อการขนส่งและ
เศรษฐกิจในภูมภิาคและประเทศเพื่อนบ้าน
ตามด่านชายแดน  

6.ความร่วมมอืในระดับอนุภมูิภาคเช่น GMS 
เป็นปัจจยัที่ส าคญัในการพัฒนา  โครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

• Threats 

1.ถูกผลักดันใหม้ีการเปิดเสรี ซึง่
ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันกบัต่างชาต ิ

2.ลูกค้ามีความต้องการบริการที่ดีขึ้น เร็วข้ึน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกสข์องประเทศ

ไทย พ.ศ. 2555-2559 

วิสัยทัศน์  
• ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประตูการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสข์องอาเซียนเพ่ือเชื่อมสู่ตลาดโลก 

•Thailand as the ASEAN Logistics Connecting Gateway to Global Markets 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตรส์ านักโลจิสติกส์
การค้า ปี 2556-2557  
เพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและส่งเสรมิ
ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านโล

จิสติกส์การค้าในตลาดโลก 



ส ำนักโลจิสติกส์กำรค้ำ: ควำมตั้งใจของผู้บริหำร 
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ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 


