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“ยุทธศาสตรชาติดานโลจิสติกส
 กับความมั่นคงของชาติ”





ค�ำน�ำ

	 เอกสารวิชาการเรือ่ง	“ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจสิตกิส์กบัความมัน่คงของชาต”ิ	 

ฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้งส้ิน	 3	 ประการ	 ได้แก	่ 

(1)	 เพื่อศึกษาแนวคิด	 นโยบาย	 และแผนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส ์

กับความม่ันคงของชาติ	 (2)	 เพื่อศึกษาบทบาทของกองทัพในการเสริมสร้าง 

ความมั่นคงของชาติ	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 และ	 	 (3)	 เพ่ือจัดท�า 

ข้อเสนอบทบาทของกองทัพในการเสรมิสร้างความมัน่คงของชาต	ิภายใต้ยทุธศาสตร์

ชาติด้านโลจิสติกส์	

	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	 จะสามารถ

ยกระดับให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 หลุดพ้นกับดักประเทศ 

รายได้ปานกลางได้	 โดยประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	

20	ปี	คอืมุง่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสตกิส์ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

และมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์	 คือ	 ระบบโลจิสติกส์แห่งชาติของไทยสามารถ 

ให้บริการที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ประหยัด	 ปลอดภัย	 และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 

พร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค	 เช่ือมโยงกับ 

อนุภูมิภาคและนานาประเทศ	

	 นอกจากการพฒันาระบบโลจสิตกิส์จะมผีลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิทีจ่ะได้รับ

เป็นอย่างมากแล้ว	แต่กย็งัมผีลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ตามมาจากการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ซึ่งถึงแม้เส้นทางโลจิสติกส์จะน�าพา 

ความเจรญิเตบิโตให้แก่ด้านเศรษฐกจิ	แต่ปัญหาด้านความมัน่คงกม็โีอกาสจะตามมา 

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	อาทิ	การขนส่งสิง่ผดิกฎหมาย	ยาเสพติด	อาชญากรรมข้ามชาติ	 

ฯลฯ	และเมือ่ถงึเวลานัน้ปัญหาความมัน่คงดงักล่าวกอ็าจสะท้อนกลบัไปเป็นปัญหา

ส�าคัญต่อภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน	 ดังน้ัน	 หน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองทัพ	 

ถึงแม้จะมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระบบการจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ	

แต่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของการสร้างความเชื่อม่ันด้านความมั่นคงของชาติท่ีจะ



ส่งผลต่อสายตาเพือ่นบ้าน	มติรประเทศทีท่�าธรุกิจการค้าระหว่างกนั	ดังนัน้	กองทพั

จึงมีบทบาทในการสนับสนุนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในสภาวะแวดล้อมที่ภัยคุกคาม

ไม่ตามแบบทวีความรนุแรงมากขึน้	และควรมแีนวทางการเตรยีมความพร้อมในการ

รับมือกับเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	(ศศย.สปท.)	หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุน

ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยความส�าคัญของ 

การพฒันายทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจิสตกิส์	20	ปี	(พ.ศ.2561	-	2580)	ยงัคงต้องอาศยั

การศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้ได้แนวทางการสนับสนุนด้านการพัฒนา

ระบบโลจสิตกิส์ทีน่่าเชือ่ถอื	ทีส่ามารถยดึถอืและน�าไปปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 โมเดลประเทศไทย	4.0	

ภาพที่	4	 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย	 63

	 ภายใต้โมเดลประเทศไทย	4.0	

ภาพที่	5		 พลวัตการเปลี่ยนแปลงในระยะ	5	ปีข้างหน้า	 64

ภาพที่	6		 คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี	พ.ศ.2561		 68

	 และ	2562	

ภาพที่	7		 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ	 71

	 พิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ที่มีทั้งโครงการ

	 ก่อสร้างถนนสายใหม่	การลงทุนระบบคมนาคมทางราง	

	 การขนส่งทางอากาศ	

ภาพที่	8	 ภาพอนาคตยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	20	ปี		 91

	 (พ.ศ.2561	-	2580)	

ภาพที่	9	 ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย	 100

	 ความมั่นคงแห่งชาติ	กับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

	 (พ.ศ.	2560	-	2579)	(ด้านความมั่นคง)	

	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

	 ฉบับที่	12	(พ.ศ.2560	-	2564)	
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1.1	ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

บริบททางธุรกิจในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อทุกมิติและผู้ที่มี

ส่วนเก่ียวข้องในระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ	โดยธรุกจิมแีนวโน้มในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการกระบวนการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น	 เช่น	 การใช้ฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจัดการระบบโลจิสติกส์จากต้นน�้าไปยังปลายน�้า	 การใช้

เทคโนโลยีเพื่อช่วยการจัดหาวัตถุดิบ	(Raw	material	Procurement)	การบริหาร

สินค้าคงคลัง	(Inventory	Management)	การขนส่ง	(Transportation)	เพื่อช่วย

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	 ระบบโลจิสติกส์จะต้องปรับตัวให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่มีความหลากหลายในอนาคตมากขึ้น	

เช่น	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ	 (e-Commerce)	 ที่ใช้ 

ช่องทางซ้ือขายทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านอุปกรณ์มือถือ	 ช่องทางการกระจายสินค้า

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง	 จึงลดผู้เล่นและตัวกลางในการจัดการกระจาย

สนิค้าลง	ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการสนิค้าทีห่ลากหลาย	มลัีกษณะเฉพาะและต้องการ

ความรวดเรว็	การขนส่งทีท่นัเวลาเพือ่ใช้ในการบริโภคหรือใช้เพ่ือสนบัสนนุการผลิต

แบบทันเวลาพอดี	 ดังนั้นระบบโลจิสติกส์และการขนส่งในรูปแบบประตูถึงประตู	

(Door-to-door)	โดยเฉพาะในเขตเมอืงจะมีบทบาทเพิม่มากขึน้ในอนาคต	นอกจากนัน้	

ธุรกิจของกลุม่บรษิทัท่ีให้บรกิารโลจิสตกิส์ภายนอกหรอื	 Third	 -	 Party	 Logistics	

(3PL)	 มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน	 ขณะเดียวกัน	 โซ่อุปทานการผลิตสินค้าจะมีความ 

ซบัซ้อนมากยิง่ขึน้	โดยฐานการผลติสนิค้าบางส่วนจะเคลือ่นย้ายไปยงัประเทศเพือ่น

บ้านที่มีค่าแรงต�่ากว่า	 และขนส่งกลับเข้ามาเพื่อประกอบให้เสร็จในประเทศแล้ว 

จึงส่งออกไปยังประเทศปลายทาง	 ก�าลังการผลิตและฐานการผลิตเดิมจะผันตัว 

ไปเป็นผู ้ผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น	 ใช้แรงงานท่ีมีความรู ้และทักษะ 

ในการผลิตสูงขึ้น	 เป็นการผลิตที่มีลักษณะตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ 

ของลูกค้า(Responsiveness)	 ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากกว่าอดีต	 

โดยใช้แนวคิด	Smiling	Curve	ที่เกิดจากการให้ความส�าคญักบั 7	องค์ประกอบหลกั	

อันได้แก่	 การวิจัยและพัฒนา	 การออกแบบ	 การสร้างแบรนด์สินค้า	 การผลิต	 
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การวางตลาด	การกระจายสนิค้า	และการขายและบริการหลังการขาย	ซ่ึงผู้ประกอบ

การต้องใช้ความรู้	ใช้การประยุกต์	และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่สินค้า	 กระบวนทัศน์การเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของระบบโลจสิตกิส์ทัง้ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	และการบริหารจัดการสินค้าในห่วง

โซ่อุปทานของประเทศไทยในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ	 อีกทั้ง	 กระแสการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มได้รับความสนใจจากผู้บริโภค

มากขึ้น	 ผู้บริโภคต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 จึงเริ่มม ี

แนวคดิปรบัเปล่ียนรปูแบบการขนส่งไปสู่ระบบทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่า	 

เช่น	 การใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า	 การขนส่งระบบรางและน�้าที่ปล่อยมลพิษน้อยกว่า 

การขนส่งด้วยรถบรรทุก	 รวมท้ังให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของสินค้าและ

บริการในระบบโลจิสติกส์มากขึ้น	

ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.2561	-	2580)	นับเป็นกรอบทิศทางส�าคัญของการ

พัฒนาประเทศในระยะยาว	 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 

และยั่งยืน	 โดยน้อมน�าการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาประเทศทุก	ๆ	ด้าน	ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

โลจิสติกส์ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	 ธุรกิจ	 และบริการ	 เร่งรัดการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในประเทศจากแหล่งผลิต	

ระเบยีงเศรษฐกิจและพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษไปสูป่ระตกูารค้าต่อเนือ่งไปสูป่ระเทศ

ในอนุภูมิภาค	ภูมิภาคอาเซียน	และโลกได้อย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	 ไร้รอยต่อ	

น�าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับแรงงานที่มีศักยภาพมาใช้เพื่อ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 ปรับปรุงโครงสร้างโซ่อุปทานโดยสนับสนุน

กิจกรรมทีเ่พิม่คุณค่า	(Value	Chain	Activities)	ทีมุ่ง่เน้นการเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้า	

ผลิตภัณฑ์	 และบริการท่ีเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์	 การปรับปรุงกฎระเบียบ 

ทีเ่ก่ียวข้องให้มีมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัระดบัสากล	อกีทัง้ค�านงึถงึการพฒันาทีย่ัง่ยนื	

ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ชมุชน	และสังคมโดยรวม	การขับเคล่ือนระบบ
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โลจิสติกส์ตามแนวทางดังกล่าว	 เมื่อสัมฤทธิ์ผลแล้วจะช่วยยกระดับคุณภาพ 

ของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 ดึงดูดการลงทุนจากท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ	 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการบริการของ

ภมูภิาค	เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและน�าพาประเทศไปสูก่ารเป็น	ประเทศ

การค้าและการบริการ	 (Trading	 Nation)	 อันจะเป็นการขับเคล่ือนประเทศไทย 

สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี	 2580	 

ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ 	 ยังมีกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส ์ของ

ประเทศไทย	 เช่น	นโยบาย	Thailand	4.0	 ของรัฐบาล	ที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจชุดใหม่	(New	Engines	of	Growth)	ที่มีรายได้สูง	และปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่	“Value-based	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม”	 โดยมีฐานคิดหลักเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์	 ไปสู่สินค้า

เชิงนวัตกรรม	 เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	ความคิดสร้างสรรค์	และนวัตกรรม	(Digital	Economy)	

และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู ่การเน้นภาคบริการมากขึ้น	 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ที่ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไว้ในยุทธศาสตร์ 

ที	่7	ซึง่เกีย่วข้องกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ทีจ่ะสนบัสนนุ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	กระจายความเจริญและการพัฒนาเมืองรวมทั้ง

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ของประเทศไทย	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.2560	 -	 2564)	 มีประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญ	 

3	ประเดน็	คือ	(1)	การก�าหนดต�าแหน่งทางยทุธศาสตร์เพือ่การเชือ่มโยงในอนภุมูภิาค

และเป็นประตูการค้า	ยกระดับการบรหิารจดัการและโซ่อปุทาน	(2)	การพัฒนาระบบ

การบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ	 (National	 Single	

Window:	 NSW)	 ให้เชื่อมโยงสมบูรณ์	 และปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการท�า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 และ	 (3)	 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์	 และ 
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บุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระบบคมนาคมขนส่งของไทย	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560	-	2579)	โดยกระทรวงคมนาคม

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 

ขนส่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่ง	ใน	3	ด้าน	คือ	การขนส่งที่ปลอดภัย	และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Green	 and	 Safe	 Transport)	 การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ	

(Transport	Efficiency)	และระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค	และ

เท่าเทียม	(Inclusive	Transport)	

กล่าวโดยสรุป	 ภาพรวมของปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ในระดับโลก	 ระดับ

ภูมิภาค	 ตลอดจนระดับประเทศที่จะเกิดข้ึน	 จากสภาวะที่การค้าระหว่างประเทศ 

มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว	 การประกอบธุรกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศมีการ

แข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้เทคโนโลยีต่างๆ	 ได้มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบการผลติ	 การค้า	 การขนส่งคมนาคม	

และระบบโลจิสติกส์	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดยุทธศาสตร ์

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต	 ประกอบด้วย	 

(1)	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (2)	 นโยบาย	 Thailand	 4.0	 (3)	 แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์	 และดิจิทัล	 (4)	 แผน 

เร่งด่วนในระยะ	5	ปีแรก	ประเดน็การพฒันาระบบโลจสิตกิส์	เพือ่รองรับยทุธศาสตร์

ชาติ	(5)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.2560	-	2564)	

(6)	แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย	ฉบบัที	่3	(พ.ศ.2560	

-	 2564)	 (7)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย	 ระยะ	 20	 ปี	 

(พ.ศ.2560	 -	 2579)	 และ	 (8)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 20	ปี	 ที่เป็นกรอบ

ทศิทางส�าคญัในการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศในระยะยาว	และทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงของระบบโลจิสติกส์ในอีก	 20	 ปี	 รวมท้ังเกิดความสอดคล้องกับ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 

ของยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	
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จากแผนการพฒันาโลจสิต์ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น	ไม่เพยีงแต่ส่งผลกระทบทาง

บวกในการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานา

ประเทศเท่านั้น	 หากแต่อีกมุมหนึ่งก็ส่งผลกระทบทางลบในการพัฒนาด้วยเช่นกัน	

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านการทหาร	และด้านข้อมูล

ข่าวสาร	 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งหาผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าวด้วย	 ศูนย์

ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในฐานะหน่วยงานด้านความ

มัน่คงและคลงัสมองของกองทพัไทย	ได้เหน็ถงึความส�าคัญของยทุธศาสตร์ชาติด้าน

โลจิสติกส์และความมั่นคงของชาติ	จึงได้จัดท�าเอกสารวิชาการ	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์

ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ”	 ขึ้น	 เพื่อสนับสนุนมุมมองทางวิชาการ

ในประเด็นส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องให้กับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้

ประโยชน์ต่อไป

1.2	 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1	 เพื่อศึกษาแนวคิด	 นโยบาย	 และแผนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ

1.2.2	 เพือ่ศกึษาบทบาทของกองทพัในการเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ	

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์

1.2.3	 เพือ่จดัท�าข้อเสนอบทบาทของกองทพัในการเสรมิสร้างความมัน่คง

ของชาติ	ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์

1.3	 ขอบเขตของการศึกษา

	 	 การจัดท�าเอกสารวิชาการ	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความ

มั่นคงของชาติ”	ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	

	 	 ส่วนที่	1	 บทน�า	

	 	 ส่วนที่	2	 แนวคิด	นโยบาย	และแผนเกี่ยวกับยุทธชาติด้านโลจิสติกส์

	 	 ส่วนที่	3	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 20	 ปี	 (พ.ศ.2561	 -	 2580)	 
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ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในคณะกรรมาธิการคมนาคม	 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

	 	 ส่วนที	่4	 ข้อเสนอบทบาทของกองทพัในการเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ	

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์

	 	 ส่วนที่	5	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  

1.4	 วิธีการศึกษา

เอกสารวิชาการฉบับน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)	 ผู้ศึกษาได้แบ่งการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 (Data	 collection)	

และการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 	 1.4.1	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	data)	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม	และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังรายละเอียดต่อไปนี้

-	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการสัมมนาวิชาการ	 เพื่อประเมิน

สภาวะแวดล้อมท่ัวไปด้านโลจิสติกส์	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์

ประเทศไทย	๒๐	ปี”	เมื่อ	31	ม.ค.61	ณ	ห้องกมลทิพย์	2-3	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	

กรุงเทพฯ	ทีจั่ดขึน้โดยคณะอนกุรรมาธกิารศกึษาด้านโลจสิตกิส์ในคณะกรรมาธกิาร

การคมนาคม	 สภานิติบัญญัติ	 มีวิทยากรบรรยายประกอบด้วย	 (1)	 นางสาวธิดา	 

พัทธธรรม	 ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2)	 ศ.ดร.	 ฐาปนา	 

บุญหล้า	 และ	 (3)	 ดร.	 คุณานันท์	 ทยายุทธ	 นอกจากน้ันยังมีการเสวนารับฟัง 

ความคิดเห็นโดยมีตัวแทนภาคเอกชนจากทั้ง	8	หน่วยงาน	ได้แก่	(1)	นายพงษ์ศักดิ์	

พบิลูศกัดิ	์ทีป่รกึษาและกรรรมการอสิระอาวโุส	สภาอตุสาหกรรมรมแห่งประเทศไทย	

(2)	นายวรทัศน์	 ตันติมงคลสุข	 กรรมการในคณะกรรมการ	 Logistics	&	 Supply	

Chain	 หอการค้า	 	 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 (3)	 นายคงฤทธิ์	 จันทริก		 

ผู ้อ�านวยการบริหาร	 สภาผู ้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	 (4)	 นางวัลภา	 

สถิระชะวาล	 ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย	 (5)	 นายเกตติวิทย์	 สิทธิสุนทรวงศ์	

นายกสมาคมผู้รบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	(6)	นายอธษิฐ์	พุม่เขม็	ทีป่รึกษา
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สมาคมผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าทางน�า้	(7)	นายชยัยงค์	เทยีนวฒุชิยั	นายกสมาคม

ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย	(8)	ดร.ทองอยู่	คงขันธ์	ประธานสหพันธ์ขนส่ง

ทางบกแห่งประเทศไทย	และม	ีดร.ธเนศ	โสรตัน์	เป็นผู้ด�าเนนิการเสวนา	มผู้ีเข้าร่วม

รับฟังการสัมมนาจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น	216	คน

	 	 	 -	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน	 -	 ภายนอก	

และก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์ของไทย	เมื่อ	15	มี.ค.61	ณ	วิทยาลัย

เสนาธิการทหาร	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 โดยมีผู ้แทนจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจ�านวน	 22	 คน	 ได้แก่	 (1)	 พล.ท.เจิดวุธ	 คราประยูร	 

(2)	พ.อ.ดร.เอกภพ	ภานุมาศตระกูล	(3)	ดร.วิทยา		สุหฤทด�ารง	(4)	ศ.ดร.อรรถกร	

จารุเธียร์	 (5)	 นายณัฐพนธ์	 เกษสาคร	 (6)	 ผช.ศ.ดร.พงษ์ชัย	 อธิคมรัตนกุล	 

(7)	นายสุรรัฐ	 เนียมกลาง	 (8)	ผช.ศ.ดร.วรินทร์	 วงษ์มณี	 (9)	นายเลิศ	ดนูสุวรรณ	 

(10)	 นายอธิษฐ์	 พุ่มเข็ม	 (11)	 นายชลัช	 วงศ์สงวน	 (12)	 นายณัฐภูมิ	 เปาวรัตน	์ 

(13)	นายปิติคนธ์	วเิชียร	 (14)	ดร.ธเนศ	โสรตัน์	 (15)	นางสาวกฤชภาส์	นาทีสุวรรณ	 

(16)	ดร.นฤมล	ศรบีญุเรอืง	 (17)	นายดนัย	 คาลัสซี	 ผู้บริหารด้านโลจิสติกส์เอกชน	

(18)	นายวรทศัน์	ตนัตมิงคลสขุ	(19)	นายเกตตวิทิย์	สทิธสินุทรวงศ์	(20)	ดร.คณุานนัท์		

ทยายุทธ	(21)	นายพงษ์พัฒน์	สัตยวินิจ	(22)	นายอธิภู	จิตรานุเคราะห์

	 	 1.4.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 data)	 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารวิชาการ	 บทความ	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สรุปการประชุมสัมมนา	 และ 

สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	

	 	 1.4.3	 การวิเคราะห์และสรุปผล	 ผู้ศึกษาน�าข้อมูลท่ีได้จากปฐมภูมิและ 

ทุติยภูมิมาวิเคราะห์	 และสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	

analysis)
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“ยุทธศาสตรชาติดานโลจิสติกส
 กับความมั่นคงของชาติ”

1.5	ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5.1	 ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์	 และผลกระทบของยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านโลจสิตกิส์กบัความมัน่คงของชาต	ิเพือ่น�าไปก�าหนดแนวทางรบัมอืกบัภยัคกุคาม

ด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

1.5.2	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	น�าไปจัดท�า

ข้อเสนอบทบาทของกองทัพต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 ให้กับกองทัพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5.3	 สนบัสนนุมมุมองทางวชิาการให้แก่กองทัพและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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 ในบทนี้จะเป็นการศึกษาแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

โลจิสติกส์	 ที่ประกอบด้วย	 (1)	 Visions	 of	 the	 Future:	 Transportation	 and	

Logistics	2030	(2)	Delivering	Tomorrow	(Logistics	2050)	และยุทธศาสตร์

และแผนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ที่ประกอบด้วย	 (1)	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.2561	

-	2580)	(2)	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่12	(พ.ศ.2560	-	2564)	

โดยมีรายละเอียดส�าคัญดังต่อไปนี้

2.1	แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

เน่ืองจากปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์และแนวโน้มการเปิดเสรีทางการค้า 

มีมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลให้ภาคธุรกิจเผชิญกับความเสี่ยงจากการแข่งขันกัน

อย่างรนุแรง	ดงันัน้	จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีภ่าคธรุกิจของทกุประเทศจ�าเป็นต้องยกระดบั

ขดีความสามารถในทกุวถิทีางทีเ่ป็นไปได้	ด้วยการบริหารจัดการกระบวนการขนส่ง

สินค้าจากผู้ผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตามกลไกตลาด	

และให้ความส�าคญักบัการลดต้นทนุ	ถอืเป็นเป้าหมายหนึง่ทีส่�าคญัซึง่ผูป้ระกอบการ

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท้ังในระดับธุรกิจ

และระดับประเทศ	

โลจิสติกส์	(Logistic)	มาจากภาษาฝรั่งเศส	ค�าว่า	“logistique”	ที่มีรากศัพท์

ค�าว่า	 โลเชร์	 (loger)	 หมายถึงการเก็บ	 โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากการขนส่งสินค้า 

ทางการทหาร	 ในการส่งก�าลังบ�ารุงทั้งเสบียง	 อาวุธก�าลังพล	 เพื่อสนับสนุนการรบ	

หรอืกจิกรรมต่างๆ	แต่อย่างไรกต็าม	ในวงวชิาการ	ค�าจ�ากดัความของค�าว่า	“โลจสิตกิส์”	

มีหลายระดับ	 แต่โดยทั่วไปมีความหมายในระดับธุรกิจ	 ซึ่งจะเน้นความหมายของ 

ค�าว่า	“การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์”	ค�าจ�ากัดความที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ในระดับสากล	 คือนิยามของ The	Council	 of	 Supply	 Chain	Management	

Professionals	(CSCMP)	ซึ่งกล่าวไว้ว่า	
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“การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการท�างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด�าเนินการ และการควบคุมการท�างานขององค์กร 

รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้าวัตถุดิบ

ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

โดยค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ”

	 จากค�าจ�ากดัความ	และการด�าเนินการพฒันาระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบนัทีก่ล่าว

มาในเบือ้งต้นนี	้ท�าให้ผูศ้กึษาได้ตระหนักถงึความส�าคญัและด�าเนนิการทบทวนเกีย่ว

กบัแนวคิดภาพอนาคต	แบ่งออกเป็น		(1)	Visions	of	the	Future:	Transportation	

and	Logistics	2030	และ	(2) Delivering	Tomorrow	(Logistic	2050)	ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้

 2.1.1	 Visions	 of	 the	 Future:	 Transportation	 and	 Logistics	

20301

Visions	of	the	Future:	Transportation	and	Logistics	2030	ประกอบ

ด้วย	9	รูปแบบ	(9	Scenarios)	มีรายละเอียด	ดังนี้

(1)	Scenario	1	:	Integrating	systems	to	enable	goods	in	transit	to	

be	monitored	and	managed	 in	 real	 time	ระบบติดตามยานพาหนะในการ

ขนส่งสนิค้าของภาคธรุกจิแบบเรยีลไทม์มใีช้กนัอย่างแพร่หลาย	โดยระบบการบริหาร

การขนส่งแบบเรียลไทม์นี้มีความปลอดภัย	 สามารถจัดการยานพาหนะผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโทรศัพท์ได้	ท�าให้การสั่งงาน	ควบคุมดูแล

ระบบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยผู้บริหารหรือผู้ดูแล
1	DB	Mobility	Logistics	AG.	(2014).	VISIONS	OF	THE	FUTURE:	TRANSPORTATION

AND	 LOGISTICS	 2030.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 8	 สิงหาคม	 2562.	 จาก	 file:///C:/Users/

Administrator/Downloads/Visions_of_the_Future__TRANSPORTATION_AND_

LOGISTICS_2030%20(1).pdf
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ระบบจะสามารถตรวจสอบการท�างานของผูป้ฏบิตังิานผ่านระบบได้	ทัง้นี	้ผูป้ระกอบ

การควรพิจารณาระบบที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการการขนส่ง	ตั้งแต่

การวางแผนการขนส่ง	 การติดตาม	 ตรวจสอบระหว่างการขนส่ง	 และการรายงาน

ผลหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน	

(2)	Scenario	2	:	Using	infrastructure	efficiently	with	intelligent	

traffic	guidance	systems	การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	ถือเป็นแนวทางการด�าเนิน

นโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ	 เพื่อลด 

ต้นทุนโลจิสติกส์	 โดยส่งเสริมการขนส่งทางราง	 ทางน�้า	 เพื่อประหยัดพลังงาน	 

ลดต้นทุน	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	 เชื่อมต่อสู่ต่างประเทศ	 พัฒนา 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง	ๆ	เพื่อรองรับการขยายตัวในด้าน

เศรษฐกจิ	โดยเฉพาะระบบควบคมุการเดนิรถไฟมาตรฐานของยโุรป	หรือ	European	

Train	 Control	 System	 (ETCS)	 ถือเป็นการควบคุมเส้นทางเดินรถไฟที่มีความ

ปลอดภัยสูงสุดให้การสนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์	 ทั้งการลงทุน	สร้างเครือข่าย

ธรุกิจให้กว้างขึน้	พฒันา	ยกระดับมาตรฐานการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระดับ

สากล	 โดยยกระดับศักยภาพการขนส่งสินค้าทั้งทางบก	 น�้า	 และอากาศ	 ส่งเสริม 

การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลักเชื่อมต่อประตูการค้าส�าคัญให้สามารถขนส่ง

สินค้าผ่านเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(3)	 Scenario	 3	 :	 Safe	 and	 efficient	 transportation	with	 driver	

assistance	 systems	 ในอนาคตการสื่อสาร	 การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ใช้ถนน 

จะประสบความส�าเร็จมากขึ้น	 โดยระบบการจัดการขนส่งจะนิยมใช้ซอฟต์แวร ์

ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 อินทราเน็ต	 และเอ็กซ์ทราเน็ต	 โดยเฉพาะ 

การวางแผนการบรรทกุสนิค้า	เลอืกวธิกีารขนส่ง	การจัดซือ้ในงานขนส่ง	การจัดการ

เส้นทางขนส่ง	ควบคุมการขนส่ง	ติดตามการจัดส่งรายงาน	โดยสามารถปรับเปลี่ยน

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จ�าเป็นให้สอดคล้องกับระบบโลจิสติกส์	 เพ่ือให้สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	
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(4)	Scenario	4	:	Optimizing	processes	with	intelligent	freight	cars 

ยานพาหนะขับเคลื่อนเองช้ินแรกที่เริ่มมีการทดลองใช้	 คือ	 รถยก	 เนื่องจากการใช้

แรงงานมนุษย์ในการขนย้ายท�าให้งานล่าช้า	ดงัน้ัน	รถยกแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า	หุน่ยนต์

เคลื่อนที่ได้แบบอัตโนมัตินี้	 จะสามารถประมวลผลข้อมูลการรับการจัดส่งสินค้าได้

รวดเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่า	ดังนั้น	ในปี	2030	มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะมียาน

พาหนะส�าหรับขนส่งทีขั่บเคลือ่นเองได้อย่างสมบรูณ์ออกมาใช้งานจรงิ	เช่น	รถบรรทกุ

ไร้คนขบัหรอืรถบรรทุกแบบขบัเคลือ่นเอง	เป็นต้น

(5)	Scenario	5	:	Low	noise	levels	in	city	logistics	with	alternative	

propulsion	and	new	logistics	concepts	เป็นยุคที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์	 ซึ่ง

เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ	 ของการจัดการโลจิสติกส์	 เช่น	 การเคลื่อนย้าย	 การจัด

เก็บรวบรวม	 และกระจายสินค้า	 เป็นต้น	 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 โดยการลดการปล่อยมลพิษ	 เพิ่มการน�ากลับมาใช้ซ�้า	 ใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ลดการใช้วัตถุดิบที่เป็นมลพิษ	เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์	และความพึง

พอใจของลูกค้า

(6)	Scenario	6	:	Using	capacity	efficiently	with	modular	container	

design	for	small	transport	volumes	มุง่เน้นการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการในการขนส่งท่ีมีความหลากหลาย	 และสอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค	 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 

การตลาด	 ขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ท้ังด้านต้นทุน	 ประสิทธิภาพการขนส่ง	

รวมถึงประโยชน์ใช้สอยในเชิงพื้นที่การขนส่ง	และเก็บรักษา

(7)	Scenario	7	:	Consolidating	transport	volumes	with	multimodal	

integration	of	different	modes	of	transport	เราจะต้องเข้าใจถงึรูปแบบและปริมาณ

การขนส่งทีเ่หมาะสม	โดยต้องค�านงึว่า	โลจสิตกิส์เป็นส่วนหนึง่ของโซ่อปุทานทีค่วบคมุ

การไหลเวียนของสินค้า	 การจัดเก็บสินค้า	 บริการ	 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ	เพื่อให้เกิดประสิทธิผล	และบรรลุความต้องการของลูกค้า
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(8)	Scenario	8	:	Modern	work	environments	to	make	the	logistics	
industry	more	appealing	มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบ	ดูแล	ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ก�าหนดมาตรฐานความปลอดภยัไว้เป็นหนึง่ในนโยบาย
การท�างาน	 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดยแต่ละแผนกจะ 
มีการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีท�างานที่ตนรับผิดชอบอยู่อย่างสม�่าเสมอ	ทั้งด้านความ
พร้อมของก�าลังคน	 อุปกรณ์	 และพื้นท่ีก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง	 เช่น	 การตรวจ
อุปกรณ์	 ระบบไฟฟ้า	 การตรวจสอบความปลอดภัยภายในคลังสินค้า	 การจัดเก็บ
ตรวจสภาพหลงัการปฏบิตังิาน	เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานที่ดี	 รวมถึงการอบรมพนักงาน	 เพื่อให้เข้าใจมาตรฐานสุขอนามัย	 สภาพ
แวดล้อม	ความปลอดภัยในการท�างานอีกด้วย

(9)	Scenario	9	:	More	environmentally	friendly	transportation	
with	 alternative	 vehicle	 and	 propulsion	 technologies	 โลจิสติกส์เพื่อ 
สิง่แวดล้อมเริม่มบีทบาทต่อด้านเศรษฐกิจการค้า	 การขนส่งมากขึ้น	 เนื่องจากโลก 
มีแนวโน้มให้ความส�าคัญต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	 ที่เกิดจาก 

การเผาไหม้ของพลังงานในภาคการขนส่ง	 ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ยังใช้ 
เชื้อเพลิงฟอสซิล	น�้ามันเชื้อเพลิง	ซึ่งปล่อย	CO

2
	ในขณะที่ภาคการผลิตเริ่มหันมาใช้

พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนอื่น	 ๆ	 เช่น	 พลังงานแสงแดด	 และพลังงานลม	
เป็นต้น	ทั้งนี้	การประหยัดพลังงานในภาคขนส่งมีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ภาครัฐที่
ควรเร่งพัฒนาระบบการขนส่งทางราง	 ทางแม่น�้า	 และชายฝั่งทะเล	 โดยเร่งออก 
กฎเกณฑ์และปรบัปรุงโครงสร้างพืน้ฐานในการเพิม่ประสทิธภิาพของการขนส่งทางราง
ในภาคเอกชน	เพื่อสร้างจิตส�านึกในการรักษาสภาวะแวดล้อม 

	 2.1.2	Delivering	Tomorrow	(Logistics	2050)2

	 Deutsche	 Post	 DHL	ประกอบด้วย	 5	 รูปแบบ	 (5	 Scenarios)	 
มีรายละเอียด	ดังนี้

2 DHL.	(2012).	DELIVERING	TOMORROW	Logistics	2050.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	8	สิงหาคม	

2562.	 จาก	 https://www.dhl.com/content/dam/Local_Images/g0/aboutus/

SpecialInterest/Logistics2050/szenario_study_logistics_2050.pdf	
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(1) Scenario	 1	 :	 Untamed	 Economy	 –	 Impending	 Collapse  

เป็นช่วงทีเ่กดิการพฒันาทางเศรษฐกจิทีไ่ม่ยัง่ยนื	โลกขบัเคล่ือนด้วยกระแสวตัถนุยิม	

พลงัอ�านาจทางเศรษฐกจิเปลีย่นแปลงเข้าสูภ่มูภิาคเอเชยี	ประเทศก�าลังพัฒนามกีาร

ใช้เทคโนโลยขีัน้สงู	มกีารแข่งขนักนัอย่างต่อเนือ่งท�าให้เกดิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไม่จ�ากัดน�าไปสูก่ารท�าลายสิง่แวดล้อม	เหตกุารณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาตรินุแรง

และชัดเจนขึน้	ตลาดโลจสิตกิส์ในระดบัโลกเพิม่ขึน้อย่างหนาแน่น	เส้นทางอาร์กตกิกลาย

เป็นเส้นทางการค้าทางเรอืที่ส�าคัญ

(2)	Scenario	2	:	Mega	Efficiency	in	Megacities	เมืองใหญ่เริ่มพัฒนา

เป็นการเติบโตแบบสีเขียว	 โดยมีภาครัฐกลายเป็นผู้เล่นส�าคัญล�าดับที่	 2	 รองจาก 

ภาคธรุกจิ	กระบวนการผลติและการให้บรกิารเป็นแบบอตัโนมตัอิย่างมาก	การขนส่ง

โดยเช่ือมต่อในระดับภูมิภาคและระดับโลกมีประสิทธิภาพ	 มียานพาหนะไฟฟ้า

ส�าหรับการขนส่ง	 ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์กลายเป็นสาธารณูปโภคขนาดใหญ่	 

โลจสิตกิส์ในพืน้ทีช่นบทมน้ีอยมาก	เนือ่งจากในปี	2050	ประชากรส่วนใหญ่จะอาศยั

อยู่ในเมือง	 ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างเขตเมืองและชนบท	 มีการขนส่งแบบใหม่ 

ในเขตเมอืง	โดยในเมอืงใหญ่มกีารเช่ือมต่อกนัท่ัวโลก	มกีารส่งสินค้าโดยยานพาหนะ

แบบไร้คนขบัเป็นการบริการแบบรวดเรว็แบบ	Point-to-point	และมเีคร่ืองบนิบรรทกุ

สนิค้าขนาดใหญ่แบบไร้คนขับ

(3)	Scenario	3	:	Customized	Lifestyles	การท�าธุรกิจแบบเดี่ยวเกิดขึ้น

อย่างแพร่หลาย	 โดยมีการค้าในระดับภูมิภาคและการเคลื่อนย้ายสินค้าในชนบท	

ท�าให้การขนส่งในระยะไกลของสนิค้าลดลงอย่างรวดเรว็	ผูบ้รโิภคสามารถออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้	 โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ปลอดภัย	 

ส่วนด้านการขนส่งวตัถุดบิและการส่งกลบัจะอยูใ่นส่วนออฟไลน์	

(4)	 Scenario	 4	 :	 Paralyzing	 Protectionism	 คาดว่าน่าจะเกิดความ 

ขัดแย้งขึ้นระหว่างประเทศเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านทรัพยากร	 เนื่องจากมีการ 

ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น	 ท�าให้เกิดภัยคุกคามจากความขัดแย้งขนาดย่อมที่เชื่อมโยง 

กบัด้านทรัพยากร	เกดิห่วงโซ่อปุทานในระดบัภมิูภาค	การค้าส่วนใหญ่เกดิในภูมภิาค
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และตลาดในประเทศมีความส�าคัญ	เนื่องจากปริมาณในการจัดการโลจิสติกส์ระดับ

โลกลดลงอย่างจรงิจงั	จงึอาจกล่าวได้ว่า	ความไม่แน่นอนในด้านเศรษฐกจิท�าให้โลก

ในยุคโลกาภิวัตน์อาจเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผ่านมา

(5)	Scenario	5	 :	Global	Resilience	–	Local	Adaptation	เป็นช่วง 

ที่น่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจ�านวนมาก	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ	การบรรเทาภัยพบิตัจิงึมคีวามส�าคญัอย่างมาก	 ดังนั้น	 ความยืดหยุ่นจึงถือ

เป็นกรอบแนวคดิทางเศรษฐกจิแบบใหม่	การเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อปุทานในภมูภิาค	

และการผลิตด้วยความรวดเร็วอาจไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป	 ทั้งนี้	 ผู้ให้บริการ 

โลจสิตกิส์ควรมคีวามสามารถในการขนส่งได้ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	ให้การตอบสนอง

ต่อภยัธรรมชาตอิย่างครอบคลมุ	เนือ่งจากในหลายพ้ืนท่ีพบภยัธรรมชาติอยูบ่่อยคร้ัง	

เช่น	อาจมีโครงสร้างคลังสินค้าตั้งอยู่ใกล้กับผู้ผลิต	เป็นต้น

2.2	ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

2.2.1	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.2561	-	2580)3

จากกรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิ(พ.ศ.2561	-	2580)	ซึง่มวิีสยัทศัน์	“ประเทศไทย

มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	หรือเป็นคติพจน์ประจ�าชาติว่า	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ได้มี

การคาดการณ์อนาคตประเทศไทยในปี	 2580	ทีร่่วมกนัขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู่

เศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างม่ันคงยั่งยืน	 โดยสถาบันหลักของชาติ

ด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	 เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม	 มีความสามัคคีของคนในชาติ	 

มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในทุกพื้นที่	 และมีระดับรายได้สูง	 มีความเป็น

ธรรมในสังคม	 และความเหลื่อมล�้าลดลงในทุกมิติ	 ประเทศไทยมีบทบาทส�าคัญ 

3	 ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2561).	 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ	 ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

มิถุนายน	2561.	เอกสารอัดส�าเนา.
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ในภูมิภาคและโลก	 ท้ังน้ี	 ยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 

ในระยะ	 20	 ปีต่อจากนี้ไป	 ประกอบด้วย	 6	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	

ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง	ยทุธศาสตร์ที	่2	ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่	3	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่	 4	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสงัคม	ยทุธศาสตร์ที	่5	ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีติ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และยุทธศาสตร์ที่	6	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

หากจะพจิารณาการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ของประเทศไทยนัน้	ยทุธศาสตร์

ที่	2	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ

ทีค่วรน�ามาพจิารณา	โดยยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

มีเป้าหมายการพฒันาทีมุ่่งเน้นการยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ

บนพื้นฐานแนวคิด	3	ประการ	ได้แก่	(1)	“ต่อยอดอดีต”	โดยมองกลับไปที่รากเหง้า 

ทางเศรษฐกิจ	 อัตลักษณ์	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 วิถีชีวิต	 และจุดเด ่นทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย	 รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ 

ประเทศในด้านอื่นๆ	 น�ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 

เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ	และสังคมโลกสมัยใหม่	 (2)	“ปรับปัจจุบัน”	

เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ	 ทั้ง 

โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง	 โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี 

และดิจิทัล	 และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ 

บริการอนาคต	และ	 (3)	“สร้างคุณค่าใหม่	 ในอนาคต”	ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการ	พัฒนาคนรุ่นใหม่	รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ	เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการ 

ต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน	 พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 

ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่	 ขยายโอกาสทาง 

การค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี	
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รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล�้าของคนในประเทศได ้

ในคราวเดียวกัน	

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

ประกอบด้วย	5	ประเด็น	ได้แก่

●	 การเกษตรสร้างมลูค่า	ให้ความส�าคญักบัการเพิม่ผลติภาพการผลติ

ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า	 และความหลากหลายของสินค้าเกษตร	 ประกอบด้วย	 

(1)	เกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิน่	(2)	เกษตรปลอดภัย	(3)	เกษตรชวีภาพ	(4)	เกษตรแปรรปู	

และ	(5)	เกษตรอัจฉริยะ

●	 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	 โดยสร้างอุตสาหกรรมและ

บรกิารแห่งอนาคตทีข่บัเคลือ่นประเทศไทยไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้วด้วยนวตักรรม

และเทคโนโลยแีห่งอนาคต	ประกอบด้วย	(1)	อตุสาหกรรมชวีภาพ	(2)	อตุสาหกรรม

และบริการการแพทย์ครบวงจร	 (3)	 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล	 ข้อมูล	 และ

ปัญญาประดิษฐ ์	 (4)	 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์	 และ	 

(5)	อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

●	 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว	 โดยการรักษาการเป็น

จดุหมายปลายทางทีส่�าคญัของการท่องเทีย่วระดับโลกทีดึ่งดูดนกัท่องเทีย่วทุกระดับ	

และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพสูง	 ประกอบด้วย	 (1)	 ท่องเท่ียว 

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	 (2)	 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	 (3)	 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 

ความงาม	 และแพทย์แผนไทย	 (4)	 ท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า	 และ	 (5)	 ท่องเที่ยว 

เชื่อมโยงภูมิภาค

●	 โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก	 ครอบคลุมถึงโครงสร้าง 

พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม	 พื้นที่และเมือง	 รวมถึงเทคโนโลยี

ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 โดย	 (1)	 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 

ไร้รอยต่อ	(2)	สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(3)	เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ	

(4)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่	 และ	 (5)	 รักษาและเสริมสร้าง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
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●	 พฒันาเศรษฐกจิบนพ้ืนฐานผูป้ระกอบการยคุใหม่	สร้างและพัฒนา

ผูป้ระกอบการยคุใหม่	ทีม่ทัีกษะและจติวญิญาณของการเป็นผู้ประกอบการทีม่คีวาม

สามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน	โดย	(1)	สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ	

(2)	สร้างโอกาสเข้าถึงบรกิารทางการเงนิ	(3)	สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด	(4)	สร้างโอกาส

เข้าถึงข้อมูล	และ	(5)	ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

2.2.1.1	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นโครงสร้าง

พื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล4

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.2561	 -	

2580)	ประเดน็โครงสร้างพืน้ฐาน	ระบบโลจสิตกิส์	และดิจิทลั	ถอืเป็นปัจจัยสนับสนนุ

ทีส่�าคัญประการหนึง่ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	เนือ่งจาก

จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ในพ้ืนทีซ่ึง่จะกระตุน้ให้เกดิการสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในส่วนภมิูภาค	ยกระดับ

ผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ	 ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได ้

ในระดับสากล	 สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่าง 

เป็นระบบ	รวมถงึช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกจิของประเทศท่ีเหมาะแก่การค้า	

การลงทนุ	ตลอดจนสามารถรองรบัการเกดิภัยพบิติัทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทนั

ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมในอนาคต	อย่างไรกด็ปีระเทศไทยยงั

ต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ	

ที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง	

อาทิ	 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 กฎ	 ระเบียบระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการ

4	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2562).	 แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	8	สิงหาคม	2562.	จาก	http://nscr.nesdb.go.th/%E0%

B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B

8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B

9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8

%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95/	
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แข่งขนัทางการค้า	ทักษะความสามารถของแรงงาน	โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสูส่งัคม
สงูวยั	และเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอย่างรวดเร็ว	ดังนัน้	เพือ่เสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศในระยะ	20	ปีข้างหน้าให้บรรลเุป้าหมายการเป็นประเทศ
ทีพ่ฒันาแล้ว	เศรษฐกจิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพและยัง่ยนืจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั
กบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	เพือ่รองรบัและสนบัสนนุการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในด้านต่าง	ๆ	

โครงสร้างพื้นฐาน	ระบบโลจิสติกส์	และดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ	(พ.ศ.2561	-	2580)	จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญต่อการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน	 เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อม
ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมให้มคีวามเข้มแขง็	เอือ้อ�านวยต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์
การพัฒนาในทุกๆ	ด้านของประเทศ	โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ	พัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส	์
พลังงาน	 ดิจิทัล	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่	 เพื่อยกระดับผลิตภาพ 
ของภาคการผลติและบรกิาร	ลดต้นทนุการผลิตและบริการทีแ่ข่งขนัได้ในระดับสากล	
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ	 รวมถึง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
และปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต	 รวมทั้ง 
รปูแบบการเคลือ่นย้ายทนุและแรงงาน	การค้า	ตลอดจนมาตรการกดีกนัทางการค้า
ใหม่ๆ	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ 
ที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน	 โดยแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติประเดน็การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ประกอบด้วย	4	แผนย่อย	ดังนี้	

(1)	 แผนย่อยด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	 มีแนวทาง 
การพัฒนาในด้านต่างๆ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

●		การขนส่งทางราง	 โดยเร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย 
ทางรถไฟขนาด	 1	 เมตรและรถไฟความเร็วสูง	 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนส่ง 
ทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกและรถจักรและล้อเลื่อนที่สอดรับ 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต	
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●	 การขนส่งทางน�้า	 โดยส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ	 บ�ารุงรักษา 

ร่องน�้า	 บูรณาการการบริหารจัดการและการตลาด	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้

ประโยชน์ท่าเรอืท้ังชายฝ่ังและท่าเรอืแม่น�า้ในภมูภิาคทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	และยกระดับ

ให้เป็นจุดน�าเข้า	 –	 ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศกัมพูชา	 สปป.ลาว	 เมียนมา	

เวียดนาม	และเป็นท่าเรือสนับสนุนให้กับท่าเรือหลักของประเทศ	โดยเฉพาะท่าเรือ

แหลมฉบัง	 พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าเรือ	 

โดยสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการจดัหาเครือ่งจักรและอปุกรณ์	รวมทัง้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยและสอดรับกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ	

●	 การขนส่งทางอากาศ	 โดยส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยาน 

หลกัของประเทศ	และขยายขดีความสามารถของระบบท่าอากาศยานภมูภิาคต่างๆ	

ให้สามารถรองรบัปรมิาณความต้องการเดนิทางและขนส่งสนิค้าทางอากาศระหว่าง

ประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน	 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานเพื่อรักษา

คุณภาพความปลอดภยั	ความพร้อมของอปุกรณ์	น�าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ในการ

อ�านวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า	

●	 การขนส่งทางถนน	โดยพฒันาโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับปริมาณ

ความต้องการเดินทาง	 และขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณด่านการค้าและประตู

การค้าหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ	 บ�ารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ให้มีคุณภาพ	 สามารถท�าหน้าที่เป็นระบบเสริม	 (Feeder	 Road)	 เพ่ือเชื่อมต่อ 

การเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่นๆ	 รวมทั้งสนับสนุน

การเดนิทางทีไ่ม่ใช้เครือ่งยนต์ในเขตเมอืง	โดยให้ความส�าคญักบัการพัฒนาทางข้าม	

ทางเท้า	และทางจักรยาน	ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

จุดเสี่ยง	จุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

●	 ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง	 โดยพัฒนาระบบขนส่ง

สาธารณะในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	รวมทัง้เมอืงหลักในภมิูภาคและพ้ืนทีพิ่เศษ	

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม	

(Universal	 Design)	 และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทาง
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ของพื้นที่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน	(TOD)	รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบ
ขนส่ง

●	 การพฒันาและบรูณาการการเดินทางและขนส่งทกุรปูแบบและ
ฐานข้อมูล	 เพื่อน�าไปสู่การควบคุมส่ังการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ 
ทั้งในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ	 พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมด้านคมนาคม	 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทีใ่ช้เดนิทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

●	 การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส ์
ในรูปแบบต่างๆ	 ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
อย่างไร้รอยต่อและสอดรบักับรปูแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต	โดยน�าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน	กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์	อาทิ	ระบบ
การบริหารจัดการขนส่ง	 ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า	 ตลอดจนพัฒนาระบบ
การช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านระบบเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

●	 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่
อปุทานทัง้ภาคเกษตร	ภาคอตุสาหกรรม	และภาคบรกิาร	ให้สอดรับกบัการขบัเคลือ่น
การยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น	

●	 การพฒันายกระดบัผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ของประเทศ	โดยการ
ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ให้
บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐาน	สากลและแข่งขันได้	

●	 การสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ที่เก่ียวข้องกับการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ	 เพื่อลด
การพึง่พาการน�าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ	โดยการสร้างนวตักรรมจากการวจิยั	
พฒันา	และรบัการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	เพ่ือสร้างมลูค่า

เพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์	
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●	 การปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการก�ากับดูแลและ 

การบริหารจัดการ	 โดยแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย	 

หน่วยงานก�ากับดูแล	 และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน	 พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่งของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล

(2)		 แผนย่อยด้านพลังงาน	 มีแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ	 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

●	 จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

ทัง้ระบบให้มีความมัน่คงในระดบัทีเ่หมาะสม	ทนัสมยั	สามารถรองรบัความต้องการ

ใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และการเปลี่ยนแปลง 

ด้านเทคโนโลยี	

●	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี	ปัจจัยแวดล้อม	และสร้าง

แรงจูงใจ	 เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ

●	 ก�ากบัดแูลกลไกตลาดพลงังานให้มกีารแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็น

ธรรม	 สนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่	 พร้อม

ทัง้ปรบัโครงสร้างราคาพลงังานให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จริงและสามารถจงูใจให้มกีาร

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

●	 สนบัสนนุการผลติและการใช้พลงังานทดแทนทัง้พลงังานไฟฟ้า	

พลังงานความร้อน	 และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่	

ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัการผลติและใช้พลงังานทดแทนอย่างเพยีงพอ	

●	 สนบัสนุนและส่งเสรมิการวจิยั	พฒันา	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านพลงังานทดแทนและเทคโนโลยท่ีีเกีย่วข้อง	โดยเฉพาะระบบการกกัเก็บพลงังาน	

และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	 และการน�ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น	
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●	 สนบัสนนุการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรม 

ภาคธุรกิจ	 ภาคขนส่ง	 และภาคครัวเรือน	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน 

โดยมุ่งให้เกิดจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่าและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด

●	 พัฒนา	 ปรับปรุงกฎหมาย	 และระเบียบการก�ากับดูแลให้ 

ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน	 สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	 

และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน	 รวมท้ังบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ 

จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

(3)	 แผนย่อยด้านดิจิทัล	 มีแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง	 ๆ	 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

●	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่าย

สื่อสารหลักภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงให้ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ	 มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการ 

บูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านดิจิทัล	 

พร้อมทั้งก�าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได ้

ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด	ให้เป็นโครงข่ายเดียว

●	 ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ทั้งในส่วนของภาคพื้นดิน	 เคเบิลใต้น�้าและ

ระบบดาวเทียมส�าหรับการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความจุเพียงพอและ

มีระบบโครงข่ายส�ารอง	(Redundancy)

●	 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศท้ังในส่วนโครงสร้าง 

พื้นฐานดิจิทัล	 ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 

และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	 รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็น 

แหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
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●	 ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ให้บริการในการ

คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ	 เช่น	 

แนวปฏิบัติในการใช้งาน	โมบายคอมเมิร์ซหรือสมาร์ทโฟน	แนวปฏิบัติในการใช้งาน

สื่อสังคมออนไลน์	เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต	

(4)	แผนย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่	มีแนวทาง

การพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

●	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ�าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ของประเทศทีส่�าคญั	ได้แก่	ห้องปฏบัิตกิารวจิยั	ศนูย์ความเป็นเลศิเฉพาะทาง	สถาบนัวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี	

●	 พัฒนามาตรฐาน	 ระบบคุณภาพ	 และการวิเคราะห์ทดสอบ 

ที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ�าเป็นของ

อุตสาหกรรมปัจจุบันและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

เพื่ออนาคต	(New	Engine	of	Growth)	

●	ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	การวิจัยพัฒนา	การออกแบบ

และวศิวกรรม	รวมทัง้การพฒันากระบวนการและผลิตภณัฑ์	ด�าเนนิงานในลักษณะ

ของ	Consortium	ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี	ผู้ให้บริการเทคโนโลยี	ทั้งในภาครัฐและ

เอกชน	กับกลุ่มนักวิจัย	และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่น	ๆ	ได้อย่าง

คล่องตัว	

2.2.1.2	แผนเร่งด่วนในระยะ	5	ปีแรก	ประเดน็การพฒันาระบบ

โลจิสติกส์เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

การขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติในช่วง	 5	 ปีแรกของ

ยทุธศาสตร์ชาต	ิจะต้องก�าหนดแผนงาน/โครงการทีส่�าคัญให้ครอบคลุม	เพ่ือให้การ

ด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตอบสนองต่อสถานการณ์ความจ�าเป็น 

ของประเทศ	ความต้องการของประชาชน	และค�านงึถงึการจดัสรรและใช้ประโยชน์
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จากทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด	 การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจึงต้อง 
มีการจัดล�าดับความส�าคัญในแต่ละห้วงเวลา	 โดยการปฏิบัติใน	 5	 ปีแรก	 รัฐบาล 
จึงได้จัดล�าดับความส�าคัญของแผนงาน/โครงการต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 15	 เร่ือง	 
โดยมเีรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ในยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจสิตกิส์	20	ปี	จ�านวน	10	เรือ่ง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	 การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ	 โดยการจัดการมลพิษที ่
แหล่งก�าเนิดโดยค�านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่	 และจัดท�าระบบ
การอนุญาตการระบายมลพิษ	 ซึ่งจะท�าให้มลพิษต่าง	 ๆ	 เช่น	 ขยะ	 น�้าเสีย	 และ 
คราบน�้ามัน	 ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งระบบ	ท�าให้
สภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและมีคุณภาพดีขึ้น	 รวมทั้งเกิดความยั่งยืน	 และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยการด�าเนินแผนงาน	อาทิ	 แผนงานการจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล	และแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

2.	 ระบบการท�างานของภาครัฐ	 โดยปรับภาครัฐให้เป็นดิจิทัล	 
เพื่อให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน	อาท	ิแผนงานพฒันาระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ
อย่างครบวงจร	พฒันาระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจแบบครบวงจร	
ซึ่งเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน	 ในการเชื่อมโยงกระบวนการของ 
หน่วยงานภาครัฐที่ผู ้ประกอบการใช้ในการติดต่อขอหนังสือรับรอง	 ใบอนุญาต	 
และเอกสารต่างๆ	จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

3.	 สภาพแวดล้อมของรัฐ	 โดยมุ ่งปรับสภาพแวดล้อมในการ 
ท�างานของภาครัฐ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด�าเนินงาน	และเอื้อต่อการ
พัฒนาและการด�ารงชีวิตของประชาชน	 อาทิ	 โครงการเชื่อมโยงระบบติดตามและ
ประเมนิผลแห่งชาต	ิกบัระบบงบประมาณและระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเชื่อมโยงการบูรณาการการท�างานของภาครัฐ	 โครงการ
ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	เพื่อทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไข	

และ/หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องต่อบริบท	หรือการพัฒนาประเทศ
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4.	 คนและการศึกษา	 โดยพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย ์

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้มีความพร้อมทั้งใจ	 กาย	 สติปัญญา	 มีพัฒนาการ 

รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี	 ด้วยการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วม

ระหว่าง	 “ครอบครัว	 ชุมชน	 ศาสนา	 การศึกษา	 สื่อ	 และภาคเอกชน”	 ในการ 

หล่อหลอม	 ปลูกฝังค่านิยม	 วัฒนธรรมให้คนไทยด�าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม	

จริยธรรม	 มีวินัย	 มีจิตสาธารณะ	 และจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 

มีความเป็นพลเมืองที่ดี	 ยึดมั่นในสถาบันหลัก	 มีความรักชาติและความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นชาติ	 รวมทั้งแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 พัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชีวิตให้เต็มตามศักยภาพ	โดยมีโครงการส�าคัญ	ได้แก่	แผนงานบูรณาการ

การปลูกฝังค่านิยม	วัฒนธรรม	ความซื่อสัตย์	วินัย	คุณธรรม	จริยธรรม	และส่งเสริม

ให้คนไทยมีจิตสาธารณะ	 และแผนงานบูรณาการการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้

ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส�าหรับศตวรรษที่	21

5.	 เศรษฐกิจฐานราก	 โดยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อ 

เตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต	 พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

กองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงของ

เกษตรกรรายย่อย	 ส่งเสริมและพัฒนากลไกให้เกิดการเติบโตและหมุนเวียนของ

เศรษฐกิจฐานรากภายในพืน้ที	่พฒันาระบบตลาดส�าหรบัสนิค้าเกษตรและการสร้าง

กติกาการค้าที่เป็นธรรม	และพัฒนาระบบการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

6.	 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ	 โดยเน้นการพัฒนาเมือง 

ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ	 ควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ	 เป็นที่อยู ่อาศัย	 ลดความเหลื่อมล�้า	 และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม	โดยการพัฒนาเหล่านี้เป็นไปเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการจะมีโอกาสในการประกอบธุรกิจท่ีหลากหลายมากข้ึน	 รวมท้ังได้รับ

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากขึ้นท้ังในการติดต่อสื่อสาร	 การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร	 เลือกงานท่ีเหมาะสมมากข้ึนและมีรายได้สูงขึ้น	 มีระบบสาธารณสุข	 
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การศึกษา	 ความปลอดภัย	 และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม	ตวัอย่างโครงการ	อาทิ	พฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกและความปลอดภยั

ในพื้นที่เมืองให้รองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม

7.	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 และเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	 โดยพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบเป็นเมือง

ใหม่อัจฉริยะน่าอยู่	 ก�าหนด	10	อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	 ให้ได้

รบัการส่งเสรมิเพือ่ให้เกดิการลงทนุอย่างเป็นรปูธรรม	สนบัสนนุการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน	 และยกระดับ

การท่องเที่ยวในพื้นที่	 ตลอดจนพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ�านวยความ

สะดวกต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การศึกษา	 การวิจัย	

เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	รองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล	โดยมีโครงการส�าคัญ	อาทิ	

แผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

8.	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค	 พร้อมทั้งพัฒนา 

การเชื่อมโยงระบบการคมนาคม	บูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่ง

ทกุรปูแบบ	น�าไปสูก่ารควบคุมสัง่การและบรหิารจดัการจราจรอจัฉรยิะ	ทัง้ในระดบั

พื้นที่และระดับประเทศ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	บรรเทาปัญหา 

การจราจรติดขัดในเขตเมือง	 และลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชน	 รวมทั้ง

ก่อให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

ตลอดจนการปฏิรูปองค์กร	 ปรับโครงสร้างการก�ากับดูแล	 และปรับปรุงกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล	อาทิ	แผนงานการพัฒนา

และปรบัปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง	โดยปรบัปรงุและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางราง	 อันได้แก่	 รถไฟฟ้า	 1	 เมตร	 และรถไฟความเร็วสูง	 และโครงการพัฒนา 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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9.	 การท่องเที่ยว	 โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างรายได้จาก 

การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	 วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและ

คณุภาพระดบัสากล	การสร้างความเชือ่มัน่ในเรือ่งความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเทีย่ว	

การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย	 และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัด 

เอาเปรยีบ	แล้วจึงกระจายการท่องเท่ียวท้ังในมติขิองพืน้ที	่และรายได้สูช่มุชน	ตลอด

จนการให้ความส�าคญักบัการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	มโีครงการรองรบั	อาทิ	

โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านนักท่องเท่ียว	 พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว

โดยชุมชนและเมอืงแห่งศลิปะเชิงสร้างสรรค์	โดยเน้นการส่งเสรมิกระบวนการบรหิาร

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม

10.	การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	โดยสร้างและยกระดับ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 สร้างประโยชน์จาก 

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรม

บนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังส่งเสริมการลงทุนท่ีเน้นการวิจัย	

พัฒนา	 และสร้างนวัตกรรม	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และสร้างสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม	ทั้งด้านบุคลากร	 สร้างความร่วมมือ 

ระหว่างภาครฐั	 เอกชน	ซึง่จะก่อให้เกดิประโยชน์กบัภาคเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น	 

กลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับสามารถปรับรูปแบบการประกอบการให้สอดคล้อง

ความต้องการของตลาด	 มีการจ้างงานในภาคแรงงานการผลิตและบริการ	 และ

ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชุมอย่างทั่วถึง	 โดยจะด�าเนินโครงการ	

อาท	ิพฒันาและยกระดบัอตุสาหกรรมชวีภาพ	ด้วยการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม

มาใช้สร้างมูลค่าผลผลิต
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2.2.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.2560	

-	2564)5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็น	1	ใน	10	

ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	

(พ.ศ.2560	-	2564)	ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน	5	ประการ	ได้แก่

เป้าหมายที	่1	:	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

ในภาพรวม

เป้าหมายที่	2	:	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง

เป้าหมายที่	3	:	การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

เป้าหมายที่	4	:		การพัฒนาด้านพลังงาน

เป้าหมายที่	5	:	การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

มีแนวทางการพัฒนา	6	ประการ	ดังนี้	

(1)	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	 (พัฒนาระบบ

ขนส่งทางราง	 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง	 พัฒนาโครงข่ายทาง 

ถนน	พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ	และพัฒนาระบบขนส่งทางน�้า)	

(2)	 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง	 (สนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 และพัฒนา 

การบริหารจัดการในสาขาการขนส่ง)	

(3)	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 (พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

ระบบการบรหิารจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนบัสนนุ

การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ�านวย

ความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก	 พัฒนาคุณภาพ

5	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2560).	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564).	เอกสารอัดส�าเนา.	
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บุคลากรและวางแผนจัดการก�าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคธุรกิจ	 และบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบ 

โลจิสติกส์ของประเทศ)	

(4)	 การพัฒนาด้านพลังงาน	 (ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคง 

ในการผลิตพลังงาน	เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ	การผลิต	และการใช้พลังงาน

ทดแทนและพลงังานสะอาด	ปรบัปรงุและพฒันาการก�ากบัดูแลการประกอบกจิการ

พลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม	และส่งเสริม 

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการ

พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน)	

(5)	 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 (พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 

พื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ	 ส่งเสริมนวัตกรรม	 การวิจัยและ

พฒันาอตุสาหกรรมดจิทัิลและเทคโนโลยอีวกาศของไทย	สร้างความมัน่คงปลอดภยั

ทางไซเบอร์	และปรับปรุงกฎ	ระเบียบ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)	

(6)	 การพัฒนาระบบน�้าประปา	 (พัฒนาระบบน�้าประปาให้

ครอบคลมุและทัว่ถงึ	การบรหิารจัดการการใช้น�า้อย่างมปีระสทิธภิาพและการสร้าง

นวตักรรม	ลดอตัราน�า้สญูเสยีในเชงิรกุควบคูก่บัการบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกันของระบบ

ประปาทั่วประเทศ	และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา)

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ	 มุ่งเน้นการยก

ระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ	 ทั้งภาคเกษตร	

อุตสาหกรรม	 และบริการโลจิสติกส์	 โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 

ช่วยบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์

การเกษตร	 สนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยไปลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจ 

ในอนุภูมิภาค	 พัฒนาและยกระดับ	 มาตรฐานการอ�านวยความสะดวกทางการค้า

ระดบัสากลปฏบิตั	ิโดยยกระดบัศกัยภาพการขนส่งสินค้าท้ังทางบก	ทางน�า้	และทาง
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อากาศ	 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลักเชื่อมต่อประตูการค้าส�าคัญ 

ให้สามารถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดตั้งหน่วยงานบริหาร

จัดการส่วนกลางของระบบ	 (National	 Single	Window	 :	 NSW)	 สนับสนุน 

การปรบัลดขัน้ตอนการน�าเข้า	-	ส่งออก	รวมทัง้พัฒนาคุณภาพบคุลากรและวางแผน

จัดการก�าลังคนด้านโลจิสติกส์ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ภาคธุรกิจ	 ทั้งส่งเสริมกลไกระดับนโยบายและการบริหารจัดการ	 ระบบติดตาม 

ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	

โดยแนวทางการพฒันาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ในช่วง	5	ปีข้างหน้า	(พ.ศ.2560	-	2564)	

จากที่กล่าวมา	 แนวโน้มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในเวทีโลก	 และ

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการ

พจิารณาทศิทางการขับเคลือ่นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ของ

ประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 จะมุ่งเน้น

การขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 เพ่ือรองรับการขยาย

ตวัของเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกั	สนบัสนนุให้เกิดการเชือ่มโยงกบัอนภุมูภิาคและ

ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ

2.2.2.1	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย	ฉบบัที	่3		(พ.ศ.2560	-	2564)6

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

(สศช.)	หรือปัจจุบันคือ	“สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	(เปลี่ยนชื่อ

ตามพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	พ.ศ.2561	ทีไ่ด้มกีาร

ปรับปรุงโครงสร้าง	 และอ�านาจหน้าที่	 ให้สอดคล้องกับภารกิจและบูรณาการ

กบัยุทธศาสตร์ชาต	ิรวมท้ังแผนการพฒันาประเทศในระดับต่าง	ๆ 	)	ซ่ึงมีภารกจิในการ

6	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2560).	 แผนยุทธศาสตร ์

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2560-	2564).	เอกสารอัดส�าเนา.
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พฒันาระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ	 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ

และภาคเอกชน	จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	

ฉบบัที	่3	(พ.ศ.2560	-	2564)	โดยมเีป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดบัระบบ

โลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า	 การบริการ	 การลงทุนใน

ภูมิภาค	ประกอบด้วย	3	ยุทธศาสตร์หลัก	โดยมี	11	กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน  

เพือ่พฒันาและยกระดบัมาตรฐานระบบการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน

ให้ได้มาตรฐานสากล	 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถบริหารจัดการ 

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงจุดจ�าหน่ายสินค้าสู่ผู้อุปโภคบริโภคได้	 ประกอบด้วย	 

3	กลยทุธ์	ได้แก่

● กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทานภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	 :	 อาทิ	 ในภาค

เกษตรกรรมก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลกัเพือ่ก�ากบัดูแลโซ่อปุทานภาคการเกษตร

ที่ส�าคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ให้สามารถบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องให้เป็นทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ	 ปรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

โลจิสติกส์การเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์ร ่วมกันในชุมชนหรือระหว่าง 

ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่การผลิต	เป็นต้น	ส่วนในภาคอุตสาหกรรม	ยกระดับมาตรฐาน

การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานในภาคอตุสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล	

สนับสนุนผูป้ระกอบการพฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและซอฟต์แวร์

บรหิารจดัการโลจสิตกิส์ภายในองค์กร	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ย่อม	เพ่ือให้ผู้ประกอบการมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ	ส่งเสรมิความร่วมมอื

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทานเชิงดิจิทัล	 เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทาน	

เป็นต้น
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● กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce)	:	พฒันาศกัยภาพสถาบันการเกษตร	ผู้ประกอบการโดยเฉพาะขนาด
กลางและขนาดย่อมให้สามารถค้าขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมือ
อาชีพ	 เพื่อขยายตลาด	 สร้างโอกาสทางธุรกิจ	 ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ในกลุม่ผู้ประกอบการ	และยกระดับขดีความ
สามารถในการแข่งขนั	โดยสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผูป้ระกอบการด้านพาณชิย์
อิเลก็ทรอนกิส์ให้สามารถค้าขายสนิค้าออนไลน์อย่างครบวงจร	ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ให้ผูผ้ลติสนิค้าหรอืผูป้ระกอบการสามารถเชือ่มโยงการค้าสูต่ลาด	เป็นต้น

● กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics 
Service Providers : LSPs) ให้สามารถแข่งขนัได้	 :	1)	ยกระดบัผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ 
ให้ได้การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากลผู้ประกอบการสามารถแข่งขันด้วย
การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียง 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	 ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การเป็น 
ผูใ้ห้บรกิารแบบครบวงจร	 รวมถงึ	 การสร้างมาตรฐานการขนส่งสนิค้า	 การประกนัภยั	 
และพฒันาการให้บรกิารโลจสิตกิส์ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ	2)	สนบัสนนุการสร้าง
เครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย	 โดยสนับสนุนมาตรการทางภาษี	 มาตรการ
ทางการเงินให้ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	 ในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค	 3)	 จัดตั้งศูนย ์
ให้ค�าปรึกษานักลงทุนไทยในประเทศภูมิภาคอาเซียน	 ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย ์
ให้ค�าปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อให้บริการข้อมูลและค�าแนะน�าแก่ 
ภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	 จัดท�าฐาน
ข้อมูล	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจในประเทศนั้น	ๆ	รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลสถิติต่าง	 ๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	 4)	 ส่งเสริมการด�าเนินการ 
ด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนความรู้แก ่
ผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความปลอดภัย	 และความส�าคัญของผลกระทบของ 
การด�าเนินการต่อสภาพแวดล้อมของโลก	 ใช้กลไกทางภาษีและกฎหมายเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจและลดภาระทางต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย	



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ”38

ยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยง	

ตลอดทั้งต้นทางและปลายทาง	 พร้อมส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน 

เส้นทางการค้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประเทศในกลุ่ม	CLMV	และความ

เชื่อมโยงกับจีน	 สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบ	(Multimodal)	ที่สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์	ประหยัดพลังงานและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ�านวยความ

สะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก	ประกอบด้วย	 4	 กลยุทธ	์

ได้แก่

● กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเครือข่าย

โลจิสตกิส์ตามเส้นทางยทุธศาสตร์เพือ่เชือ่มโยงอนภุมูภิาคและเป็นประตกูารค้า	:	1)	

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริม 

การปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนส่ง	และการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	เพือ่ลดต้นทนุ

การขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง

ตลอดทั้งต้นทางและปลายทางของเส้นทางโลจิสติกส์	 ได้แก่	 ทางราง	 พัฒนาและ

ปรบัปรงุโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลกัในการขนส่งสินค้าของประเทศ	ก่อสร้าง

ทางคู่บนเส้นทางการขนส่งที่หนาแน่น	 เช่ือมโยงการขนส่งสินค้าระบบรถไฟสาย 

รองจากพื้นที่เศรษฐกิจด่านชายแดนส�าคัญและเขตอุตสาหกรรมเข้ากับโครงข่าย

รถไฟหลักของประเทศ	 และการพัฒนาระบบรางเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค	 

ทางน�้า	 ใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

ศึกษาแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการการส่งเสริมการตลาด	 การพัฒนา 

ด้านอุปสงค์ของท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือแม่น�้าที่มีอยู่	 สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ 

ยกขนที่ทันสมัยในท่าเรือส�าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โครงสร้าง 

พื้นฐานที่ได้ลงทุนไปให้สนับสนุนการขนส่งเชื่อมโยงทางน�้าภายในประเทศ	 

ทางอากาศ	 ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	

และท่าอากาศยานอูต่ะเภา	ตามแผนแม่บท	2)	สร้างเครอืข่ายโลจสิตกิส์ตามเส้นทาง
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ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงสู ่ประเทศเพื่อนบ้าน	 ปรับปรุงแนวสายทางท่ีมี 

ความส�าคัญล�าดับสูงต่อการขนส่งภายในประเทศไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน	 ส่งเสริม

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า	 

การบริการ	 และการลงทุน	 พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองบริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่ส�าคัญ	3)	พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก

และศูนย์บริการโลจิสติกส์	 พัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์	 อาทิ	 ศูนย์รวบรวมและ

กระจายสินค้า	 คลังสินค้าปลอดอากร	 สถานีขนส่งสินค้า	 ฯลฯ	 รวมทั้ง	 ส่งเสริมให้

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาและให้บริการศูนย์บริการโลจิสติกส์ต่างๆ	

เช่น	จดุพกัรถบรรทกุ	ศนูย์กระจายสนิค้า	ศนูย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่ง	เป็นต้น	

4)	 พัฒนาพื้นท่ีเมืองชายแดนเพื่อสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์	 เร่งรัดการวาง

ผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจัดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่าน

ชายแดนส�าคัญ	 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการค้า	 การลงทุน	 และการอ�านวยความ

สะดวก	 พร้อมพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างเมืองส�าคัญ 

ในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า	 ส่งเสริม 

การลงทุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจโลจิสติกส์โดยสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในพ้ืนทีเ่พือ่สร้างชมุชนโลจิสตกิส์	ให้สามารถเกบ็เก่ียวมลูค่าเพิม่จากกิจกรรมน�าเข้า	

-	 ส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดนได้	 พัฒนาจุดผ่านแดนส�าคัญที่มีศักยภาพทาง 

การค้าให้เป็นด่านถาวรทีไ่ด้มาตรฐานสากล	พร้อมสนบัสนนุความร่วมมอืกบัประเทศ

เพือ่นบ้านในการพฒันาด่านถาวรให้ได้มาตรฐานสากลเช่นกนั	นอกจากนีค้วรก�าหนด

หน่วยงานก�ากับดูแลบูรณาการการพัฒนาและการใช้พื้นที่ด่านชายแดนเพื่อความ

เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการด่านชายแดน	 สามารถก�าหนดความสอดคล้อง

โครงการพฒันาของแต่ละหน่วยงาน	และแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้

● กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 

เป็นระบบการบริการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจให้สมบูรณ์	 :	

เร่งรดัการจดัตัง้หน่วยงานบรหิารจดัการส่วนกลางระบบ	NSW	เพ่ือท�าหน้าทีพั่ฒนา	

บริหารจัดการ	 และดูแลระบบส่วนกลางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ	 (G2G)	
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และระหว่างภาครัฐและเอกชน	 (G2B)	 โดยเร็ว	 สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ข้อมูลในกระบวนการน�าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ลกัษณะเบด็เสรจ็	ณ	จดุเดยีว	ครอบคลมุทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน	(G2B)	
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระบบ	ASEAN	Single	Window	(ASW)	ได้อย่างสมบูรณ์	
และเตรียมความพร้อมขยายการเชื่อมโยง	NSW	 ไปสู่ระบบ	 Port	 Community	
System	ทั้งท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือกรุงเทพ	และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป

●  กลยุทธ ์ ท่ี 3 พัฒนากระบวนการโลจิสติกส ์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 :	 สนับสนุนการปรับลดขั้นตอนกระบวนการน�าเข้าส่งออก	ขั้นตอน
กระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวกับการน�าเข้าส่งออก	 การออก 
ใบอนุญาตและใบรับรองให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไร้เอกสารตามแนวทาง 
การให้บริการแบบ	Single	Window	และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว	 รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบและกลไกขับเคล่ือนท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการอ�านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องตามความตกลงด้านการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้า	(Trade	Facilitation	Agreement:	TFA)	และมาตรฐาน
ทางการค้าที่จะมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก	 (WTO)	 
เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมโลจสิตกิส์	โดยเฉพาะทีป่ระตกูารค้าส�าคัญ	อาทิ	ท่าอากาศยาน	
ท่าเรือ	และด่านชายแดน	และผลักดันการออกกฎหมายบังคับใช้ในการท�าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ

● กลยุทธ์ที่ 4 เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ	:	ส่งเสริม
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศท้ังระดบัทวภิาคแีละพหภุาค	ีก�าหนดหน่วยงานหลกั
และท่าททีีช่ดัเจนของไทยและเน้นการเจรจาเชงิรกุ	เพือ่ขจดัอปุสรรคทางการค้าระหว่าง
ประเทศ	ทัง้มาตรการทางภาษ	ีและมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ	ีอาท	ิการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
หรือนโยบายทางการค้าของประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่ค้า	 การเปล่ียนแปลง
มาตรการทางภาษี	มาตรการทางด้านการขนส่ง	มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศผ่านกรอบความตกลงระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาค	 ภูมิภาค	 และระดับโลกโดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้า

ชายแดน	



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ” 41

ยุทธศาสตร์ที่	3	การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	เร่งรัด

การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 สร้างความเป็นมืออาชีพ	

และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 

ภาคเอกชนในการพฒันาก�าลงัคน	 ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมการบริหาร

จัดการระบบโลจิสติกส์	 และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ	ประกอบด้วย	4	กลยุทธ์	ได้แก่

● กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์	 :	 การเพ่ิม 

ผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครฐัร่วมด�าเนนิการกบัภาคเอกชนปรบัปรงุกรอบ

หลักสตูรการศึกษาสาขาโลจสิตกิส์ระดับอาชีวะและระดับปริญญาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล	 สนับสนุนการจัดต้ังสถาบันและศูนย์พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส ์

ทีท่นัสมยัและได้มาตรฐาน	พร้อมมผีูท้รงคณุวฒิุเป็นวทิยากรมืออาชพีในการถ่ายทอด

ความรูด้้านโลจสิตกิส์	สนบัสนนุองค์กรก�ากบัดแูลวชิาชพี	มาตรฐาน	และการประเมนิ

คุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์	 และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	

เพื่อบริหารการพัฒนาบุคลากรที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน

● กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล	:	ผลติบคุลากรด้านโลจสิตกิส์ท้ังระดับต้นน�า้และปลายน�า้ในทกุสาขา

อาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม	 พัฒนาคณุภาพบคุลากรและวางแผน

จดัการก�าลงัคนด้านโลจสิตกิส์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคธรุกจิ	 เน้นการ 

ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน	 สนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่าย

ภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงานและพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงานเพื่อให้ก�าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ	มาตรฐาน	และค�านึงถึงความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

● กลยุทธ์ท่ี 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน 

โลจิสติกส์	 :	 ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส	์ 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์	 โดยสนับสนุนมาตรการ 

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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ต่อเนือ่ง	พร้อมก�าหนดให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ภาครฐั	ภาคเอกชนและสถาบนั

ศกึษา	ใช้มาตรการทางการเงนิหรอืมาตรการส่งเสริมการลงทนุให้ภาคเอกชนเข้ามา

ลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 ส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน�าเข้า	 สร้างนวัตกรรมของตนเอง	

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	

● กลยุทธ์ที่ 4 ประเมินติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและพฒันาฐานข้อมลูเพือ่ประเมนิผลการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ 

:	 ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ

ทวภิาค	ีพหภุาคใีนภมูภิาคและนานาชาตทิีม่ผีลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย	เพือ่เป็นข้อมูลส�าคญัในการเตรยีมการปรับปรงุและวางแผนการพฒันา

พร้อมเพิ่มความสามารถของระบบตดิตามประเมนิผลการพฒันาระบบโลจสิติกส์ของ

ประเทศ	โดยจดัท�าระบบฐานข้อมูลกลางและระบบตวัชีว้ดัทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ามารถ

เช่ือมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในแต่ละหน่วยงานเพื่อช่วยติดตามประเมินผล

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนโลจิสติกส์ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) 
ภำยใต้คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำด้ำนโลจิสติกส์
ในคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
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3.1	การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านโลจิสติกส์

คณะอนกุรรมาธกิารศกึษาด้านโลจสิตกิส์ในคณะกรรมาธกิารการคมนาคม	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)	 โดยม	ี 

พล.อ.วรพงษ์		สง่าเนตร	เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ	ได้ด�าเนินการพิจารณา

ศึกษา	เรื่อง	ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	20	ปี	(พ.ศ.2561	-	2580)7 ท�าการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 2	 ครั้ง	 ได้แก่	 (1)	 การจัดสัมมนา	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โลจิสติกส์ประเทศไทย	๒๐	ปี”	 เมื่อ	 31	 ม.ค.61	ณ	ห้องกมลทิพย์	 2-3	 โรงแรม	 

เดอะ	สโุกศล	กรงุเทพฯ	และ	(2)	การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่วิเคราะห์ปัจจยัภายใน	

-	ภายนอก	และก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์ของไทย	เมื่อ	15	มี.ค.61	

ณ	 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ดังมีรายละเอียด 

ต่อไปนี้ 

3.1.1	การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกของระบบโลจิสติกส์	

จากผลการสมัมนาสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้รบั	น�ามาวเิคราะห์และสงัเคราะห์

จนท�าให้ทราบถงึข้อมลูแนวโน้มสภาพแวดล้อมด้านโลจสิตกิส์ภายนอก	ภายใต้กรอบ

แนวคิดของ	เคน	วิลเบอร์	นักทฤษฎีชาวอเมริกัน	ซึ่งครอบคลุมปัจจัยต่าง	ๆ	5	ด้าน	

ที่เรียกว่า	 STEEP	 ได้แก่	 (1)	 ปัจจัยด้านสังคม	 (Social)	 (2)	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	

(Technology)	 (3)	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 (Economy)	 (4)	 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	

(Environment)	และ	(5)	ปัจจยัด้านการเมอืง	(Politics)	(ภาพที	่1)	โดยมรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้

7	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	 (2561).	 เอกสารการสรุปผลสัมมนาเรื่อง	 “ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์

ประเทศไทย	 20	ปี”.	 เมื่อวันพุธที่	 31	 มกราคม	 2561	ณ	ห้องกมลทิพย์	 2	 และ	 3	 โรงแรม	 

เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ.
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ภาพท่ี	1	แนวโน้มสภาวะแวดล้อมโลจิสติกส์ในอนาคต	ภายใต้กรอบแนวคดิ	STEEP	

ของ	เคน	วิลเบอร์

● ด้านสังคม	(Social	:	S)	ระบบโลจิสติกส์ที่ดีนั้นมีความส�าคัญ

ต่อการพฒันาสงัคมโดยรวมอย่างยิง่	โดยระบบโลจิสติกส์ท่ีมปีระสิทธภิาพจะสามารถ

เคลื่อนย้ายขนส่งสินค้า	 จากแหล่งการผลิตไปท่ีภาคต่าง	 ๆ	 ได้อย่างรวดเร็วโดยม ี

ต้นทนุทีต่�า่	การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์จงึเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการสนบัสนนุ

การพัฒนาเศรษฐกิจและผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

อย่างม่ังค่ัง	 ม่ันคง	 ยั่งยืน	 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ	 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบาย 

ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน	เพือ่ผลกัดันให้เกดิการกระจายความเจริญไป

ยงัภาคต่าง	ๆ 	ภายในประเทศ	โดยรปูแบบการขนส่งในประเทศนัน้การขนส่งทางถนน

ยังเป็นการขนส่งหลักโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	 80	 ระบบการขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพนั้นส่งเสริมท�าให้เกิดความเสมอภาค	และการกระจายความเจริญให้มี

ความทัดเทียมกันภายในประเทศ	นอกจากนี้	 การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง

และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ	 ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของทุกกลุ่มในสังคม	 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน	 และพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ	 พร้อมกับการก�ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่อนาคตการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง	 (High	 Income	

Country)	สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals:	SDGs)	
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● ด้านเทคโนโลยี	 (Technology	 :	 T)	 ประเทศไทยก�าลัง 
ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ	 (Smart	 Technology)	 มากยิ่งขึ้น	 และ 
มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์	สินค้า	และบริการ	โดยเฉพาะด้านการค้า
ที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 ท�าให้การท�าธุรกิจ 
อยู่บนโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มขึ้น	 เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
ได้ในหลายจุดที่บกพร่องด้านการตลาด	ด้านการจัดการ	ด้านการรับข่าวสารข้อมูล	
หากมีการน�าเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซมาใช้จะสามารถวางแผนทางการตลาดได้	 ไม่ว่า
จะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 จัดส่ง
สินค้าระหว่างผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง	 รวมถึงสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อ
สื่อสาร	 และช่องทางใหม่ในการขายได้ดีอีกด้วย	 ส่งผลให้ประเทศไทยจ�าเป็น 
ต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ดังตัวอย่างตามรายละเอียดต่อไปนี้

(1) เทคโนโลยีโครงข่ายหมุดดาวเทียม (Global Positioning 
System : GPS)	 เทคโนโลยีของดาวเทียมที่จะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาหาจุด
พิกัดบนโลกน้ี	 โดยใช้พิกัดตัวเลขของละติจูดและลองจิจูด	 ท�าให้ทราบถึงต�าแหน่ง
ของส่ิงของทีแ่ท้จรงิ	สามารถน�ามาใช้เพ่ือตดิตาม	ตรวจสอบการเดินทางขนส่งสนิค้า
ของรถบรรทุกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	

(2)	 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing)	 เป็นเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้การผลิตช้ินงานมีความรวดเร็ว	 สามารถสร้างเป็นวัตถุจับต้องได้ทั้ง	 3	 มิติ	
คือ	กว้าง	-	ลึก	-	สูง	ไม่เหมือนเครื่องพิมพ์แบบสองมิติ	ที่ใช้โดยทั่วไปที่พิมพ์หมึกสี
ลงบนกระดาษ	 ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถน�ามาใช้ผลิตอะไหล่	 อุปกรณ์ส�าหรับ
รถยนต์	 รวมถึงชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้โดยสามารถ 
ผลิตไม่จ�าเป็นต้องสั่งน�าเข้า	หรือขนส่งจากสถานที่อื่น

(3)	 เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ออฟธงิส์ (ไอโอท)ี	(Internet	of	Things	
for	 Logistics:	 IoT)	 เทคโนโลยีท่ีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิดต้ังแต่	
คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	อุปกรณ์โครงข่าย	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เซนเซอร์	
และวัตถุต่าง	 ๆ	 เข้าด้วยกัน	 อันเป็นผลให้ระบบต่าง	 ๆ	 สามารถติดต่อส่ือสารและ

ท�างานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ	
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-	 อตุสาหกรรมยานยนต์	:	สามารถระบตุ�าแหน่งทีอ่ยู	่“Find	

My	Car”	และสภาพของรถยนต์ได้ตลอดเวลา	“Virtual	Mechanic”	ที่ท�าหน้าที่ 

ติดตามและเตือนผู้ใช้รถยนต์ให้ดูแลบ�ารุงรักษารถตามก�าหนดที่ควรท�า	 รวมถึง 

การแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น	โดยสามารถติดต่อไปยัง	Contact	List	

บริษัทประกันภัยได้อัตโนมัติ	 และยังสามารถติดตามพฤติกรรมและให้คะแนน 

การขับรถอย่างปลอดภัยตามความเร็วที่ก�าหนดด้วย	“Driving	Score”	ซึ่งข้อมูลนี้

จะถูกส่งให้บริษัทประกันภัยเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับลดค่าประกันในอนาคต 

ได้ด้วย	 รวมถึงสามารถติดตามการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างประหยัดส�าหรับ 

รถทุกคัน	“Fuel	Report	Technology”	ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ

ลดมลพิษจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและยังสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้จาก 

การขับรถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย	

-	 ระบบขนส่งและยานพาหนะ	 :	 โครงข่าย	 IoT	 จะเข้ามา 

มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบคมนาคมและการจัดการโลจิสติกส์โดยช่วยสนับสนุน

ให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยานพาหนะด้วยกัน	 หรือระหว่างยานพาหนะและ

ระบบควบคุมการจราจรอื่น	 เช่น	 ระบบสัญญาณจราจร	 ระบบข้อมูลสภาพจราจร	 

ซึ่งการน�าเอาระบบดังกล่าวมาใช้กับระบบขนส่งมวลชนที่จะช่วยให้การบริการ 

มีความปลอดภัย	สะดวก	แม่นย�าและตรงเวลามากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	การน�าระบบ

ดังกล่าวไปใช้ในการขนส่งสินค้าจะท�าให้สามารถทราบต�าแหน่งยานพาหนะ	 

ทราบสถานการณ์รบั	-	ส่งสนิค้า	อนัส่งผลให้การจัดการสนิค้าคงคลังมปีระสิทธภิาพ 

มากยิ่งขึ้น

(4)		 เทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี หรอื Radio Frequency Identification 

(RFID)	 เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการระบุสิ่งตัวตนแบบอัตโนมัติ	 (Automatic	

Identification	and	Data	Capture:	AIDC)	โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุมีองค์ประกอบ

หลัก	คือ	แท็ก	(Tag)	เสาอากาศ	(Antenna)	เครื่องอ่าน	(Reader)	และซอฟต์แวร์	

(Software)	 และป้อนข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบ	น�ามาใช้ในการบริหารจัดการคลัง



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ” 49

สินค้าซึ่งท�าให้สามารถทราบต�าแหน่ง	ประเภทชนิดสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าได้อย่าง

รวดเรว็แม่นย�า	และสามารถรายงานควบคุมปรมิาณสนิค้าทีน่�าเข้าหรอืเบกิออกจาก

คลังสินค้าได้อย่างทันที	 (Real	 Time)	 หลักการท�างานของระบบเทคโนโลยี	 RFID	

จะมีการตรวจจับรถท่ีวิ่งผ่านจุดท่ีก�าหนดไว้อย่างน้อย	 2	 จุด	 เพ่ือให้ได้ระยะทาง 

และเวลาที่รถใช้ในการเดินทาง	 ซึ่งเมื่อน�าระยะทางมาหารด้วยเวลาก็จะสามารถ

ค�านวณความเรว็เฉลีย่ของรถคนัดงักล่าว	 ถ้าค�านวณความเรว็เฉลีย่แล้ว	 ผลปรากฏว่า	 

รถคันดังกล่าวขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดก็จะถือว่ามีความผิดและสามารถ

เก็บข้อมูลรถคันดังกล่าว	 เพื่อท�าการออกใบสั่งตามไปที่บ้านได้อีกด้วย	 นอกจากนี้	

ยังสามารถน�าเทคโนโลยี	 RFID	 มาใช้ในการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายของ 

รถขนส่งสินค้า	 เช่น	 โรงงานผู้ผลิต	 ผู้ใช้งานจะน�า	 RFID	 Tag	 ติดไว้ที่รถขนส่ง	 

เมือ่รถขนส่งวิง่ผ่านจดุตรวจสอบทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งอ่าน	RFID	ณ	ประตูทางเข้าออก

เคร่ืองอ่านจะบนัทึกข้อมลูรถเวลาการเข้า	-	ออก	แล้วส่งข้อมลูต่อไปสูร่ะบบหลกัเพือ่

การประมวลผลกับระบบอื่นๆ

(5)	 เทคโนโลยีการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise 

Resource Planning: ERP) เป็นโปรแกรมท่ีรองรับที่มีระบบท่ีเชื่อมโยง 

ระบบงานต่างๆ	ขององค์กรวิสาหกิจเข้าด้วยกัน	ตั้งแต่ระบบงานทางด้านการจัดซื้อ	

-	จัดจ้าง	การผลิต	การเงินและการบัญชี	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การบริหาร

สินค้าคงคลัง	ตลอดจนระบบการขนส่งและกระจายสินค้า	 เพื่อช่วยให้การวางแผน

และบริหารทรัพยากรขององค์กรวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งยังช่วย 

ลดเวลาและขัน้ตอนการท�างานขององค์กรวสิาหกิจลง	และเป็นระบบทีจ่�าเป็นส�าหรบั 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดในปัจจุบัน

(6)	 เทคโนโลยีสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous 

Vehicle)8	 ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีส�าหรับรถยนต์ขับเคลื่อน

อัตโนมัติ	4	อย่างเข้าด้วยกัน	ได้แก่	เทคโนโลยีการตรวจจับสัญญาณ	(Computer	
8 ศูนย์รวมข่าวเทคทอล์กไทย.	 (2560).	 เทคโนโลยีหลักในการสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ.	

ค้นเมื่อ	16	สิงหาคม	2561.	จาก	www.techtalkthai.com/intro-to-self-driving-car	
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Vision)	เทคโนโลยีวิเคราะห์สถานการณ์	(Deep	Learning)	เทคโนโลยีการให้ค�าสั่ง	

(Robotic)	และเทคโนโลยีการน�าทาง	(Navigation)	โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลาย

ราย	ยกตัวอย่างเช่น	BMW	ได้ประกาศตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไร้คนขับระดับ	5	ภายใน

ปี	ค.ศ.2021	โดยค�าว่า	“ระดบั	5”	หมายความถงึระดบัของความอตัโนมตัขิองรถยนต์

ซึ่งมีการแบ่งออกเป็นหลายระดับ	ดังนี้

●	ระดับ	 0	 คือ	 รถยนต์ที่มนุษย์ต้องควบคุมทุกอย่างด้วย 

ตัวเองไล่ไปตั้งแต่การบังคับทิศทาง	เบรก	สตาร์ทเครื่อง	ฯลฯ

●	ระดับ	 1	 คือ	 รถยนต์โดยมากยังถูกควบคุมโดยมนุษย์	 

แต่มีบางฟังก์ชันที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ	เช่น	การบังคับทิศทาง	หรือการเร่งเครื่อง

●	ระดับ	2	คือ	การบังคับทิศทางหรือการเร่งเครื่องอย่างใด

อย่างหน่ึงถกูท�าโดยระบบอตัโนมตัซิึง่จะท�าให้ผู้ขับขีไ่ม่ต้องใช้ทัง้แขนและขาพร้อมกนั	 

เช่น	ระบบ	Cruise	Control

●	ระดบั	3	คอื	รถยนต์ขับเคลือ่นโดยอตัโนมตัแิต่ต้องมผีูข้บัขี่

คอยเฝ้าระวังและแทรกแซงในกรณีที่ฉุกเฉินหรือต้องการความปลอดภัยสูง

●	ระดับ	 4	 คือ	 รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็มตัว	 แต่

สามารถขับเคลื่อนในสภาวะที่ถูกออกแบบมาเท่านั้น

●	ระดับ	5	คือ	รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งมีความสามารถ

ในการขับขี่เทียบเท่ามนุษย์

แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

นัน้มกีารพฒันาเพียงในระดับ	3	เท่านั้นยังไม่สามารถพัฒนาไปยังขั้นที่ระดับ	4	และ

ระดับ	5	 ได้	ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนาจนกว่าจะสามารถน�ามา

ใช้ได้จริงในสภาวะแวดล้อมการใช้งานบนถนนจริง	

(7)	 เทคโนโลยกีารวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytical) เป็นระบบ

ที่น�ามาใช้ให้เกิดนวัตกรรมการลงทุนในโลกยุคใหม่ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล 

ขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 น�าข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ไปต่อยอดทางธุรกิจ 
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เพื่อสร้างสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น	 ผ่านการ 

เรียนรู ้ด้วยเครื่องท่ีใช้ประมวลผล	 (Machine	 Learning)	 ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่มี 

ความแม่นย�าสูง	 แปลผลออกมาเป็นข้อมูลที่เรียกว่า	 วิทยาศาสตร์ข้อมูล	 (Data	

Science)	และน�าข้อมูลนั้นมาออกแบบนโยบายภาครัฐให้เข้ากับความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงความต้องการ	 เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถของการแข่งขัน

และการส�ารวจหาศักยภาพใหม่ให้กับประเทศ

(8)	 เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เป็นระบบท�าให้เกิด

นวัตกรรมการบริการทางการเงิน	ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์	

ด้วยการโอนเงินระหว่างกันโดยตัดตัวกลาง	(Peer-to-peer	Transfers)	การใช้จ่าย

ผ่านโทรศัพท์มือถือ	 (Mobile	Money)	 และการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย	

(Crowdfunding)	 ท่ีเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต�่า	 เทคโนโลยีน้ีท�าให้ลูกค้า

เข้าถึงหลักทรัพย์และการบริการท่ีหลากหลาย	 ซ่ึงเคยถูกจ�ากัดด้วยความคุ้มค่า 

ของการท�าธุรกรรม	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้น	

ประโยชน์จึงตกอยู่กับผู้รับบริการ	

ดังนั้น	 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ต้องมีการน�าระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการโลจสิตกิส์ทีก่ล่าวข้างต้น	มาประยกุต์ผสมผสาน

กับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระบบการท�างานของธุรกิจในปัจจุบันมีประโยชน์ 

อย่างยิง่ต่อธรุกิจ	เนือ่งจากโลจิสตกิส์ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งอย่างถกูต้อง

แม่นย�ามกีารแลกเปลีย่นข้อมลูกนัตลอดเวลา	และสารสนเทศทีถ่กูต้องและทนัเวลา

จะช่วยกิจการลดระดับสินค้าคงคลัง	 เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากปริมาตร 

ในคลังสินค้าได้	 ลดค่าแรงงานในการบริหารโลจิสติกส์ได้	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริการแก่ลูกค้า	เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรได้

● ด้านเศรษฐกิจ	 (Economy	 :	 E)	 เมื่อพิจารณาถึงเศรษฐกิจ

ประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ปัจจุบันมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง	 กล่าวคือ	

เศรษฐกิจสหรัฐฯ	มีแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายปฏิรูประบบภาษี	เศรษฐกิจกลุ่มยูโร
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และญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศท่ีขยายตัวได้ดีและ 

มีการส่งออกทีเ่ตบิโตดขีึน้	ขณะทีเ่ศรษฐกจิจนีมแีนวโน้มขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลง

จากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของทางการ	 โดยลดก�าลังการผลิตส่วนเกินและ 

ออกมาตรการดแูลการระดมเงนิทนุทีเ่ข้มงวดผ่านธนาคาร	แต่อย่างไรกต็าม	ในภาพ

รวมของเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศ	 โดยมีแรง

สนบัสนนุส�าคญัจากภาคการคลงั	ส่วนการส่งออกขยายตัวได้ดีจากอปุสงค์ของสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสูงข้ึน	 และบางประเทศได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ ์

ที่ปรับเพิ่มขึ้น9	 ดังนั้น	 จึงเห็นได้ว่าภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจก�าลัง

ผลักดันหลายต่อหลายประเทศ	 สามารถด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของตน 

ในด้านต่างๆ	 อย่างไม่หยุดนิ่ง	 และการปรับปรุงธุรกิจโลจิสติกส์ทางการค้านั้น	 

เป็นวธิทีีฉ่ลาดวธิหีนึง่ในการสร้างประสทิธภิาพ	ลดต้นทนุและเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง

ให้แก่เศรษฐกิจ10	 จากการเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่ยุคดิจิทัลที่การเชื่อมโยงผ่าน

อินเทอร์เน็ต	 ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางธรุกจิให้เปลีย่นแปลงไปสูก่ารเป็นพาณชิย์

อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Commerce)	โดยนบัตัง้แต่ความนยิมโทรศพัท์มอืถือสมาร์ทโฟนได้

เข้ามาเป็นส่ือกลางให้ผู้คนเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กมากข้ึน	 กระท่ังกลายเป็นส่ิงท่ีมี

บทบาทในชีวิตประจ�าวัน	 ส่งผลให้ตลาด	 e-Commerce	 ของไทยคึกคักเป็นอย่าง

มากโดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประเมินว่า	 e-Commerce	

ในไทย	ปี	พ.ศ.2560	จะมีมูลค่า	2,812,592.03	ล้านบาท	ส่งผลให้	e-Commerce	

9	ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(2561).	รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน	(ฉบับ

ย่อ).	 ค้นเมื่อ	 1	 สิงหาคม	 2561.	 จาก	 www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/

MonetPolicyComittee/ReportMPC/Minute_N2/

MPC_Minutes_12561_b5zglt1f.pdf

 
10		ธนาคารโลก.	(2553).	โลจิสติกส์ทางการค้าของโลกดีขึ้น	แต่ยังต้องปรับปรุงอีกเพื่อกระตุ้น

ให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง.	ค้นเมื่อ	15	สิงหาคม	2561.	จาก	www.worldbank.org/th/

news/press-release/2010/01/15/global-trade-logistics-improving-more-needed-

boost-recovery	



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ” 53

ในไทยในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	(2557-2560)	ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	11.4	ต่อปี	

แม้ว่ารูปแบบการค้า	 e-Commerce	 จะสามารถซ้ือขายและช�าระเงินผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดาย	 แต่ส�าหรับกระบวนการ 

ส่งมอบสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้รับยังคงต้องอาศัยวิธีการขนส่งอยู่	 โดยกระบวนการ

ขนส่งดังกล่าวจ�าเป็นต้องเป็นระบบระบบอีโลจิสติกส์	(e-Logistics)	ที่เชื่อมต่อหรือ

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เดียวกันกับระบบ	e-Commerce	เพื่อให้การจัดส่งสินค้า

เกิดขึ้นได้ทันที	หลังเสร็จสิ้นการซื้อขายและถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	และ

ตรวจสอบได้ซ่ึงนบัได้ว่ายงัเป็นโจทย์ทีท้่าทายผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ที่จะสามารถน�าพาตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน	 e-Commerce	 

ได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด11

สิ่งที่น่าจับตามองอีกประการหนึ่ง	 คือ	 การเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

ในการท�าธุรกิจบนแพลตฟอร์ม	 (Platform)12	 ที่มีขั้นตอนการด�าเนินงานแตกต่าง 

ออกไปตามเทคโนโลยีที่น�ามาใช้เพื่อให้เกิดความร่วมมือ	 และเครือข่ายทางธุรกิจ	

กลายเป็นศนูย์กลางเชือ่มระหว่างคนในกลุม่เพือ่หาสิง่ทีต้่องการร่วมกนั	ซ่ึงจะไม่เน้น

ในการไปผลติสนิค้า	แต่จะพยายามให้ผูผ้ลติสนิค้าสร้างมลูค่าเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์ม	

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว	มีความคล่องตัว	สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้อย่างสะดวก	มีต้นทุนต�่าในการเข้าถึงผู้บริโภค	ได้แก่	บริการเรียกรถ

มอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลเิคชนั	(Grab	Bike)	บรกิารเรยีกรถผ่านแอปพลเิคชนั	(Uber)	

และบรกิารให้เช่าห้องพักผ่านแอปพลเิคชนั	(Airbnb)	เป็นต้น	นอกจากนี	้นกัวชิาการ

ได้มีการศึกษาเรื่อง	The	Rise	of	the	Platform	Enterprise:	A	Global	Survey	

11	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.	(2560).	e-Commerce	แรงไม่ตก	ดันโลจิสติกส์โต.	ค้นเมื่อ	2	สิงหาคม	

2561.	 จาก	www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/

KSMEAnalysis/Documents/E-Commerce_Logistic.pdf

 
12	 พสุ	 เดชะรินทร์.	 (2559).	 กลยุทธ์	 “Platform”.	 ค้นเมื่อ	 16	 สิงหาคม	 2561.	 จาก	 

www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639621
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เป็นการศึกษาแพลตฟอร์มจ�านวน	176	บริษัททั่วโลก	 โดยแต่ละบริษัทที่ศึกษานั้น

จะต้องมีมูลค่าไม่ต�่ากว่า	 1	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 โดยจากการศึกษาครั้งนี ้

ได้แบ่งประเภทของแพลตฟอร์มที่มีอยู ่ในโลกนี้ออกเป็น	 4	 ประเภท	 ได้แก	่ 

(1)	 Innovation	 platform	 เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้บริษัทหรือบุคคลอื่น 

ได้พฒันาสนิค้าหรอืบรกิารใหม่แล้วน�ามาวางไว้ในแพลตฟอร์มของตนเอง	ท�าให้เกดิ

เป็นนวัตกรรมท่ีต่อยอดกันไปเรื่อยๆ	 ตัวอย่างที่ชัดเจนสุด	 คือ	 Apple	 iOS	 หรือ	

Google	 Android	 ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พัฒนาแอปพลิเค

ชันแล้วน�ามาวางไว้หรือให้ลูกค้าได้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มตนเอง	 (2)	 Transaction	

Platform	 เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันและเกิดการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการขึ้น	แพลตฟอร์มในลักษณะ	Sharing	Economy	 เช่น	กรณีของ	

Uber	หรือ	Airbnb	ก็เป็นเสมือนตลาดกลางที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้มีโอกาสเจอ

และจับคู่กันมากขึ้น	(3)	Integration	Platform	เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพวกบริษัท

ใหญ่ที่มีทั้งแบบ	 Innovation	และ	Transaction	Platform	รวมกัน	 เช่น	Apple	

กับ	Google	เน้นนวตักรรมแต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็นตลาดกลางให้ผูซ้ื้อผู้ขายมาเจอกนั	

และ	 (4)	 Investment	Platform	เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นพวกบริษัทหรือนักลงทุน

เข้าไปลงทุนในบริษัทที่ใช้แพลตฟอร์มของหลายบริษัทท่ีมีอยู่เดิม	 เช่น	 Traveloka	 

ที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวและเดินทาง

นอกจากน้ี	 การขนส่งสินค้ารายย่อยที่มีการซ้ือขายผ่านระบบ	

e-Commerce	 ปัจจุบันมีการใช้บริการของทั้งจาก	 ไปรษณีย์ไทย	 DHL	 Express	

Kerry	Express	และ	Grab	Express	เป็นหลัก	แต่ในต่างประเทศเริ่มการส่งสินค้า

ด้วยโดรน	(Drone	Delivery)	ส�าหรับการขนส่งในเมือง	เหตุนี้เองที่ท�าให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจ�าเป็นต้องคัดสรรการบริการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อมา

ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและยังเป็นการ

กระตุ้นให้ธุรกิจโลจิสติกส์ต่างๆ	 ต้องปรับเปลี่ยนและชู

จุดเด่นเพื่อพร้อมรับการตลาดยุคไทยแลนด์	 4.0	 ด้วย

เช่นเดียวกัน	เครื่องมือที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าระหว่าง
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ประเทศที่มีขนาดใหญ่	ขณะนี้ได้ยกระดับให้สามารถบรรจุสินค้าให้ได้มากขึ้นและมี

อากาศยานทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้เพือ่การประหยดัเชงิขนาด	(Economy	of	Scale)	โดย

การขนส่งสินค้าทางเรือเป็นการขนส่งที่มีราคาประหยัด	และต้นทุนการขนส่งสินค้า

น้ันถือได้ว่าต�่าที่สุด	 ส่งผลให้บริษัทเรือมีการแข่งกันสร้างเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์

ขนาดใหญ่	เพื่อสามารถขนส่งสินค้าให้ได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น	และสร้างผลก�าไรได้

เพิ่มมากขึ้นนั้นเอง	ซึ่งในปี	พ.ศ.2561	บริษัท	Orient	Overseas	 International	

Ltd.	(OOIL)	ได้ผลติเรอืบรรทกุสนิค้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก	คอื	เรอื	OOCL	Hong	Kong	

สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง	21,413	ตู้คอนเทอร์เนอร์

ขณะเดียวกัน	 ได้มีการพัฒนาเรือขนส่งสินค้าที่ในอนาคตจะสามารถ

ขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ	 ปัจจุบันบริษัท	 Yara	 International	 ได้สร้างเรือ	 Yara	

Birkeland	ซึ่งจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าไร้คนขับ

ล�าแรกของโลก	 อยู่ในระหว่างการสร้างคาดว่า

จะสามารถสร้างเสร็จภายในปี	พ.ศ.2561	จาก

แนวโน้มดังกล่าวท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการ

พัฒนาท่าเรือให้มีศักยภาพในการรองรับเรือ

สินค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น	

	 จงึเหน็ได้ว่า	ท่ามกลางการแข่งขนัทางเศรษฐกจิอย่างมากในเวทโีลก	

ประเทศไทยจึงต้องรับมือกับการลงทุนของต่างชาติและประเทศอาเซียนอื่นหลัง 

การเปิดเสรอีาเซยีน	รปูแบบการแข่งขนัทางโลจสิตกิส์จากต่างประเทศ	ยกตวัอย่างเช่น	

รัฐบาลจีนผลักดันนโยบายเชิงรุกในการสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับ

นานาประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ยโุรปตะวนัออกกลาง	และแอฟรกิา	

จากการเร่งผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้โครงการ	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้น

ทาง”	(One	Belt	One	Road:	OBOR)	ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก

และมหาสมุทรอินเดีย	 ให้กลายเป็นเส้นทางการขนส่งท้ังเส้นทางทะเล	 (Maritime	

Road)	และเส้นทางบก	(Economic	Belt)	โดยการเปิดเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่าง
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ไทย	-	จีน	จะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งส�าคัญที่ท�าให้จีนมีเส้นทางโลจิสติกส์ใช้ขนส่งสินค้า

นวัตกรรมไปยังภูมิภาคที่ส�าคัญได้ทั่วโลก	ดังนั้น	การด�าเนินโครงการ	“One	Belt	

and	One	Road”	ของจนีถอืเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัทีท่�าให้จนีมคีวามได้เปรยีบด้าน

ภูมิศาสตร์มากกว่าประเทศผู้รับการลงทุนอ่ืน	 ๆ	 ในการเป็นฐานการลงทุนที่ส�าคัญ

ของนักลงทุนต่างชาติ	และในอนาคตจีนยังมีแผนที่จะจัดท�าความตกลงกับประเทศ

คู่ค้าที่อยู่ในเส้นทางสายไหม	Silk	Route	Economic	Belt	เพื่อส่งเสริมและผลักดัน

ความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดมีความลึกซึ้งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

● ด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environment	 :	 E) ปัจจุบันในเวทีโลก 

ได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	อาทิ	มลภาวะในอากาศที่เกิดจากการขนส่ง	

การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต	และการใช้วัสดุด้านบรรจุภัณฑ์	การบริหารงาน

ด้านโลจิสติกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเฉพาะการลดต้นทุน 

ด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน	 ไม่ได้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	

อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็นจริง	 การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ก็น�าไปสู ่การลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 จึงมีแนวคิดโลจิสติกส์สีเขียว	 (Green	 Logistics)	 หรือ 

โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การน�าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค	

อันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในแง่ 

การลดต้นทุนการผลิต	 การสร้างมูลค่าเพ่ิม	 การประหยัดพลังงาน	 และการรักษา 

สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย 13	 ทั้งน้ี	 รัฐบาลไทยและองค์การระหว่างประเทศ 

ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 โดยผู้ประกอบการไทยได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	รวมถึง

สอดคล้องกับกฎระเบียบการค้าโลก	 โดยเฉพาะประเทศกลุ่มยุโรปและอเมริกาเป็น

คู่ค้าส�าคัญของไทย	ที่ได้มีข้อตกลงทางการค้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อจ�ากัด

ทางการค้ามากขึ้น	 โดยมีการใช้มาตรการกีดกันที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งมาตรการ

13		สุวรรณี	อัศวกุลชัย.	(2556).	โลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	(Green	Logistics).	ค้นเมื่อ	15	

สิงหาคม	2561.	จาก	www.logistics.go.th/attachments/article/873/Content_20.pdf	
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บังคับและมาตรการสมัครใจ	 ได้แก่	การห้ามน�าเข้า	การจ�ากัดปริมาณ	การออกใบ

อนุญาต	 การปิดสลากสิ่งแวดล้อม	 (Eco-labeling)	 การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม	 

การก�าหนดมาตรฐานสนิค้าด้วยบรรจภุณัฑ์	การห้ามใช้สารบางชนดิในองค์ประกอบ

ผลติภณัฑ์	และก�าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัเศษเหลอืทิง้ของผลติภณัฑ์	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ

สามารถจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะสร้างความเสียหาย 

ให้กับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด	นอกจากนี้	แนวโน้มในอนาคตของประเทศในแถบ

ยุโรป	 ได้มีข้อก�าหนดระหว่างประเทศเพ่ิมเติมในเรื่องการขนส่งที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	 ในมิติของการควบคุมมลพิษอันเกิดจากการขนส่งด้วยการพัฒนา

เทคโนโลยีส�าหรับยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีอัตราการปล่อย

คาร์บอนมอนอกไซด์ในอตัราทีต่�า่มาก	(Zero	Emission)	ได้นยิมใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาก

ยิง่ขึน้	และคาดว่าในอนาคตการใช้รถยนต์ไฟฟ้านัน้มแีนวโน้มความต้องการเพิม่มาก

ขึ้นเช่นกัน	ในส่วนของประเทศในแถบเอเชีย	ยกตัวอย่างเช่น	ประเทศญีปุ่น่	ได้มกีาร

วางระบบมาตรฐานด้านโลจสิตกิส์สเีขยีว	ประกอบด้วย	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	Corporative	

Transport	ผูป้ระกอบการแต่ละรายรวบรวมสนิค้าไว้ทีจุ่ดพักสินค้า	แล้วจัดเส้นทาง

เพื่อขนส่งสินค้าร่วมกัน	 (2)	 Eco-drive	 มีการอบรม	 เพิ่มจิตส�านึกการขับขี่ให้กับ

พนักงานขับรถเพื่อลดการขับรถเร็วเกินมาตรฐาน	 ลดการเดินเครื่องยนต์เปล่า 

ในขณะที่พักผ่อนหรือขนถ่ายสินค้า	(3)	Modal	Shift	เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การขนส่งมาใช้ทางรางมากขึน้	(4)	Eco-wrapping	เน้นการใช้บรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดล้อม14 ดงันัน้	โลจสิตกิส์จงึต้องเป็น	“Green	Logistics”	ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่ว

กับมลภาวะในอากาศท่ีเกิดจากการขนส่ง	 การประหยัดพลังงาน	 และการใช้วัสดุ 

ด้านบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่	 (Recycle)	 การบริหารงานด้าน 

โลจิสติกส์จึงต้องให้ความส�าคัญต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ

ประเทศและระดบันานาชาต	ิ รวมทัง้การจ�ากดัน�า้หนกัสินค้าที่สามารถบรรทุกหรือ

14 	ข่าวสารโลจิสติกส์คาเฟ่.	(2561).	Green	Logistics	(กรีนโลจิสติกส์)	คืออะไร.	ค้นเมื่อ	15	

สิงหาคม	2561.	จาก	www.logisticafe.com/2009/08/green-logistics
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บรรจุตู้คอนเทนเนอร์	 (Container)	ซึ่งในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน	นอกจากนี้	

การจัดการโลจิสติกส์จะต้องให้ความส�าคัญต่อปัญหาอุบัติภัยที่จะมีต่อสังคมและ 

การท�างานทีป่ลอดภยั	(Safety	First)	ของบคุคลทีเ่กีย่วข้องในห่วงโซ่โลจสิตกิส์	และ

ที่ส�าคัญจะต้องค�านึงถึงศีลธรรมและบรรษัทภิบาล	 (Good	 Corporate)	 ทั้งนี้	 

การค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะกบัประเทศตะวนัตกได้ให้ความส�าคญักบัโลจสิตกิส์ 

ย้อนกลับ	 (Reverse	Logistics)	หรือในการที่ผู้ขาย	 (Shipper)	จะต้องรับผิดชอบ 

ในการขนส่งน�าซากของเสยีหรอืวสัดเุหลอืใช้กลบัคนืประเทศของผูส่้งออก	 โลจสิตกิส์ 

สเีขยีวจงึได้เข้ามามบีทบาทในหลายอตุสาหกรรมมากขึน้	ซ่ึงสามารถน�ามาประยกุต์

ใช ้ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานต้ังแต่อุตสาหกรรมต้นน�้าจน 

ถึงปลายน�้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

● ด้านการเมือง	 (Politics	 :	 P) ประเทศที่มีระบบโลจิสติกส์ 

ทีด่จีะช่วยสนบัสนนุด้านความมัน่คง	ภายในประเทศโดยการส่งก�าลังบ�ารุง	ท้ังเสบยีง	

อาวุธ	 ก�าลังพล	 เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันประเทศ	หรือกิจกรรมที่มีการ

เคลือ่นย้ายจัดเก็บจากอกีท่ีหนึง่ไปยงัอกีท่ีหนึง่	เช่น	เอกสาร	สนิค้าส�าเรจ็รปู	วตัถดุบิ

และอ่ืน	 ๆ	 ท�าให้ประเทศสามารถบรรลุภารกิจในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาต	ิ

และให้ความปลอดภยักบัประชาชนได้	อนัเป็นการแสดงถงึความมัน่คงทางการเมอืง

ภายในประเทศด้วย	นอกจากนี	้การเมอืงระหว่างประเทศ	เป็นผลมาจากการแข่งขัน

ทางด้านการค้าและการลงทนุทีน่บัวนัมกีารแข่งขนัตามกลไกเศรษฐกจิโลก	ส่งผลให้

ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ	สร้างมาตรการกดีกันทางการค้าไม่ว่าทางตรงหรอื

ทางอ้อม	 เพื่อปกป้องเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของชาติตน	 โดยมีแนวโน้มในการ

หยิบยกมาตรฐานการค้าขึ้นมาใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธสินค้าจากประเทศที่ได้

เปรียบดุลการค้า	เช่น	มาตรฐาน	Zero	Emission	มาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม

ตามระบบ	ISO	26000	และมาตรฐานอุตสาหกรรมทางทะเล	IUU	Fishing	เป็นต้น	

แม้ว่าจะเป็นเจตนารมณ์ของมาตรฐานเพือ่การรกัษาสิง่แวดล้อม	แต่หากน�ามาบงัคบั

ใช้กบัประเทศผูส่้งออกทีย่งัขาดความพร้อม	อาจก่อให้ความเสียเปรียบในการแข่งขัน	

สร้างภาระด้านต้นทนุให้กบัประเทศผูส่้งออก	และเป็นการกดีกนัทางการค้าทางอ้อม
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3.1.2	การประเมินสภาวะแวดล้อมภายในของระบบโลจิสติกส์ 

จากผลการสัมมนาวิชาการดังกล่าวข้างต้น	 ผู้ศึกษาสามารถน�าข้อมูลที่ได้

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งมีหน่วยเก่ียวข้อง	 นักวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน	 มาร่วมประชุมระดมและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทั่วไปของระบบโลจิสติกส์	 ท�าให้สามารถประเมินสภาวะ

แวดล้อมภายในด้านโลจิสติกส์	 พบว่า	 แนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นั้น	 

เป็นอตุสาหกรรมทีป่ระเทศไทยมคีวามได้เปรยีบในเชงิภมูศิาสตร์เป็นอย่างมากของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของ 

ที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค	 โดยมีพื้นที่ติดท้ังทางบกและทางทะเล	 และมีท่า

อากาศยานขนาดใหญ่ซึ่งมีเท่ียวบินจากหลากหลายประเทศทั่วโลก	 กอปรกับมี

ภูมิประเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้ง

ด้านทางบก	 ทางทะเล	 และทางอากาศ	 รวมไปถึงมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ 

เพือ่นบ้านทีม่เีศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	4	ประเทศ	อนัได้แก่	ประเทศเมยีนมาร์	

ลาว	มาเลเซีย	กัมพูชา	และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศใกล้เคียงเช่นเวียดนาม

และสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อีกด้วย	 จากนั้นคณะอนุกรรมาธิการยังได้ท�าการ

ตรวจสอบและประเมินสภาวะแวดล้อมทั่วไปของระบบโลจิสติกส์ในเบื้องต้น	 

บนพื้นฐานขององค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์	อันได้แก่	การผลิต	

การค้า	 การลงทุน	 และการขนส่ง	 อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 

การขนส่งหรือโลจสิติกส์	มคีวามสามารถในการขยายตวัได้เพิม่ขึน้	โดยมรีายละเอยีด

ที่ได้รับดังต่อไปนี้	

●	การผลติ	เพือ่ให้ประเทศไทยหลดุพ้นกบัดกัการพฒันาทีป่ระเทศ

ก�าลังเผชิญอยู่	ทั้งกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	(Middle	Income	Trap)	กับดัก

ความไม่เท่าเทียม	 (Inequality	 Trap)	 และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา	

(Imbalance	Trap)	และเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้

เติบโตได้อย่างมั่นคง	 มั่งคั่งและยั่งยืน	 จึงจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากโมเดล

ประเทศไทย	 3.0	 ไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม	เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง	ปรับเปลี่ยนจาก

ประเทศรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศรายได้สงู	และเปลีย่นจากเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่น

ด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	 

จงึได้จัดท�ายทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย	 4.0	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2560	 -	

2579)15 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย	 

ในระยะ	20	ปีข้างหน้าตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย	4.0	ทั้งนี้	 เมือ่พจิารณา

ผลจากการพฒันาภาคอุตสาหกรรมในช่วง	 10	 ปีทีผ่่านมา	พบว่า	 การเตบิโตจาก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	ภาคอตุสาหกรรม

เฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ	3	ต่อปี	การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ	2	ต่อปี	มูลค่า

การส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	5.4	ต่อปี	และผลิตภาพรวม

ของประเทศ	 (Total	 Factor	 Productivity:	 TFP)	 ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน

เฉลี่ยเพียงร้อยละ	0.7	ต่อปี	ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต�่า	และยังไม่มากพอที่จะน�า

ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี	2579	ได้	

ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	 และจากการพิจารณาเป้าหมาย 

การพฒันาในระดบัประเทศ	ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	

(พ.ศ.2560	 -	2564)	 ได้ก�าหนดเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยาย

ตัวเฉล่ียไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 4.5	 ต่อปี	 มีการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและ

เอกชนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ	10	และ	7.5	ต่อปี	ตามล�าดับ	มีอัตราการขยายตัว

ของมูลค่า	 และปริมาณการส่งออกเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 4	 และผลิตภาพการ

ผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ	2.5	ต่อปี

ดังนั้น	 แนวโน้มการผลิตเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเป็น

เครือ่งยนต์ส�าคัญทีจ่ะขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศให้เตบิโตอย่างมัน่คง	มัง่คัง่	และ

ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	4.0	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560	-	2579)	

จึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อ	“มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยง

15		กระทรวงอุตสาหกรรม.	(2559).	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	4.0	ระยะ	20	ปี	

(พ.ศ.	2560	-	2579).	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.	
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กับเศรษฐกิจโลก”	โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	และเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถ

ขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี	พ.ศ.2579	มปีระเดน็การพจิารณา	5	ประการ	

ได้แก่	 (1)	 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ	 GDP	 เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	4.5	ต่อปี	(2)	การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ต่อปี	(3)	มูลค่า

การส่งออกของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	 8	 ต่อปี	 (4)	 ผลิตภาพรวม 

ของประเทศในภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ	2	ต่อปี	(5)	มีนักรบ

อุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่	(New	Warrior	4.0)	จ�านวน	150,000	ราย

ส�าหรบักลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ยทุธศาสตร์ฯ	 จะมุง่เน้น	

10	 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	 ตามที ่

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว	 (First	 S-curve	 and	 New	 S-curve)	 

โดยจ�าแนกเป็น	5	กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ได้แก่	(1)	กลุ่มเกษตรแปรรูป	อาหาร	

และเทคโนโลยีชีวภาพ	 เช่น	 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	 เกษตรแปรรูป	

อุตสาหกรรมชีวภาพ	 (2)	 กลุ่มสาธารณสุข	 สุขภาพ	 และเทคโนโลยีทางการแพทย์	

เช่น	 อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร	 อุปกรณ์การแพทย์	 และบริการทางการแพทย์	 

(3)	 กลุ่มเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	 อุปกรณ์อัจฉริยะ	 และหุ่นยนต์	

เช่น	อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	เครื่องใช้ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

โทรคมนาคม	 หุ่นยนต์	 อากาศยานและชิ้นส่วน	 (4)	 กลุ่มดิจิทัล	 เช่น	 เทคโนโลยี

อนิเตอร์เนต็เชือ่มต่ออปุกรณ์	ปัญญาประดษิฐ์	ธรุกจิพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	Data	Center	Cloud	Computing	(5)	กลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์	ทนุวฒันธรรมและบรกิารทีม่มีลูค่าสงู	เช่น	ท่องเทีย่ว	อตุสาหกรรมแฟชัน่	

(สิง่ทอเครือ่งนุง่ห่ม	รองเท้าเครือ่งหนงั	อญัมณแีละเครือ่งประดบั)	อตุสาหกรรมไลฟ์

สไตล์	 (เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน	ของขวัญ	ของช�าร่วย	และของตกแต่งบ้าน	เครื่อง

ใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว	 ของเล่น	 แก้วและกระจก	 เซรามิก)	 อุตสาหกรรมสื่อ

สร้างสรรค์	(แอนิเมชั่น	ภาพยนตร์	การพิมพ์	สิ่งพิมพ์)	ดังภาพที่	2
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ภาพท่ี	2	กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	ภายใต้ยทุธศาสตร์การพัฒนาอตุสาหกรรมระยะ	

20	ปี	(พ.ศ.2560	-	2579)

ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพัฒนาอตุสาหกรรมระยะ	20	ปีนัน้	

จะด�าเนนิการปฏริปูอตุสาหกรรมในกลุม่ที	่ 1	 2	3	และ	4	 ต่อยอดสู่อตุสาหกรรมท่ีมี

ศกัยภาพ	(First	S-curve)	และอตุสาหกรรมอนาคต	(New	S-curve)	รวมทัง้ปรบัเปลีย่น

อุตสาหกรรมในกลุ่มที่	 5	 และกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและสนับสนุน	 ไปเป็น

อตุสาหกรรมรปูแบบใหม่ทีม่กีารใช้ความคดิสร้างสรรค์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมมาก

ขึน้	 เช่น	 อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	 รองเท้าเคร่ืองหนงั	 อญัมณแีละเคร่ือง

ประดับ	 ปรับไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นท่ีมีความสร้างสรรค์และตอบสนองต่อความ

ต้องการรปูแบบใหม่	อตุสาหกรรมโลหะ	ปรบัไปสู่อตุสาหกรรมวสัดุคณุสมบัติพิเศษท่ี

สร้างมูลค่าเพ่ิม	 รวมถงึปิโตรเคมแีละพลาสตกิ	 ปรับไปสูอ่ตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละ

พลาสตกิทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	 เป็นต้น	พร้อมกบัการปรับ

กระบวนการผลติและเครอืข่ายการผลิตด้วยนวัตกรรม	กระบวนการและการจดัการ

สมยัใหม่	 โดยวางกรอบยทุธศาสตร์เพ่ือการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม	ประกอบด้วย	 3	

ยทุธศาสตร์ส�าคัญ	คอื	 (1)	การปฏริปูอตุสาหกรรม	 (2)	การปฏรูิปนเิวศอตุสาหกรรม	

และ	(3)	การเชือ่มโยงอตุสาหกรรมไทยกับเศรษฐกจิโลก	(ดังภาพท่ี	3	และ	4)
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ภาพท่ี	 4	 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยภายใต้โมเดล

ประเทศไทย	4.0
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ภาพที่ 2 กลุํมอุตสาหกรรมเปูาหมาย ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปีน้ัน จะด าเนินการปฏิรูป
อุตสาหกรรมในกลุํมท่ี 1 2 3 และ 4 ตํอยอดสูํอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-curve) รวมท้ังปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมในกลุํมท่ี 5 และกลุํมอุตสาหกรรมพื้นฐานและสนับสนุน ไปเป็น
อุตสาหกรรมรูปแบบใหมํท่ีมีการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น เชํน อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนํุงหํม รองเท๎าเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ ปรับไปสูํอุตสาหกรรมแฟช่ันท่ีมีความสร๎างสรรค์
และตอบสนองตํอความต๎องการรูปแบบใหมํ อุตสาหกรรมโลหะ ปรับไปสูํอุตสาหกรรมวัสดุคุณสมบัติพิเศษท่ีสร๎าง
มูลคําเพิ่ม รวมถึงปิโตรเคมีและพลาสติก ปรับไปสูํอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะและ
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น พร๎อมกับการปรับกระบวนการผลิตและเครือขํายการผลิตด๎วยนวัตกรรม 
กระบวนการและการจัดการสมัยใหมํ โดยวางกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ประกอบด๎วย 3 
ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การปฏิรูปอุตสาหกรรม (2) การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม และ (3) การเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก (ดังภาพท่ี 3 และ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยภายใต๎โมเดลประเทศไทย 4.0 
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ภาพที่ 4 เปูาหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยภายใต๎โมเดลประเทศไทย 4.0 

 การค้า แม๎ภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันยังคงมีความเสี่ยงจากความขัดแย๎งทางการค๎า
ระหวํางประเทศขนาดใหญํ รวมถึงมีประเทศท่ีเร่ิมหันมาใช๎นโยบายลดการน าเข๎าจากตํางประเทศ ท าให๎ไทย
ต๎องปรับตัวทํามกลางการค๎าโลกผันผวนจากปัจจัยท่ีส าคัญจ านวน 4 ประเด็น (ดังภาพท่ี 5) ได๎แกํ (1) พลวัต
ทางเศรษฐกิจ (2) พลวัตทางประชากร (3) พลวัตทางสิ่งแวดล๎อมและความยั่งยืน และ (4) พลวัตทาง
เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยเหลําน้ีมีผลท าให๎แนวโน๎มสถานการณ์การค๎าโลกขณะน้ีจึงเกิดการมุํงเน๎นไปท่ีการสร๎าง
สมดุลระหวํางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยมีเทคโนโลยีเป็นกลไกส าคัญในการสร๎างสมดุลและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในมิติด๎านตําง ๆ ของโลก ซึ่งความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท่ีสร๎างความพลิกผันจะ
เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญตํอรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 พลวัตการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปีข๎างหน๎า 

ภาพที	่3	กรอบแนวคดิในการขับเคล่ือนอตุสาหกรรมไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย	4.0
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● การค้า	 แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันยังคงมีความเส่ียงจาก

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่	รวมถึงมีประเทศที่เริ่มหันมาใช้

นโยบายลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 ท�าให้ไทยต้องปรับตัวท่ามกลางการค้าโลก

ผันผวนจากปัจจัยที่ส�าคัญจ�านวน	 4	ประเด็น	 (ดังภาพที่	 5)	 ได้แก่	 (1)	พลวัตทาง

เศรษฐกิจ	(2)	พลวัตทางประชากร	(3)	พลวัตทางสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	และ	

(4)	พลวัตทางเทคโนโลยี	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลท�าให้แนวโน้มสถานการณ์การค้าโลก

ขณะนีจ้งึเกดิการมุง่เน้นไปทีก่ารสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกจิ	สังคมและส่ิงแวดล้อม	

โดยมีเทคโนโลยีเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างสมดุลและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ในมิติด้านต่าง	ๆ	ของโลก	ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันจะ

เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจ

ของประเทศ
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ภาพที่ 4 เปูาหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยภายใต๎โมเดลประเทศไทย 4.0 

 การค้า แม๎ภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันยังคงมีความเสี่ยงจากความขัดแย๎งทางการค๎า
ระหวํางประเทศขนาดใหญํ รวมถึงมีประเทศท่ีเร่ิมหันมาใช๎นโยบายลดการน าเข๎าจากตํางประเทศ ท าให๎ไทย
ต๎องปรับตัวทํามกลางการค๎าโลกผันผวนจากปัจจัยท่ีส าคัญจ านวน 4 ประเด็น (ดังภาพท่ี 5) ได๎แกํ (1) พลวัต
ทางเศรษฐกิจ (2) พลวัตทางประชากร (3) พลวัตทางสิ่งแวดล๎อมและความยั่งยืน และ (4) พลวัตทาง
เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยเหลําน้ีมีผลท าให๎แนวโน๎มสถานการณ์การค๎าโลกขณะน้ีจึงเกิดการมุํงเน๎นไปท่ีการสร๎าง
สมดุลระหวํางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยมีเทคโนโลยีเป็นกลไกส าคัญในการสร๎างสมดุลและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในมิติด๎านตําง ๆ ของโลก ซึ่งความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท่ีสร๎างความพลิกผันจะ
เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญตํอรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 พลวัตการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปีข๎างหน๎า 
ภาพที่	5	พลวัตการเปลี่ยนแปลงในระยะ	5	ปีข้างหน้า
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ปัจจบุนัประเทศไทยจงึได้มุง่เน้นการผลกัดนัการส่งออกไปยงัตลาด

ศักยภาพใหม่เพิ่มมากขึ้น	ควบคู่ไปกับการรักษาตลาดหลักเดิมซึ่งจะมุ่งเน้นผลักดัน

การส่งออกเชิงรุกและลงทุนประกอบธุรกิจในต่างประเทศ	ส�าหรับสนิค้าและธรุกิจ

บรกิารทีม่ศีกัยภาพในคลสัเตอร์ท่ีไทยมคีวามเชีย่วชาญ		โดยกระทรวงการคลงัได้แสดง

มูลค่าการค้าตัง้แต่ปี	พ.ศ.2556	-	2560	(ดงัตารางที	่1)	พบว่า	ประเทศไทยมมีลูค่า

การส่งออกเฉลีย่อยูท่ี่	7.40	ล้านล้านบาทต่อปี	ในขณะเดียวกนั	มลูค่าการน�าเข้าเฉล่ีย

ของประเทศอยูท่ีร่ะดบั	7.30	ล้านล้านบาทต่อปี	ซึง่ในปี	พ.ศ.2560	ประเทศไทยมมีลูค่า

การส่งออกและมูลค่าการน�าเข้าสินค้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง	5	ปี	ในอัตราร้อยละ	

7.90	และร้อยละ	4.52	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยก�าลังอยูใ่นแนวโน้มเศรษฐกจิ

ขาขึ้นและมีความได้เปรียบทางดุลการค้า	 โดยสินค้าหลักที่มีการส่งออกมากที่สุด	

ได้แก่	รถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์	อาหารและเครือ่งดืม่	

เคมีภัณฑ์	ผลิตภณัฑ์ยาง	เมด็พลาสติก	เครือ่งจกัรและอปุกรณ์	เป็นต้น	โดยใน	พ.ศ.2560	

ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน	กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง	น�้ามันส�าเรจ็รปู	

เคมภีณัฑ์	และเมด็พลาสตกิมกีารเตบิโตได้อย่างโดดเด่น	โดยคดิเป็นร้อยละ	55.4	ร้อยละ	 

32.1	ร้อยละ	21.1	และร้อยละ	12.8	ตามล�าดับ

ตารางท่ี	1	มลูค่าการส่งออกและน�าเข้าสนิค้าของประเทศไทยตัง้แต่ปี	พ.ศ.2556-2560
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ปัจจุบันประเทศไทยจึงได๎มุํงเน๎นการผลักดันการสํงออกไปยังตลาดศักยภาพใหมํเพิ่มมากขึ้น 
ควบคํูไปกับการรักษาตลาดหลักเดิมซึ่งจะมุํงเน๎นผลักดันการสํงออกเชิงรุกและลงทุนประกอบธุรกิจใน
ตํางประเทศ ส าหรับสินค๎าและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพในคลัสเตอร์ท่ีไทยมีความเช่ียวชาญ  โดยกระทรวงการคลัง
ได๎แสดงมูลคําการค๎าต้ังแตํปี พ.ศ.2556 - 2560 (ดังตารางท่ี 1) พบวํา ประเทศไทยมีมูลคําการสํงออกเฉลี่ย 
อยูํท่ี 7.40 ล๎านล๎านบาทตํอปี ในขณะเดียวกัน มูลคําการน าเข๎าเฉลี่ยของประเทศอยูํท่ีระดับ 7.30 ล๎านล๎าน
บาทตํอปี ซึ่งในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลคําการสํงออกและมูลคําการน าเข๎าสินค๎าสูงกวําคําเฉลี่ยย๎อนหลัง  
5 ปี ในอัตราร๎อยละ 7.90 และร๎อยละ 4.52 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําประเทศไทยก าลังอยูํในแนวโน๎มเศรษฐกิจขาขึ้น
และมีความได๎เปรียบทางดุลการค๎า โดยสินค๎าหลักท่ีมีการสํงออกมากท่ีสุด ได๎แกํ รถยนต์ อุปกรณ์และ
สํวนประกอบ สินค๎าอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเคร่ืองด่ืม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ เป็นต๎น โดยใน 2560 ชํวงระหวํางเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน กลุํมสินค๎าผลิตภัณฑ์ยาง น้ ามัน
ส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติกมีการเติบโตได๎อยํางโดดเดํน โดยคิดเป็นร๎อยละ 55.4 ร๎อยละ 32.1 ร๎อยละ 
21.1 และร๎อยละ 12.8 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 มูลคําการสํงออกและน าเข๎าสินค๎าของประเทศไทยต้ังแตํปี 2556 – 2560 

นอกจากน้ี ข๎อมูลจากกรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ16 พบวํา มูลคําการค๎าระหวํางไทยกับ
ประเทศคํูเจรจาเอฟทีเอ 17 ประเทศ ในชํวง 6 เดือนแรกของปี 2561 อยูํท่ี 148,202.24 ล๎านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 14.24 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอนหน๎า (2560) โดยไทยสํงออกไปประเทศคํูเจรจา
เอฟทีเอมูลคํา 73,790.23 ล๎านเหรียญสหรัฐ และน าเข๎าจากประเทศคํูเจรจาเอฟทีเอ 74,412.01 ล๎านเหรียญ
สหรัฐฯ แสดงถึงการสํงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีกํอนหน๎าร๎อยละ 13.29 และน าเข๎า
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร๎อยละ 15.20 จากชํวงเวลาเดียวกัน รายละเอียดของประเทศคํูเจรจาตามตารางท่ี 2 และ 3 

 

                                                             
16 ศูนย์ข๎อมูล & ขําวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง. (2561). คร่ึงปี 2561 มูลคําการค๎า FTA เพิ่มข้ึน 14.24% แตํ 

‘น าเข๎า’ มากกวํา ‘สํงออก’. ค๎นเมื่อ 28 สิงหาคม 2561. จาก 
www.tcijthai.com/news/2018/8/current/8264 

ประเภทการค้า 
2556 2557 2558 2559 2560 

ล้านลา้นบาท ล้านลา้นบาท ล้านลา้นบาท ล้านลา้นบาท ล้านลา้นบาท 
สํงออก 6.91 7.31 7.23 7.55 7.98 
น าเข๎า 7.66 7.40 6.91 6.90 7.63 
รวมมูลคา่การคา้ 14.57 14.71 14.14 14.45 15.61 
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นอกจากนี้	ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ16	พบว่า	

มลูค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศคูเ่จรจาเอฟทเีอ	 17	ประเทศ	 ในช่วง	6	 เดอืนแรก 

ของปี	พ.ศ.2561	อยู่ที่	148,202.24	ล้านเหรียญสหรัฐ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.24	เมื่อ 

เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า	 (2560)	 โดยไทยส่งออกไปประเทศคู่เจรจา

เอฟทีเอมูลค่า	 73,790.23	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และน�าเข้าจากประเทศคู่เจรจา 

เอฟทีเอ	 74,412.01	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 แสดงถึงการส่งออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก

ระยะเดียวกนัของปีก่อนหน้าร้อยละ	13.29	และน�าเข้าขยายตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ	15.20	

จากช่วงเวลาเดียวกัน	รายละเอียดของประเทศคู่เจรจาตามตารางที่	2	และ	3

ตารางที่	2	มูลค่าการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอ	

5	อนัดบัแรกในช่วงครึง่แรกของปี	พ.ศ.2561	เรยีงล�าดบัจากมลูค่าการส่งออกสงูไปต�า่

16	ศูนย์ข้อมูล	&	ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง.	(2561).	ครึ่งปี	2561	มูลค่าการค้า	FTA	เพิ่มขึ้น	

14.24%	แต่	 ‘น�าเข้า’	มากกว่า	 ‘ส่งออก’.	ค้นเมื่อ	28	สิงหาคม	2561.	จาก	www.tcijthai.

com/news/2018/8/current/8264
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ตารางที่ 2 มูลคําการสํงออกสินค๎าระหวํางประเทศไทยกับประเทศคํูเจรจาเอฟทีเอ 5 อันดับแรกในชํวงคร่ึง
แรกของปี พ.ศ.2561 เรียงล าดับจากมูลคําการสํงออกสูงไปต่ า 

 

ตารางที่ 3 มูลคําการน าเข๎าสินค๎าระหวํางประเทศไทยกับประเทศคํูเจรจาเอฟทีเอ 5 อันดับแรก ในชํวงคร่ึง
แรกของปี พ.ศ.2561 เรียงล าดับจากมูลคําการน าเข๎าสูงไปต่ า 

จากการรายงานของกรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ การสํงออกสินค๎าของไทยไป 16 ประเทศ
ท่ีไทยมีเอฟทีเอด๎วย ได๎แกํ อาเซียน จีน ญ่ีปุุน เกาหลีใต๎ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และอินเดีย เพิ่มขึ้นจาก
ชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอนหน๎า ยกเว๎นเปรูท่ีไทยสํงออกลดลงร๎อยละ 6.42 แตํอยํางไรก็ตาม แนวโน๎มการค๎า
ระหวํางไทยกับประเทศคํูเอฟทีเอ 17 ประเทศ ในชํวงคร่ึงปีแรกของปี 2561 น้ียังเติบโตได๎อยํางตํอเน่ือง และ

ล าดบั ประเทศ 
คู่เจรจา FTA 

มูลค่าสนิค้าส่งออก 
(ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

ร้อยละ ประเภทสินคา้ส่งออก 

1 อาเซียน 32,820.15 13.58 รถยนต ์อุปกรณ์ และสํวนประกอบเคมภีัณฑ์ เมด็พลาสติก เครื่องจักรกล และ
สํวนประกอบอ่ืนๆ 

2 จีน 14,935.03 7.46 เม็ดพลาสติก ผลติภณัฑ์ยาง เคมีภัณฑ ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณแ์ละ
สํวนประกอบ และยางพารา 

3 ญี่ปุุน 12,559.47 17.89 รถยนต ์อุปกรณ์และสํวนประกอบ ไกแํปรรูป เครื่องโทรสาร โทรศพัท์ 
4 ออสเตรเลีย 5,526.12 12.32 รถยนต ์อุปกรณ์และสํวนประกอบ เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก อาหาร

ทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลติภณัฑ์ยาง 
5 อินเดีย 3,933 29.25 เคมีภัณฑ ์เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ อุปกรณแ์ละสํวนประกอบ 

อัญมณแีละเครื่องประดับ 

ล าดบั 
ประเทศ 

คู่เจรจา FTA 
มูลค่าสนิค้าน าเข้า 

(ล้านเหรียญสหรฐัฯ) ร้อยละ ประเภทสินคา้น าเข้า 

1 จีน 24,460.61 16.61 เครื่องจักรไฟฟูา เครื่องจักรกลและสํวนประกอบ เคมีภัณฑ ์
เครื่องใช๎ไฟฟาูในบ๎าน เครื่องคอมพิวเตอร ์

2 อาเซียน 22,578.58 13.22 น้ ามันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณแ์ละสํวนประกอบ 
เคมีภัณฑ ์ก๏าซธรรมชาติ เครื่องจักรไฟฟูาและสํวนประกอบ 

3 ญี่ปุุน 17,269.29 12.31 เครื่องจักรกลและสํวนประกอบ เหล็ก เหล็กกล๎า และผลิตภณัฑ ์
สํวนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์เครื่องจักรไฟฟูา เคมีภัณฑ์ 

4 เกาหลีใต ๎ 4,528.90 16.42 เหล็ก เหล็กกล๎าและผลติภณัฑ ์เคมภีัณฑ์ แผงวงจรไฟฟูา 
เครื่องจักรไฟฟูา สนิแรํโลหะ 

5 ออสเตรเลีย 2,569.73 34.91 น้ ามันดิบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณ ีเงินแทํง 
และทองค า สินแรํโลหะ ถํานหิน พชืและผลิตภณัฑ์จากพืช 
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จากการรายงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 การส่งออก

สนิค้าของไทยไป	16	ประเทศท่ีไทยมเีอฟทเีอด้วย	ได้แก่	อาเซียน	จนี	ญีปุ่น่	เกาหลใีต้	

ออสเตรเลยี	นิวซแีลนด์	ชลิ	ีและอนิเดยี	เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า	

ยกเว้นเปรูทีไ่ทยส่งออกลดลงร้อยละ	6.42	แต่อย่างไรกต็าม	แนวโน้มการค้าระหว่าง

ไทยกับประเทศคูเ่อฟทเีอ	17	ประเทศ	ในช่วงครึง่ปีแรกของปี	พ.ศ.2561	นีย้งัเตบิโต 

ได้อย่างต่อเนือ่ง	 และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	 59.7	 ของการค้าไทยกบัโลก	อย่างไรกดี็	 

จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก	(World	Bank)17 	ได้รายงานว่า	เศรษฐกิจของ

ประเทศในกลุม่เอเชยีแปซฟิิกจะยงัคงเป็นผูน้�าในการผลักดันเศรษฐกจิโลกเนือ่งจาก

เศรษฐกิจตลาดการเงินในเอเชียมีความยืดหยุ่นสูงกว่าประเทศอื่น	 กอปรกับปัจจัย

พื้นฐานในการเติบโตที่แข็งแกร่ง	และแสดงให้เห็นถึงวิธีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ

มีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจในการลดความยากจนได้อย่างชัดเจนจนเริ่มหลุดพ้น 

17	 ธนาคารโลก.	 (2559).	 เศรษฐกิจโลกปี	 พ.ศ.	 2559	 จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ 

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆ	 ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่.	 ค้นเมื่อ	 29	 สิงหาคม	 2561.	 

จาก	www.worldbank.org/th/news/press-release/2016/01/06/anemic-recovery- 

in-emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016	
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ตารางที่ 2 มูลคําการสํงออกสินค๎าระหวํางประเทศไทยกับประเทศคํูเจรจาเอฟทีเอ 5 อันดับแรกในชํวงคร่ึง
แรกของปี พ.ศ.2561 เรียงล าดับจากมูลคําการสํงออกสูงไปต่ า 

 

ตารางที่ 3 มูลคําการน าเข๎าสินค๎าระหวํางประเทศไทยกับประเทศคํูเจรจาเอฟทีเอ 5 อันดับแรก ในชํวงคร่ึง
แรกของปี พ.ศ.2561 เรียงล าดับจากมูลคําการน าเข๎าสูงไปต่ า 

จากการรายงานของกรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ การสํงออกสินค๎าของไทยไป 16 ประเทศ
ท่ีไทยมีเอฟทีเอด๎วย ได๎แกํ อาเซียน จีน ญ่ีปุุน เกาหลีใต๎ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และอินเดีย เพิ่มขึ้นจาก
ชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอนหน๎า ยกเว๎นเปรูท่ีไทยสํงออกลดลงร๎อยละ 6.42 แตํอยํางไรก็ตาม แนวโน๎มการค๎า
ระหวํางไทยกับประเทศคํูเอฟทีเอ 17 ประเทศ ในชํวงคร่ึงปีแรกของปี 2561 น้ียังเติบโตได๎อยํางตํอเน่ือง และ

ล าดบั ประเทศ 
คู่เจรจา FTA 

มูลค่าสนิค้าส่งออก 
(ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

ร้อยละ ประเภทสินคา้ส่งออก 

1 อาเซียน 32,820.15 13.58 รถยนต ์อุปกรณ์ และสํวนประกอบเคมภีัณฑ์ เมด็พลาสติก เครื่องจักรกล และ
สํวนประกอบอ่ืนๆ 

2 จีน 14,935.03 7.46 เม็ดพลาสติก ผลติภณัฑ์ยาง เคมีภัณฑ ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณแ์ละ
สํวนประกอบ และยางพารา 

3 ญี่ปุุน 12,559.47 17.89 รถยนต ์อุปกรณ์และสํวนประกอบ ไกแํปรรูป เครื่องโทรสาร โทรศพัท์ 
4 ออสเตรเลีย 5,526.12 12.32 รถยนต ์อุปกรณ์และสํวนประกอบ เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก อาหาร

ทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลติภณัฑ์ยาง 
5 อินเดีย 3,933 29.25 เคมีภัณฑ ์เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ อุปกรณแ์ละสํวนประกอบ 

อัญมณแีละเครื่องประดับ 

ล าดบั 
ประเทศ 

คู่เจรจา FTA 
มูลค่าสนิค้าน าเข้า 

(ล้านเหรียญสหรฐัฯ) ร้อยละ ประเภทสินคา้น าเข้า 

1 จีน 24,460.61 16.61 เครื่องจักรไฟฟูา เครื่องจักรกลและสํวนประกอบ เคมีภัณฑ ์
เครื่องใช๎ไฟฟาูในบ๎าน เครื่องคอมพิวเตอร ์

2 อาเซียน 22,578.58 13.22 น้ ามันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณแ์ละสํวนประกอบ 
เคมีภัณฑ ์ก๏าซธรรมชาติ เครื่องจักรไฟฟูาและสํวนประกอบ 

3 ญี่ปุุน 17,269.29 12.31 เครื่องจักรกลและสํวนประกอบ เหล็ก เหล็กกล๎า และผลิตภณัฑ ์
สํวนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์เครื่องจักรไฟฟูา เคมีภัณฑ์ 

4 เกาหลีใต ๎ 4,528.90 16.42 เหล็ก เหล็กกล๎าและผลติภณัฑ ์เคมภีัณฑ์ แผงวงจรไฟฟูา 
เครื่องจักรไฟฟูา สนิแรํโลหะ 

5 ออสเตรเลีย 2,569.73 34.91 น้ ามันดิบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณ ีเงินแทํง 
และทองค า สินแรํโลหะ ถํานหิน พชืและผลิตภณัฑ์จากพืช 

ตารางที่	3	มูลค่าการน�าเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอ	

5	อนัดบัแรก	ในช่วงครึง่แรกของปี	พ.ศ.2561	เรยีงล�าดบัจากมลูค่าการน�าเข้าสงูไปต�า่
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คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 59.7 ของการค๎าไทยกับโลก อยํางไรก็ดี จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก (World 
Bank)17 ได๎รายงานวํา เศรษฐกิจของประเทศในกลุํมเอเชียแปซิฟิกจะยังคงเป็นผู๎น าในการผลักดันเศรษฐกิจ
โลกเน่ืองจากเศรษฐกิจตลาดการเงินในเอเชียมีความยืดหยุํนสูงกวําประเทศอื่น กอปรกับปัจจัยพื้นฐานในการ
เติบโตท่ีแข็งแกรํง และแสดงให๎เห็นถึงวิธีการเติบโตอยํางรวดเร็วและมีสํวนรํวมในทางเศรษฐกิจในการลดความ
ยากจนได๎อยํางชัดเจนจนเร่ิมหลุดพ๎นจากประเทศกลุํมยากจน สํงผลให๎กลุํมประเทศดังกลําวมีแนวโน๎มท่ีจะ
ขยายตัวอยูํท่ีร๎อยละ 6.4 ซึ่งสอดคล๎องกับรายงานแนวโน๎มเศรษฐกิจโลกลําสุดของกองทุนการเงินระหวําง
ประเทศ (IMF)18 มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 และ 2562 ขึ้นเป็นร๎อยละ 
3.9 ซึ่งสูงกวําตัวเลขท่ีมีการเปิดเผยไว๎กํอนหน๎าและเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล๎วซึ่งอยูํในอัตราร๎อยละ 3.7 ท้ังน้ี IMF 
ยังคงคาดการณ์อีกวําการฟื้นตัวจากการสํงออกหลังชํวงคร่ึงปีหลังของ 2560 ไปยังประเทศคํูค๎าท่ีส าคัญ อาทิ 
จีน อินเดีย ญ่ีปุุน และสหรัฐอเมริกา จะยังคงเป็นปัจจัยหนุนการเจริญเติบโตส าหรับภูมิภาคเอเชียน้ี อยํางไรก็ดี
ในปี 2560 เศรษฐกิจสหรัฐ และเศรษฐกิจในกลุํมประเทศยุโรปมีสัญญาณท่ีฟื้นตัวตามภาคการผลิตท่ีปรับตัวดี
ขึ้น สอดคล๎องกับจ านวนการจ๎างงานท่ีสูงขึ้น และการปฏิรูปนโยบายภาษีท่ีผํานมาของสหรัฐฯ ท่ีชํวยกระต๎ุน
เศรษฐกิจอยํางมีนัยส าคัญตํอไปอีก 2 - 3 ปี สํงผลให๎ภาวะการเงินท่ียังผํอนคลายและความเช่ือมั่นของผู๎บริโภค
ปรับตัวดีข้ึน (ดังภาพที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ.2561 และ 2562 
                                                             
17 ธนาคารโลก. (2559). เศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2559 จะได๎รับผลกระทบอยํางหนักจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอยํางช๎าๆ ของ

กลุํมประเทศตลาดเกิดใหมํ. ค๎นเมื่อ 29 สิงหาคม 2561. จาก www.worldbank.org/th/news/press-
release/2016/01/06/anemic-recovery-in-emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016  

18 ธนาคารโลก. (2561). IMF ท านายเศรษฐกิจโลกปีน้ีถึงปหีน๎าโตข้ึน ผลจากการฟ้ืนตัว 120 ประเทศ.  
ค๎นเมื่อ 29 สิงหาคม 2561. จาก www.sanook.com/money/541065 

จากประเทศกลุ่มยากจน	 ส่งผลให้กลุ่มประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัว 

อยู่ที่ร้อยละ	 6.4	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกล่าสุดของกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ	(IMF)18 	มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกในปี	2561	และ	2562	ขึ้นเป็นร้อยละ	3.9	ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่มีการเปิดเผยไว้

ก่อนหน้าและเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้วซึง่อยู่ในอตัราร้อยละ	3.7	ทัง้นี	้IMF	ยงัคงคาดการณ์

อีกว่าการฟื้นตัวจากการส่งออกหลังช่วงครึ่งหลังปี	 พ.ศ.2560	 ไปยังประเทศคู่ค้าที่

ส�าคัญ	อาทิ	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	และสหรัฐอเมริกา	จะยังคงเป็นปัจจัยหนุนการเจริญ

เตบิโตส�าหรบัภมูภิาคเอเชยีนี	้อย่างไรกด็ใีนปี	พ.ศ.2560	เศรษฐกจิสหรฐั	และเศรษฐกจิ

ในกลุ่มประเทศยุโรปมีสัญญาณที่ฟื้นตัวตามภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น	 สอดคล้อง

กับจ�านวนการจ้างงานที่สูงขึ้น	 และการปฏิรูปนโยบายภาษีที่ผ่านมาของสหรัฐฯ	 

ทีช่่วยกระตุน้เศรษฐกจิอย่างมนียัส�าคญัต่อไปอกี	 2	 -	 3	 ปี	 ส่งผลให้ภาวะการเงนิทีย่งั 

ผ่อนคลายและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น	(ดังภาพที่	6)

ภาพที่	6	คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี	พ.ศ.2561	และ	2562

18	ธนาคารโลก.	 (2561).	 IMF	ท�านายเศรษฐกิจโลกปีนี้ถึงปีหน้าโตขึ้น	ผลจากการฟื้นตัว	120	

ประเทศ.	ค้นเมื่อ	29	สิงหาคม	2561.	จาก	www.sanook.com/money/541065
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โดยสรปุ	การค้าระหว่างประเทศทัง้ในด้านการส่งออกและการน�าเข้า

มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยการส่งออกเป็นวิธีหลักของ

การน�ารายได้เข้าประเทศ	ในขณะที่การน�าเข้าสินค้า	เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตในขั้น

ต่อไป	 ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตและการส่งออกให้มาก 

ยิ่งขึ้น	 และสิ่งท่ีเป็นประเด็นส�าคัญอย่างหน่ึงคือการพัฒนารูปแบบการกีดกันทาง 

การค้าที่มิใช่ภาษีได้มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกับมิติอื่นท่ีเพ่ิมเติมมากข้ึน	 

รวมทั้งขั้วอ�านาจทางการค้าก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยเร่ิมเคลื่อนย้ายสมดุลไปสู ่ทาง 

ตะวันออกมากขึ้น	ในขณะที่การรวมกลุ่มการค้าที่เริ่มมีความหลากหลาย	ผนวกกับ

กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีท้ังความรวดเร็ว	 ซับซ้อน	 เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่มา 

พร้อมกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการค้ารูปแบบใหม่อีกด้วย

●	การลงทุน	การลงทุนภาครฐัในปี	2561	มแีนวโน้มปรบัตัวเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ืองและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีภาครัฐบาลเร่งอนุมัติโครงการในช่วง 

คร่ึงหลงัของปี	 2560	ประกอบกบัภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าที่ยังคงขยายตัว	

แม้จะเป็นการขยายตัวอย่างชะลอลง	แต่กย็งัจะมบีทบาทหนนุเศรษฐกิจให้เศรษฐกจิ

ยงัคงเตบิโตต่อเนือ่ง	ซึง่จะส่งผลให้ภาคโลจสิตกิส์ไทยขยายตวัไปในทศิทางเดยีวกนั19 

กอปรกับในปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 ทั้งหมดจ�านวน	 

21,603	ราย	ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม	279,934	ล้านบาท	โดยมีแนวโน้มขยายตัว

ต่อเนื่อง	 ซึ่งจากจ�านวนนี้สามารถจ�าแนกออกเป็นผู ้ประกอบการสัญชาติไทย	 

อยู่ที่ร้อยละ	 87.7	 และส�าหรับนิติบุคคลต่างชาติร้อยละ	 12.3	 โดยแบ่งออกเป็น	 

มูลค่าการลงทุนของธุรกิจขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	โดยผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการให้บริการรับจัดการขนส่งแบบ 

19	 	 ธนาคารโลก.	 (2559).	 เศรษฐกิจโลกปี	 พ.ศ.	 2559	 จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ 

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆ	 ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่.	 ค้นเมื่อ	 29	 สิงหาคม	 2561.	 

จาก	www.worldbank.org/th/news/press-release/2016/01/06/anemic-recovery- 

in-emerging-markets-to-weigh-heavily-on-global-growth-in-2016	
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ไม่เต็มตู้	 (Less	than	container	load:	LCL)	ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่คอนเทนเนอร์

แบบปลีก	 ที่ให้บริการส�าหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าปริมาณน้อย	 แต่ขาด

ศักยภาพในการเป็นผู ้รวบรวมสินค้าจากรายย่อย	 (Consolidator)	 จึงท�าให ้

ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่สามารถแข่งขันทางด้านต้นทุนได้	 ผู้ประกอบการเหล่านี้ 

จึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ท�าหน้าที่รับงานจากลูกค้ารายย่อยที่กระจาย 

อยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อให้แก่บริษัทมากกว่าเป็นคู่แข่ง20 ทั้งนี้	จ�านวนผู้ประกอบการ

ขนส่งและโลจิสติกส์ดังกล่าวสอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของแต่ละภูมิภาค	 ซึ่งมีความต้องการและการกระจายตัวของอุตสาหกรรมที่ต้อง

อาศยัธุรกจิบรกิารขนส่งและโลจสิตกิส์มาอ�านวยความสะดวก	ซ่ึงหากพิจารณาจาก

ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 พบว่า	 พื้นที่ท่ีมีผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์

มากที่สุด	 คือ	 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 ภาคกลาง	 และภาคตะวันออก	 ตามล�าดับ	

เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศและเป็นที่ตั้งของ

แหล่งอุปสงค์ในการขนส่งมากที่สุด

ดงันัน้	การทีป่ระเทศไทยจะก้าวเป็นศนูย์กลางของภูมภิาคอาเซยีน

ได้นัน้สิง่หนึง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิการ21 คอื	การพฒันาในด้านโลจสิตกิส์ให้มปีระสทิธิภาพ	

โดยภาครัฐได้เริ่มมีการลงทุนในหลายโครงการ	 ได้แก่	 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ในโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่	 การลงทุนระบบคมนาคมทางราง	 อีกทั้งการเริ่ม

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	Economic	Corridor:	 EEC)	 

ที่จะท�าให้การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนของไทยเดินหน้าได้อย่างสมบูรณ	์ 

เตมิเตม็ภาพรวมในการส่งเสรมิการลงทนุ	เป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศ	

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 โดยสามารถลดค่าใช้จ ่ายด้านโลจิสติกส์	 

400,000	 ล้านบาทต่อปี	 ซึ่งการลงทุนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ผลักดันให้ผู้ประกอบ
20	 กองข้อมูลธุรกิจ.	 (2560).	 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์.	 ค้นเม่ือ	 30	 สิงหาคม	 2561.	 
จาก	www.dbd.go.th/dbdweb56/ewt_dl_link.php?nid=469402227	
21	 ครบทุกเรื่องโลจิสติกส์.	 (2560).	 รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	 -	 โลจิสติกส์
เชื่อมโยงอาเซียนเสริมศักยภาพไทย.	ค้นเมื่อ	30	สิงหาคม	2561.	จาก	www.logistics2day.
com/news-update/1926
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การภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพฒันาระบบโลจสิติกส์ตามมา22 (ดังภาพท่ี	7)	แต่อย่างไร

ก็ตาม	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้น	 ไม่ใช่พัฒนาเฉพาะระบบ

โครงสร้างพื้นฐานเพียงเท่านั้น	 ยังจะต้องมีการพัฒนาระบบการขนส่ง	 ระบบการ

จัดการข้อมูล	 และติดตามข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้ามาเป็นองค์ประกอบ	 เพื่อให้การ

ด�าเนินงานมีความครอบคลุม	และเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น	จ�าเป็นต้องมีการ

พัฒนาระบบการวนส่งแบบ	 Door	 to	 Door	 ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ	่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง	การเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ตเข้ากับทุกสิ่ง	การติดตาม

การขนส่ง	 โดยอาจจะเป็นการใช้ระบบท่ีอาศัยคล่ืนวิทยุ	 (Radio	 Frequency	

Identification:	 RFID)	มากขึ้น	 การน�าเทคโนโลยีคลาวด์	 (Cloud	Technology)	

และเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ	(3D	Printing)	มาใช้	เพื่อเสริมศักยภาพ	ซึ่งองค์

ประกอบดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู ้ประกอบการจะต้องมีการน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์

ภาพท่ี	 7	 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก	 (EEC)	 ที่มีทั้งโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่	 การลงทุนระบบคมนาคม

ทางราง	การขนส่งทางอากาศ

22 พร็อพทูมอร์โรว์.	(2561).	แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก	(EEC).	ค้นเมือ่	30	สงิหาคม	2561.	จาก	prop2morrow.com/2018/01/04/

eec-04-jan-17	
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ภาพที่ 7 การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานผํานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท่ีมีท้ัง

โครงการกํอสร๎างถนนสายใหมํ การลงทุนระบบคมนาคมทางราง การขนสํงทางอากาศ 
 

โดยสรุป แนวโน๎มการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน นําจะสํงผลให๎ต๎นทุนการขนสํงลดลงบ๎าง แตํ
นําจะสํงผลเมื่อรถไฟทางคํูแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 - 2564 และการรถไฟแหํงประเทศไทย หรือ รฟท. มีการ
จัดซื้อหัวรถจักรและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น พร๎อมกับการขยายตัวของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) สํงผลให๎ธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตัวตามไปด๎วยอยํางรวดเร็ว และนําจะมีแนวโน๎ม
ท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น ถา๎พฤติกรรมผู๎บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด๎วย รวมไปถึงการขยายตัวของการเดินทาง
ทางอากาศจะสูงขึ้นจากภาคการทํองเท่ียว ซึ่งควรมีการวางแผนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในอนาคต 

 การขนส่ง จากตารางการรายงานดัชนีความสามารถด๎านโลจิสติกส์ของธนาคารโลก  
จะเห็นได๎วํา ประเทศไทยมีดัชนีความสามารถด๎านโลจิสติกส์อยูํในอันดับท่ี 7 ของเอเชียและอันดับท่ี 45 ของ
โลก (ดังตารางท่ี 4) โดยมีดัชนีท่ีวัดจากความตรงตํอเวลาของการบริการ และด๎านการขนสํงระหวํางประเทศท่ี
สูงสุดในบรรดาดัชนีตัววัดอื่นๆ เน่ืองด๎วยสาเหตุดังกลําว ท าให๎ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเส๎นทางเช่ือมตํอกับ
ประเทศตํางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ นอกเหนือจากน้ี จากการรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ประจ าปี 2559 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติระบุวําต๎นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศมีมูลคํารวมอยูํท่ี 14.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (GDP at Current 
Prices) ซึ่งจะยังคงมีแนวโน๎มท่ีลดลง 

ดังน้ัน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยท่ีผํานมาสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเน่ือง โดยมี
สาเหตุมาจากธุรกิจการขนสํงและบริการทางด๎านโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข๎องโดยตรงกับความหลากหลายของ
อุตสาหกรรม อาทิเชํน ผู๎ขายปัจจัยในการผลิต (Supplier) ผู๎ผลิตสินค๎า ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ซึ่งล๎วน
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โดยสรปุ	แนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน	น่าจะส่งผลให้ต้นทนุ

การขนส่งลดลงบ้าง	แต่น่าจะส่งผลเมือ่รถไฟทางคูแ่ล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2563	-	2564	

และการรถไฟแห่งประเทศไทย	หรอื	รฟท.	มกีารจัดซ้ือหวัรถจักรและมปีระสิทธภิาพ

ในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น	 พร้อมกับการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์

(e-Commerce)	ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตัวตามไปด้วยอย่างรวดเร็ว	และน่า

จะมแีนวโน้มทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้	ถ้าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมีการเปล่ียนแปลงมากขึน้ด้วย	

รวมไปถงึการขยายตวัของการเดนิทางทางอากาศจะสงูขึน้จากภาคการท่องเทีย่ว	ซึง่

ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมในอนาคต

● การขนส่ง จากตารางการรายงานดชันคีวามสามารถด้านโลจสิตกิส์

ของธนาคารโลก	จะเห็นได้ว่า	ประเทศไทยมีดัชนคีวามสามารถด้านโลจิสติกส์อยู่ใน

อันดับที่	 7	 ของเอเชียและอันดับที่	 45	 ของโลก	 (ดังตารางที่	 4)	 โดยมีดัชนีที่วัด 

จากความตรงต่อเวลาของการบริการ	 และด้านการขนส่งระหว่างประเทศที่สูงสุด 

ในบรรดาดัชนีตัววัดอื่น	 ๆ	 เนื่องด้วยสาเหตุดังกล่าว	 ท�าให้ประเทศไทยมีโอกาส 

เป็นเส้นทางเชือ่มต่อกบัประเทศต่าง	ๆ 	ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	นอกเหนอื

จากน้ี	จากการรายงานโลจิสตกิส์ของประเทศไทยประจ�าปี	2559	จดัท�าโดยส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าต้นทุนโลจิสติกส์ 

ของประเทศมีมูลค่ารวมอยู่ที่	 14.0	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ณ	 ราคา 

ประจ�าปี	(GDP	at	Current	Prices)	ซึ่งจะยังคงมีแนวโน้มที่ลดลง

ดังนั้น	 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยท่ีผ่านมาสามารถ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีสาเหตุมาจากธุรกิจการขนส่งและบริการทาง 

ด้านโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความหลากหลายของอุตสาหกรรม	 

อาทิเช่น	 ผู้ขายปัจจัยในการผลิต	 (Supplier)	 ผู้ผลิตสินค้า	 ธุรกิจซื้อมาขายไป	

(Trading)	 ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพิงการน�าเข้าและส่งออกสินค้า	 ดังนั้นผู้ประกอบ

การในปัจจุบนัจงึมีความสนใจ	และให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการวางแผนห่วง

โซ่อุปทานของสินค้า	 โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิต	

เนื่องจากต้นทุนจากการขนส่งคือต้นทุนหลักของสินค้าที่จะน�าไปใช้ในการผลิต 
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ในล�าดับถัดไป	 นอกเหนือจากนี้	 อีกหนึ่งเป้าหมายส�าคัญ	 คือ	 การลดระยะเวลา 

ในการขนส่ง	 เพราะความรวดเร็วในการขนส่งจะเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการในการ 

น�าสินค้าออกไปสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ด้วยเหตุนี้	 การเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน 

การจัดการขนส่งของบริษัทจะเป็นตัวแปรส�าคัญในการเพิ่มก�าไรให้แก่ธุรกิจ	 และ 

การสร้างโอกาสในการแข่งขัน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การบริหารจัดการในธุรกิจ 

โลจิสติกส์จ�าต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 และพิธีการที่มาใช้

บังคับเรื่องการน�าเข้าและส่งออก	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่จะต้องการน�าเข้าหรือ 

ส่งออกสินค้าหันมาใช้บริการกับตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

มากขึ้น

55 

 

ประเทศ
อันดับ
โลก

ดัชนีความสามารถ
ด้านโลจิสติกส์

พิธีการศุลกากร โครงสร้างพืน้ฐาน
การขนส่ง

ระหว่างประเทศ
สมรรถนะผู้

ให้บริการโลจิสติกส์
ระบบการติดตาม
และการตรวจสอบ

ความตรงต่อเวลา
ของการบริการ

สิงคโปร์ 5 4.14                     4.18                         4.20                       3.96                            4.09                                 4.05                            4.40
ญ่ีปุ่น 12 3.97                     3.85                         4.10                       3.69                            3.99                                 4.03                            4.21

เกาหลีใต้ 24 3.72                     3.45                         3.79                       3.58                            3.69                                 3.78                            4.03
ไต้หวัน 25 3.7                     3.23                         3.57                       3.57                            3.95                                 3.59                            4.25
จีน 27 3.66                     3.32                         3.75                       3.70                            3.62                                 3.68                            3.90

มาเลเซยี 32 3.43                     3.17                         3.45                       3.48                            3.34                                 3.46                            3.65
ไทย 45 3.26                     3.11                         3.12                       3.37                            3.14                                 3.20                            3.56

อินโดนีเซยี 63 2.98                     2.69                         2.65                       2.90                            3.00                                 3.19                            3.46
เวียดนาม 64 2.98                     2.75                         2.70                       3.12                            2.88                                 2.84                            3.50
ฟิลิปปินส์ 71 2.86                     2.61                         2.55                       3.01                            2.70                                 2.86                            3.35
กัมพูชา 73 2.8                     2.62                         2.36                       3.11                            2.60                                 2.70                            3.30
เมียนมาร์ 113 2.46                     2.43                         2.33                       2.23                            2.36                                 2.57                            2.85

สาธารณรัฐประชาชนลาว 152 2.07                     1.85                         1.76                       2.18                            2.10                                 1.76                            2.68

แล๎วแตํต๎องพึ่งพิงการน าเข๎าและสํงออกสินค๎า ดังน้ันผู๎ประกอบการในปัจจุบันจึงมีความสนใจ และให๎
ความส าคัญในการบริหารจัดการวางแผนหํวงโซํอุปทานของสินค๎า โดยมีเปูาหมายในการลดต๎นทุนของวัตถุดิบ
ในการผลิต เน่ืองจากต๎นทุนจากการขนสํงคือต๎นทุนหลักของสินค๎าท่ีจะน าไปใช๎ในการผลิตในล าดับถัดไป 
นอกเหนือจากน้ี อีกหน่ึงเปูาหมายส าคัญ คือ การลดระยะเวลาในการขนสํง เพราะความรวดเร็วในการขนสํง
จะเป็นตัวชํวยผู๎ประกอบการในการน าสินค๎าออกไปสูํตลาดได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น ด๎วยเหตุน้ี การเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด๎านการจัดการขนสํงของบริษัทจะเป็นตัวแปรส าคัญในการเพ่ิมก าไรให๎แกํธุรกิจ และการสร๎างโอกาสในการ
แขํงขัน แตํอยํางไรก็ตาม การบริหารจัดการในธุรกิจโลจิสติกส์จ าต๎องอาศัยความร๎ูความเข๎าใจในกฎระเบียบ
ตํางๆ และพิธีการท่ีมาใช๎บังคับเร่ืองการน าเข๎าและสํงออก สํงผลให๎ผู๎ประกอบการท่ีจะต๎องการน าเข๎าหรือ
สํงออกสินค๎าหันมาใช๎บริการกับตัวแทนรับจัดการขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบดัชนีความสามารถด๎านโลจิสติกส์ (LPI) ในกลุํมประเทศทวีปเอเชียในปี 2559 
 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของการขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศ พบวํา ในปัจจุบันประเทศไทย
มีการขนสํงสินค๎าซึ่งสามารถแบํงออกเป็นประเภทหลักได๎ท้ังหมด 4 ประเภท ได๎แกํ การขนสํงสินค๎าทางเรือ 
การขนสํงสินค๎าทางราง การขนสํงสินค๎าทางรถยนต์ และการขนสํงสินค๎าทางอากาศ โดยการขนสํงสินค๎าทาง
เรือเป็นประเภทการขนสํงท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุด ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยอยูํท่ี 196.70 ล๎านตัน หรือร๎อยละ 87.39 จาก
ปริมาณการขนสํงระหวํางประเทศท้ังหมด ล าดับท่ีสอง คือ การขนสํงทางรถยนต์เฉลี่ยอยูํท่ี 27.64 ล๎านตัน 
หรือร๎อยละ 49.02 และทางอากาศท่ีมีเพียง 0.72 ล๎านตัน หรือร๎อยละ 1.25 ท้ังน้ี เน่ืองจากการขนสํงทางเรือ
เป็นรูปแบบท่ีสามารถขนสํงสินค๎าได๎ในปริมาณมาก และมีคําใช๎จํายในการขนสํงตํอหนํวยซึ่งน๎อยกวํารูปแบบอื่น  
จึงได๎รับความนิยมสูงท่ีสุด โดยในปัจจุบันการขนสํงทางเรือระหวํางประเทศจะท าการขนผํานทําเรือท่ีส าคัญ  
2 แหํง คือ ทําเรือกรุงเทพ และทําเรือน้ าลึกแหลมฉบังท่ีจังหวัดชลบุรี ท้ังน้ี การขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศ
เติบโตได๎อยํางชะลอตัว เน่ืองจากการขนสํงทางเรือระหวํางประเทศซึ่งเป็นการขนสํงประเภทหลักได๎รับ

ตารางท่ี	4	เปรยีบเทียบดชันคีวามสามารถด้านโลจสิติกส์	(LPI)	ในกลุม่ประเทศทวปี

เอเชียในปี	พ.ศ.2559
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เม่ือพิจารณาตามประเภทของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	 

พบว่า	ในปัจจบุนัประเทศไทยมีการขนส่งสนิค้าซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก

ได้ทั้งหมด	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 การขนส่งสินค้าทางเรือ	 การขนส่งสินค้าทางราง	 

การขนส่งสินค้าทางรถยนต์	 และการขนส่งสินค้าทางอากาศ	 โดยการขนส่งสินค้า 

ทางเรือเป ็นประเภทการขนส่งที่มีปริมาณสูงที่สุด	 ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยอยู ่ที่	 

196.70	 ล้านตัน	 หรือร้อยละ	 87.39	 จากปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศ 

ทั้งหมด	 ล�าดับที่สอง	 คือ	 การขนส่งทางรถยนต์เฉลี่ยอยู ่ที่	 27.64	 ล้านตัน	 

หรือร้อยละ	 49.02	 และทางอากาศที่มีเพียง	 0.72	 ล้านตัน	 หรือร้อยละ	 1.25	 

ทั้งนี้	 เนื่องจากการขนส่งทางเรือเป็นรปูแบบทีส่ามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมาก	

และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยซึง่น้อยกว่ารปูแบบอืน่	 จึงได้รับความนิยมสูง 

ที่สุด	 โดยในปัจจุบันการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศจะท�าการขนผ่านท่าเรือ 

ที่ส�าคัญ	 2	 แห่ง	 คือ	 ท่าเรือกรุงเทพ	 และท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรี	 

ทั้งนี้	 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเติบโตได้อย่างชะลอตัว	 เนื่องจากการขนส่ง

ทางเรือระหว่างประเทศซึ่งเป็นการขนส่งประเภทหลักได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจทีช่ะลอตวัของประเทศเศรษฐกจิคูค้่า	อาท	ิประเทศจีนและอาเซียน	อย่างไร

ก็ดปีรมิาณการขนส่งทางบกมแีนวโน้มเตบิโตอย่างมนียัส�าคญั	เนือ่งจากเขตเศรษฐกจิ

พิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.2558	 และการขยายตัวของการค้าชายแดนกับ 

ประเทศเพือ่นบ้านเช่น	เวยีดนาม	กมัพชูา	และลาว	เป็นต้น

3.1.3	สรุปภาพอนาคตด้านโลจิสติกส์ในระยะ	20	ปีข้างหน้า 

ส�าหรบัภาพอนาคตด้านโลจสิตกิส์ในระยะ	20	ปีข้างหน้า	ถงึแม้ว่า

จะมีการคาดการณ์ภาพอนาคตโลจิสติกส์ระดับโลกเป็นไปในหลากหลายรูปแบบ	

โดยหนึ่งในรูปแบบท่ีถูกคาดการณ์	 คือ	 พลังอ�านาจทางเศรษฐกจิอาจเปลีย่นแปลง 

เข้าสู่ตลาดในระดับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น	 ดังนั้น	 ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านโลจิสติกส์	 20	 ปี	 (พ.ศ.2561	 -	 2580)	 จึงมีประเด็นที่ประเทศไทยต้อง 

มีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ” 75

● เทคโนโลยกีลายเป็นหัวใจส�าคญัของระบบการจดัการโลจสิตกิส์ 
:	เทคโนโลยี	Connected	GPS,	Logistics	Cloud	และ	Big	Data	และการพัฒนา
อปุกรณ์เชือ่มต่ออินเทอร์เน็ต	การประมวลผลข้อมลู	และฮาร์ดแวร์	ซึง่เป็นเทคโนโลยี	
3	ลกัษณะ	ทีก่�าลังถูกน�ามาใช้เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน	ในทศวรรษ
ที่ผ่านมา	ได้แก่	1)	เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	(IoT)	เช่น	Low-cost	
Sensor,	Connected	GPS	2)	เทคโนโลยีข้อมูล	(Data)	ที่ช่วยในการจัดเก็บและ
ประมวลข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน	เช่น	Logistics	Cloud,	Big	Data	Analysis,	
Machine	 Learning	 และ	 Augmented	 Reality	 และ	 3)	 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร	์
(Machine)	 ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	 เช่น	
Robotics,	 Self-driving	 Vehicle,	 Drone	 และ	 3D	 Printing	 ส่วนเทคโนโลยี 
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 สะท้อนได้จากการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.2554	-	2559	ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้	นอกจากจะ
ถูกน�าไปใช้ในด้านการสื่อสารโดยตรงแล้ว	 ยังถูกน�าไปพัฒนาปรับใช้กับธุรกิจอื่น	 ๆ	
อกีด้วย	ธรุกจิการขนส่งกถ็อืเป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีมี่การรับเอาเทคโนโลยเีหล่านีไ้ปปรับ
ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องในการขนส่งสินค้า	 ไม่ว ่าจะเป็นด้านความปลอดภัย	
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการรับส่งสินค้า	เป็นต้น

●	 ตลาดภาคการขนส่งและโลจิสติกส์อาจขยายตัวสูงข้ึน	 :	 
ตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นจากหลายปัจจัย	
เช่น	 การค้าภายในภูมิภาคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างกัน	 และโครงสร้างการผลิตที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายการผลิตข้ามประเทศ	
อัตราการขยายตัวของการบริโภคในอาเซียนสูง	เป็นต้น

●	 รูปแบบการขนส่งจะมีการเปลี่ยนแปลง	 :	 รูปแบบการขนส่ง
ในภูมิภาคอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงจากการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งทางระบบ
รางมากขึน้	เพือ่ลดต้นทุนให้ต�า่ลง	จากโครงการพฒันาเส้นทางรถไฟเชือ่มต่อระหว่าง
ประเทศที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว	อาทิ	โครงการรถไฟรางคู่ระหว่างหนองคาย	-	กรุงเทพ	
-	 ระยอง	 ที่มีแนวโน้มจะเชื่อมต่อกับทางรถไฟในลาว	 และขยายไปยังกัมพูชา 

ในอนาคต	เป็นต้น
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● การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจภาคการขนส่งและโลจิสติกส์	

:	 อาเซียนถือเป็นเป้าหมายการลงทุนของบริษัทโลจิสติกส์ข้ามชาติ	 ซ่ึงมักเข้ามา 

ในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น	ท�าให้มีแนวโน้มเกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

ในภาคโลจสิตกิส์	ประกอบกบัอาจเกดิการควบรวมกิจการเพือ่ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้	 เนื่องจากผู้ประกอบการในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 ไม่สามารถให้บริการแบบครบวงจรได้	 แน่นอนว่า	 

ในอนาคตสถานการณ์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	

โดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ	 จะเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม	 ซึ่งถึงเวลา 

ที่ผู ้ประกอบการในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ 

ทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที	 รวมถึงภาครัฐที่จะสามารถ 

ก�าหนดทิศทาง	นโยบายในภาพรวม	ช่วยส่งเสริมผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถ

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นในทุกสถานการณ์

3.1.4	การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน	–	ภายนอก	(SWOT	Analysis)	

และก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์ของไทย	 ในระยะ	 20	 ปีข้างหน้า	

(TOWS	Matrix)

ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน	 -	 ภายนอก	 และก�าหนดกลยุทธ ์

ที่เหมาะสมด้านโลจิสติกส์	 ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	 

เรือ่ง	“วิสยัทศัน์ยทุธศาสตร์ชาติด้านโลจสิตกิส์	20	ปี”23  ในวนัพุธที	่7	มนีาคม	2561	

เวลา	 08.30	 -	 16.30	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องฝึกนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร	 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 กรุงเทพฯ	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู ้เช่ียวชาญด้านโลจิสติกส์	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาควิชาการ 

ที่เกี่ยวข้อง	น�าเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วน�าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์

23 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	 (2561).	เอกสารสรุปประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“วิสัยทัศน์

ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจสิตกิส์	20	ปี”.	ในวนัพธุที	่7	มนีาคม	2561	เวลา	08.30	-	16.30	นาฬิกา	

ณ	ห้องฝึกนกัศกึษาวิทยาลยัเสนาธกิารทหาร	สถาบนัวชิาการป้องกันประเทศ	ถนนวภิาวดรีงัสติ	

กรุงเทพฯ. 
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สภาพแวดล้อมระบบโลจสิตกิส์ของไทยภายใต้กรอบการวเิคราะห์	SWOT	Analysis	

เพื่อหาจุดแข็ง	 (Strength)	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 โอกาส	 (Opportunity)	 

และอุปสรรค	(Threat)	โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนมาจากสภาพแวดล้อม

ภายใน	ส่วนโอกาสและอุปสรรคมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก	พร้อมกับวิเคราะห์

ภายใต้กรอบตาราง	TOWS	Matrix	ใช้การจับคู่ระหว่างจุดแข็ง	(S)	และจุดอ่อน	(W)	

เข้ากับโอกาส	(O)	และอุปสรรค	(T)	ท�าให้เกิดกลยุทธ์จ�านวน	4	กลยุทธ์	ประกอบ

ด้วย	(1)	กลยุทธ์เชิงรุก	(SO	Strategies)	เป็นวิธีที่ที่สามารถใช้จุดแข็งที่มีเพื่อสร้าง

เป็นโอกาส	(2)	กลยุทธ์เชิงป้องกัน	(ST	Strategies)	เป็นวิธีที่ที่สามารถใช้ประโยชน์

จากจุดแข็งที่มีเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจริง	 (3)	 กลยุทธ์เชิงแก้ไข	 

(WO	Strategies)	เป็นวิธีการใช้โอกาสที่มีอยู่เพื่อเอาชนะจุดอ่อน	(4)	กลยุทธ์เชิงรับ	

(WT	Strategies)	เป็นวธิทีีส่ามารถลดจดุอ่อนและหลกีเลีย่งภัยคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้	

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้	เพื่อให้สามารถแก้ไขอุปสรรคและจุดอ่อนข

องยุทธศาสตร์โลจิสติกส์	ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดย

มีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่	5	ต่อไปนี้	
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ตารางท่ี	5	การวเิคราะห์ภายในและภายนอกทีจ่ะส่งผลต่อยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจิสตกิส์	 

20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	

จุดแข็ง	(Strength	:	S) จุดอ่อน	(Weakness	:	W)

1.	ประเทศไทยมที�าเลทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ 

ที่ เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางใน 

การรวบรวมและกระจายสนิค้าในภมูภิาค

อาเซียน	 โดยมีชายฝั ่งทะเลซึ่งสะดวก 

ต่อการเชื่อมโยงสู ่ทะเลเปิดและอยู่ใน 

เส้นทางหลักของการขนส่งทางทะเล 

ของโลกทั้งฝั ่งมหาสมุทรแปซิฟิก	 และ 

ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย	 อีกทั้งยังมีท่าเรือ

แหลมฉบังท่ีมีความเหมาะสมต่อการ 

เป็นท่าเรือสากล

1.	 ทิศทางการพัฒนาของระบบการ

ขนส่งในแต่ละรูปแบบยังคงเป็น 

แบบแยกส่วน	 ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย

ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 โดยไม่มี

การมองปัญหาหรือมีการวางแผน

เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ	 ขาดส่ิง

อ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน

การขนส่งต ่อเนื่องหลายรูปแบบ	

(Multimodal	 Transportation)	

ท�าให้ขาดการเชื่อมต่อระหว่างการ

ขนส่งรูปแบบต่างๆ

2.	ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของไทย

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมต่อการเช่ือมโยง

การขนส่งภายในประเทศทั้งทางถนน	 

ทางราง	ทางน�า้	และทางอากาศ	มพีรมแดน

ทางบกที่ติดต่อกับเมียนมา	ลาว	กัมพูชา	

และมาเลเซีย	 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยัง

ประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ได้โดย

สะดวก

2.	 โครงสร้างพ้ืนฐานทางรางยังขาด

ประสิทธิภาพ	มีระบบรางคู่น้อยมาก	

และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	 จึงท�าให้

การขนส่งภายในประเทศยงัคงพ่ึงพา

ทางถนนเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งการขนส่ง

ทางบกเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนสูง

ทีส่ดุ	มคีวามเส่ียงต่อการเกดิอบุติัเหตุ	

และสร้างมลภาวะมากที่สุด
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จุดแข็ง	(Strength	:	S) จุดอ่อน	(Weakness	:	W)

3.	ประเทศไทยม	ีพ.ร.บ.	วนิยัการเงนิการ

คลังฯ	 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีก�าหนดกรอบ

วินัยการเงินการคลงั	ทีเ่ป็นนวตักรรมการ

คลังแบบใหม่	 ช่วยส่งเสริมให้โครงสร้าง

เศรษฐ กิจการ เมื องของประ เทศมี

เสถียรภาพ

3.	 การบริหารจัดการของหน่วยงาน

ภาครัฐขาดการบูรณาการ	ท�าให้เกิด

ปัญหาความล่าช้า	 ในขั้นตอนการ

อ�านวยความสะดวกด้านศุลกากร	

และการตรวจคนเข้าเมอืง	นอกจากนี้

หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการบูรณา

การข้อมูลโลจิสติกส์ระดับประเทศ	

เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

4.	 จากรายงานดัชนีความสามารถด้าน 

โลจิสติกส ์ของธนาคารโลกประจ�าป ี	 

พ.ศ.2559	 ประเทศไทยมีดัชนีความ 

สามารถด้านโลจิสติกส์อยู่ในล�าดับที่	 7	

ของเอเชียและล�าดับที่	45	ของโลก	

4.	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และ

วธิกีารปฏบิติัเพ่ืออ�านวยความสะดวก

ด้านการค้าและโลจิสติกสภายใน

ประเทศยั งขาดการ บูรณาการ	 

และขาดกฎหมายรองรับในการน�า

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางโลจิสติกส ์

มาใช้ประโยชน์

5 . 	 ประเทศไทยมีความพร ้อมและ

ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานในแง่

ความครอบคลุมพื้นที่	 และความพร้อม

ส�าหรับเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

5.	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยส่วนใหญ่

มีขนาดเล็ก	 และให้บริการเฉพาะ

ภายในประเทศ	หรอืบางพืน้ทีเ่ท่านัน้	

ขาดเครือข่ายท�าให้ไม่สามารถให้

บริการในลักษณะ	 Door	 to	 Door	

และสามารถให้บริการได้แบบครบ

วงจร	(Integrated	Logistics	Service)	

ขาดความพร้อมในการแข่งขนักบัผู้ให้

บริการโลจิสติกส์จากต่างชาติ
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จุดแข็ง	(Strength	:	S) จุดอ่อน	(Weakness	:	W)

6.	เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของ

ประเทศไทย	 ช่วยกระจายความเจริญสู่

ภาคต่างๆ	 ภายในประเทศ	 และพัฒนา

พืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ในพืน้ทีช่ายแดน	ท�าให้

เกดิการเชือ่มโยงพืน้ทีต่อนในของประเทศ

กับห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคมากข้ึน	

และเพิ่มศักยภาพของพื้นท่ีชายแดนใน

การเป็นประตกูารค้าเชือ่มโยงกบัประเทศ

เพื่อนบ้าน

6.	การน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ใน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส ์ภายใน

ประเทศยังมีน้อยมาก	 และเป็นการ

น�ามาใช้แบบเฉพาะตัว	 ขาดการ 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

7.	 ภาครัฐให้การสนับสนุนนโยบายการ

พัฒนเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

อย่างต่อเน่ือง	และเป็นปัจจยัส�าคญัในการ

สนับสนุนการบริหารจัดการห ่วงโซ ่

อปุทาน	การวางแผนบรหิารจดัการระบบ

โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจ	

(e-Logistics)	

7.	 ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ	

และนวั ตกรรมด ้ าน โลจิ สติ กส 	์ 

ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่และภาค

เกษตร	ยงัขาดความรูแ้ละการจดัการ

โลจิสติกส์

8.	 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้า

การเกษตรและเป็นฐานการผลิตเพื่อ 

การส่งออก	 มีแรงงานที่มีทักษะดี	 และมี

ค่าจ้างแรงงานต�่ากว่าจีน
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โอกาส	(Opportunity	:	O) อุปสรรค	(Threat	:	T)

1.	การท�าสงครามทางการค้าของสหรฐัฯ	

กับจีน	 และนโยบาย	 One	 Belt	 One	

Road	ของจีน	ส่งผลให้การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในศตวรรษที่	 21	 มุ่งสู่ภูมิภาค

เอเชียมากขึ้น

1.	 การแข่งขันกันเป็นศูนย์กลางโลจิ

สติกส์ในอาเซียน	 โดยเฉพาะสิงคโปร์

และมาเลเซียที่มีระดับการพัฒนา 

โลจิสติกส์สูงกว่าไทย

2.	 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(AEC)	และการเปิดเสรีทางการ

ค้าและการลงทุนระหว่างกัน	 และกับ

ประเทศคู่ค้าอื่นๆ	เช่น	อาเซียนบวกสาม	

และอาเซียนบวกหก	 มีแนวโน้มท�าให้

อาเซยีนกลายเป็นตลาดและฐานการผลติ

เดียวและโครงสร้างการผลิตที่มีลักษณะ

เป็นเครือข่ายการผลิตภายในภูมิภาค	

(Regional	Production	Network)

2.	 ปัจจุบันในเวทีโลกได้ให้ความ

ส�าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	

มลภาวะที่เกิดจากการขนส่ง	 ปัญหา

โลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

มอนอกไซด์ในอากาศ	 การประหยัด

พลังงาน	การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์	และ

การรีไซเคิล	เป็นต้น	และกฎระเบียบ

การค้าโลก	 ได้มีข้อตกลงทางการค้า

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อจ�ากัด

ทางการค้ามากขึ้น

3.	 ต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศจีนที่

เพ่ิมขึ้น	 และนโยบายส่งเสริมการลงทุน 

ในต่างประเทศของจีน	 ส่งผลให้ฐานการ

ผลติย้ายไปยงัประเทศในอาเซยีนเพิม่ขึน้	 

ซึ่งจะท�าให้อาเซียนกลายเป็นแหล่งผลิต

สินค้า	เพื่อส่งออกไปยังทั่วโลก	ท�าให้เกิด

การพัฒนาห่วงโซ ่อุปทานในภูมิภาค

อาเซียน

3.	 สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย

และความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก

และเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ
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โอกาส	(Opportunity	:	O) อุปสรรค	(Threat	:	T)

4.	 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ

ประเทศเพื่อนบ้าน

4.	 ข้อตกลงการเปิดเสรีบริการของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เปิด

เสรีการลงทุนในธุรกิจบริการโลจิสติ

กส์	 ให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้สูงสุด

ร้อยละ	 70	 ท�าให้ผู้ให้บริการโลจิสติ

กส์ต่างชาติทีม่ศีกัยภาพเข้ามาแข่งขนั

มากขึ้น

5.	 กระแสโลกก�าลังก้าวสู่ยุคที่มีการใช้

เทคโนโลยอีจัฉรยิะ	(Smart	Technology)	

มากยิ่งขึ้น	 และมีบทบาทส�าคัญต่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	สินค้า	และบริการด้าน

การค้าที่อยู ่ใแพลตฟอร์มแบบดิจิทัล	

Disruptive	Technology	ช่วยให้ระบบ

การจดัการโลจสิตกิส์ง่ายและฉลาดยิง่ข้ึน	

ท�าให ้อนาคตต้นทุนโลจิสติกส ์ต�่าลง	 

อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันให้กับประเทศ

6.	 เส้นทางการส่งสินค้าทางทะเลยังเป็น

ระบบขนส่งหลกัของโลก	และมต้ีนทนุค่า

ขนส่งที่ต�่าที่สุด	 เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ขนส่งในระบบอื่น	ๆ	
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ผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัภายใน	-	ภายนอก	ดังตารางที	่5	ข้างต้น	ได้ถกู

น�ามาวเิคราะห์หากลยทุธ์ที่จะสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	

20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ได้เป็นอย่างดีที่สุด	โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่	

6	ต่อไปนี้

ตารางท่ี	6	การวเิคราะห์กลยทุธ์ทีส่ามารถตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจสิตกิส์	

20	ปี	(พ.ศ.2561	-	2580)

External	Opportunities	(O)
1.	แนวโน้มความเป็นเมอืงขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	
พร้อมกับการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจไทยเป็น
แบบดิจิทัล
2.	 กรอบความร่วมมือและความตกลง	 ระหว่าง
ประเทศต่างๆ	ในทุกระดบั	เป็นตวัสนบัสนนุท�าให้
เกดิการเคล่ือนย้ายการลงทนุในอุตสาหกรรมดิจทิลั
3.	สังคมโลกเป็นสภาพไร้พรมแดน	ประเทศไทย
จึงต้องเพิ่มบทบาทภูมิภาคเอเชียให้กลายเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก
4.	 ปัจจุบันเริ่มน�า	 Disruptive	 Technology	 
มาใช้ท�าให้ธรุกจิโลจสิตกิส์	เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับประเทศ
5.	 ประเทศไทยยังมีแรงงานที่มีทักษะที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น

External	Threats	(T)
1.	ความขดัแย้งของมหาอ�านาจท�าให้การด�าเนนิ
ธุรกิจยากล�าบากขึ้น
2.	การรุกเข้ามาของธุรกิจโลจิสติกส์ต่างชาติ
ท�าให้ประเทศไทยเกิดการแข่งขัน
3.	มาตรฐานสากลต่างๆ	ในเวทีการค้าโลก	เช่น	
ICAO,	 IUU	 Fishing	 และ	 Green	 Logistics	
เป็นต้นถูกน�ามาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองกีดกันทาง 
การค้า
4.	 การต่อต้านของ	 NGO	 ที่ไม่อยู่บนพื้นฐาน
ความจริงท�าให้จ�ากัดการขยายศักยภาพด้าน
โลจิสติกส์
5.	 ความหลากหลายของเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ในปัจจุบันท�าให้แรงงานของไทยประสบปัญหา
การว่างงาน



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ”84

Internal	Strengths	(S)
1.	 ประเทศไทยมีความ 
ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์
ของท�าเลที่ตั้ง
2.	 ปัจจุบันรัฐไทยมีแผน
พฒันาโลจสิตกิส์ฉบบัที	่3	
เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ครอบคลุม	
3.	ประเทศไทยมโีครงข่าย
คมนาคมขนส่งทางบก	
อากาศ	 และรางท่ีพัฒนา
ต่อยอดได้		
4.	 เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์
สนิค้าเกษตรและเป็นฐาน
การผลติเพือ่การส่งออกได้
5.	 ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้านน�าพา
ประเทศไปสู่การเป็นจุด
เชื่อมต่อการขนส่งของ
ภูมิภาคในทุกรูปแบบ	
(Hub	for	Connectivity)	
6.	ภาคการผลติของไทยมี
พืน้ฐานทีส่ามารถต่อยอด
ไ ด ้ ไ ป ใช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
นวัตกรรมขั้นสูง

S1O3	 +	 S5O3 	 ผลักดัน
ประเทศไทยสูก่ารเป็นศนูย์กลาง
เศรษฐกิจ	 ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั นออก เฉี ย ง ใต ้ โ ดย ใช ้
ประโยชน ์จากวัตถุ ดิบและ
ปัจจัยการผลิตในห่วงโซ่มูลค่า
ในภูมิภาค	 (Thailand	 as	
Regional	Hub	of	Asian)
S2O2	+	S3O2	พฒันา	E-logistics	
เพื่อรองรับ	 E-commerce	
/E-marketplace	 ให้เชื่อมโยง
กับภูมิภาค
S4O1 	 น� าร ่ องการพัฒนา 
โลจิสติกส์เพ่ือรองรับ	 Cluster	
เกษตร	อาหาร	และสุขภาพ
S4O5 	 ผลิตบุคลากรด ้ าน 
โลจิสติกส ์ในทุกสาขาอาชีพ 
ใ ห ้ มี ค ว า ม เ ป ็ น มื อ อ า ชี พ 
เพียงพอต่อความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ	
S5O4	 ส่งเสริมการลงทุนเน้น
การขยายฐานการผลิตไปสู ่
ประเทศภมูภิาคอาเซยีน	เพือ่ให้
ได้รับผลประโยชน์จากค่าแรง
ราคาถูก	 และยังเป็นการลดต้น
ทุนด้านโลจิสติกส์
S6O4	 ท�าฐานข้อมูลโลจิสติกส์
ของประเทศ(Big	 Data)	 อย่าง
เป็นระบบ	 ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
ต่อยอดทางธุรกิจ	 น�าไปสร้าง
สินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น

W3O1	+	W5O1	เร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบก	
เรอื	และอากาศเชือ่มกนัอย่างไร้รอยต่อ	
พร้อมทั้งเร่งสร้างระบบขนส่งมวลชน 
ให้มีการบริการที่มากยิ่งขึ้น
W2O2	ต้องสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิต	 
การบริหารจัดการการตลาด
W6O2	ศึกษาและติดตาม	กฎระเบียบ	
ข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน 
กับประเทศต ่างๆ	 อย ่างละเอียด	 
เพิ่มบทบาทน�าทางเศรษฐกิจให้กลาย
เป็นศูนย์กลางภูมิภาค
W6O2 	 ต ้องปรับแก ้ ไขกฎหมาย 
ที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ป ั จจุบัน 	 และสอดคล ้อง กับการ 
ด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ	 อาทิ	 
ด้านคมนาคม	ขนส่ง	ทัง้ทางเรอื	ทางน�า้	
ทางบก	 และทางอากาศ	 เพ่ือให้เกิด 
การบูรณาการร่วมกันภายในประเทศ
อย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
W1O4	 +	 W4O4	 ปรับทิศทางให้
อุตสาหกรรมต่างๆ	 ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มมูลค่า	 ลดต้นทุน	 พร้อมทั้ง	 รักษา 
ส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงได้แก่	 Hi	 –	 Value	
Industry,	Hi	–	Tech	Industry,	Eco	
–	Industry	และ	Strategic	Upstream	
Industry	
W2O5	 พัฒนาเครือข่ายและกลไก 
ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส	์
ส ่งเสริมแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส ์ 
ในภาคปฏบิตัใิห้เป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน
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Internal	Weaknesses	
(W)
1.	ต้นทุนโลจิสติกส์	โดย
เฉพาะต้นทุนการขนส่ง
ของประเทศไทยมีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึ้น	
2.	 การบริหารจัดการ
ภาครัฐในส่วนของการ
ขนส ่งโลจิสติกส ์ ไม ่มี
ความชัดเจน	 ขาดการ 
บูรณาการท� า ให ้การ
พัฒนาล่าช้า
3.	 โครงสร ้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งทาง
รางยงัไม่สมบรูณ์	รวมถงึ
การให ้บริ การระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ
ขาดการเชื่อมต่อ
4.	 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
5.	 ขาดระบบการสร้าง
ศูนย ์รวมและชุมทาง
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูป
แบบต่างๆ	(Multimodal	
Transport)
6.	 กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ในด้านโลจิสติกส์
ขาดความทันสมัย

S2T2 	 การพัฒนานโยบาย 
การค้าและการเจรจาการค้า
ส�าหรับธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ
S2T5	 พัฒนาทักษะแรงงาน
ส�าหรับเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สมัยใหม่อย่างครบวงจร	
S2T4	สร้างความเข้าใจกับแผน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และ
ด�ารงบทบาทขององค์กรในการ
ท� า เ พ่ื อ ผลประ โ ยชน ์ ข อ ง
ประชาชนและประเทศไทย
อย่างแท้จริง		
S4T3	 ยกระดับประสิทธิภาพ 
ในการอ�านวยความสะดวก 
การค้า	ลดขัน้ตอนในกระบวนการ
น�าเข้าส่งออก	 ส่งออกลดค่า 
ใช้จ่ายต้นทุนในด้านโลจิสติกส์	
S5T1	 สร้างสมดุลระหว่างการ
แข่งขันทางธุรกิจ	 ผลประโยชน์
ของชาต	ิส่ิงแวดล้อม	ความมัน่คง
S6T3 	 อุ ตสาหกรรมและ 
ผู้ประกอบการในประเทศต้อง
เร่งปรับตัวกับเทคโนโลยีเพิ่ม
อ�านาจการต ่อรองของไทย 
ในเวทีการค้าโลก	 สร้างความ
เชื่อมั่นให้ประชาคมโลก

W5T4	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนส่งสนิค้าแบบเรยีลไทม์ให้แพร่หลาย	
มกีารสือ่สารและสร้างเครอืข่ายระหว่าง
ผู้ใช้ถนนมากขึ้น	 โดยใช้ซอฟต์แวร์ผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	อนิทราเนต็	และ
เอ็กซ์ทราเน็ตในระบบขนส่ง	
W3T1	ควรต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
โลจิสติกทางการบินเฉพาะเต็มรูปแบบ	
ทั้งการท่องเที่ยวและ	 Cargo	 อย่าง
จริงจัง	 จะได้ใช้ประโยชน์จากการเป็น
ศูนย์กลางสนามบินสุวรรณภูมิ
W2T2	 รัฐควรพิจารณาจัดต้ัง	 “สภา 
โลจิสิตกส์แห่งประเทศไทย”	 เพื่อเป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน 
โลจิสิตกส์	 โดยมีโครงสร้างชองผู้ที่มา
จากทั้งภาครัฐ	และเอกชน
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จากการวิเคราะห์	 SWOT	 Analysis	 และวิเคราะห์ต่อยอดด้วย	 TOWS	

Matrix	 เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 

20	ปี	(พ.ศ.2561	-	2580)	พบว่า	สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่	21	

มีแนวโน้มเปลี่ยนข้ัวเศรษฐกิจมายังประเทศในเอเชียและมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น	

ประกอบกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 และการเปิดเสรี

ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันและกับประเทศคู่ค้าอื่น	 ๆ	 ตลอดจนการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็	เปิดโอกาส

ให้ผู ้ประกอบการไทยสามารถขยายบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคได้คล่องตัวขึ้น	 

ถือเป็นโอกาสส�าคัญของไทยในการเข้าถึงตลาดการค้าใหม่	 และจากการวิเคราะห์ 

จุดแขง็พบว่า	ประเทศไทยมจีดุแขง็ทีส่�าคญัคอืมที�าเลทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ทีเ่หมาะสม

ต่อการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน	 โดยมี

ชายฝั่งทะเลซึ่งสะดวกต่อการเชื่อมโยงสู่ทะเลเปิดและอยู่ในเส้นทางหลักของการ

ขนส่งทางทะเลของโลกท้ังฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและฝั่งมหาสมุทรอินเดีย	 อีกทั้ง	 

ยังมีท่าเรือแหลมฉบังที่มีความเหมาะสมต่อการเป็นท่าเรือสากล	 นอกจากนี้

ประเทศไทยยังมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเชื่อมโยงการขนส่งภายใน

ประเทศทั้งทางถนน	 ทางราง	 ทางน�้า	 และทางอากาศ	 มีพรมแดนทางบกที่ติดต่อ 

กับเมียนมา	 ลาว	 กัมพูชา	 และมาเลเซีย	 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ	 

ในภูมิภาคได้โดยสะดวก	 และมีความพร้อมและศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานใน

แง่ความครอบคลุมพ้ืนท่ี	 และความพร้อมส�าหรับเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ตลอดจน	มี	พ.ร.บ.	วินัยการเงินการคลังฯ	ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก�าหนดกรอบวินัยการ

เงินการคลงัของประเทศเป็นนวตักรรมการคลงัรูปแบบใหม่	ช่วยส่งเสริมให้โครงสร้าง

เศรษฐกิจการเมอืงมเีสถยีรภาพ	และจากนโยบายภาครฐัทีใ่ห้การสนบัสนนุนโยบาย

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ในการสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	การวางแผนบริหารจัดการระบบ

โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจ	 (e-Logistics)	ท�าให้ภาพอนาคตโลจิสติกส์

ประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค	 (Regional	
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Logistics	 Hub)	 อย่างไรก็ตาม	 การแข่งขันกันเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียน	

โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีระดับการพัฒนาโลจิสติกส์สูงกว่าไทย	ยังเป็น

อุปสรรคและความท้าทายท่ีส�าคญั	นอกจากนี	้ยงัมกีฎระเบยีบการค้าโลกท่ีมข้ีอตกลง

ทางการค้าเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อจ�ากัดทางการค้ามากขึ้น	 การผันผวนของ

เส้นทางการค้าจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ด้านการก่อการร้าย	และความ

ขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ	 ตลอดจนธุรกิจโลจิสติกส์ของต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงกว่า

ก�าลงัรกุไล่เข้าสูป่ระเทศไทยและประเทศในภมูภิาคอาเซยีนมากข้ึน	ดงันัน้	การพฒันา

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	สามารถ

แข่งขันในระดับสากลได้นั้น	 จ�าเป็นต้องมีการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโลจิสติกส์ทั้งทางถนน	 ทางราง	 ทางน�้า	 และทางอากาศ	 ให้มีประสิทธิภาพ

สามารถแข่งขันได้	 ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบข้อมูลที ่

เพยีงพอต่อการจดัการขนส่งและควบคมุการเคลือ่นย้ายภายในและระหว่างประเทศ	

ต้องมีนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศ	 

ส่งเสรมิโลจสิตกิส์เพือ่สิง่แวดล้อม	(Green	Logistics)	ต้องมกีฎหมายข้อบังคบัเกือ้กลู

ต่อการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์	รวมทั้งต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

ในระดับสากลในปริมาณที่เพียงพอตอบสนองต่อความต้องการด้านโลจิสติกส์ 
การวเิคราะห์	SWOT	Analysis	และวเิคราะห์ต่อยอดด้วย	TOWS	

Matrix	ในครัง้นี	้ยงัท�าให้ทราบถงึแนวทางในการยกระดับให้ประเทศไทยมกีารพัฒนา

ระบบโลจสิตกิส์เป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน

ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2561	-	2580)	โดยการก�าหนดกลยุทธ์	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) กลยุทธ์เชิงรุก	 (SO	 Strategies)	 เป็นการประเมินสภาพ

แวดล้อมโดยการน�าจุดแข็งมาพิจารณาร่วมกับแรงขับเคลื่อนจากภายนอกท่ีเป็น

โอกาส	 เพื่อใช้โอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถให้ได้สูงสุด	 ซึ่งจากการวิเคราะห์ 

พบว่า	 กลยุทธ์เชิงรุกในภาพรวม	 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

โลจสิตกิส์และเครอืข่ายคมนาคมเชือ่มโยงภูมภิาค	โดยการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบงั	
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ให้เป็นศนูย์กลางโลจิสตกิส์ของประเทศ	และเป็นประตูการค้าทางทะเลของภมูภิาค

ในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก	 และพัฒนาท่าเรือน�้าลึกฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเป็นประตู 

การค้าฝั ่งตะวันตก	 รวมทั้งพัฒนาท่าเรือภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยให้เป็นศูนย์กลาง 

โลจิสติกส์	 เชื่อมโยงการขนส่งสินค้ากับท่าเรือชายฝั่งท้ังท่าเรือแหลมฉบัง	 ท่าเรือ

สุราษฎร์ธานี	 และท่าเรือกันตัง	พัฒนาโครงข่ายคมนาคม	 (Network)	 ให้มีการ 

เชื่อมโยงการขนส่งทุกรูปแบบ	 (Multimodal	 Transportation)	 ไปสู่แหลมฉบัง	 

รวมทั้งพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค	 (Regional	 Logistics	 Hub)	 

ในการขนส่งสนิค้าผ่านเข้า	-	ออกชายแดนเชือ่มโยงประเทศเพ่ือนบ้าน	เช่น	ขอนแก่น

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	สรุาษฎร์ธานใีนภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยเชือ่มกบักนัตังในภาค

ใต้ฝั่งอันดามัน	 เด่นชัยในภาคเหนือ	 จากนั้น	 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง

และเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค	จากท่าเรือ

ไปยงั	ศนูย์กลางโลจสิตกิส์ในทกุภาคของประเทศ	และเชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน	

โดยค�านึงถึงเส้นทางการเคล่ือนย้ายสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป็นหลกั	ต่อจากนัน้จงึพจิารณา	การเชือ่มโยงเครือข่ายคมนาคม	โดยการยกระดบั

โครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแรงและคงทน	 ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของ

ประเทศไทยและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เพ่ือให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสม 

ในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ	และทันเวลาตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภค

(2) กลยทุธ์เชงิป้องกนั	(ST	Strategies)	เป็นการประเมนิสภาพ

แวดล้อมโดยการน�าจุดแข็งมาพจิารณาร่วมกบัแรงบงัคับจากภายนอกทีเ่ป็นอปุสรรค

หรือภัยคุกคาม	เพื่อใช้จุดแข็งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคาม	ซึ่งจากการ

วิเคราะห์พบว่า	 กลยุทธ์เชิงป้องกันในภาพรวม	 ควรมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย 

สาธารณะด้านโลจิสติกส์	 โดยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อปุทาน	เพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัผูป้ระกอบการไทย	และสนบัสนนุ

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย	 ให้สามารถแข่งขันกับ 

ต่างชาติได้	 เช่น	 การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย	 
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ให้มคีวามสามารถให้บริการในลักษณะ	Integrated	Logistics	Service	และใช้

ขดีความสามารถของ	Shared	Logistics	Capabilities	และ	Information	Service	

รวมท้ัง	 Delivery	 Capabilities	 ซึ่งจะท�าให้เกิดโมเดลของ	 Crowdsourcing	

Platform	 หรือบริการโลจิสติกส์ที่ไม่มีทรัพย์สินของตัวเองแต่สามารถให้บริการ 

โลจิสติกส์ได้	 และส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐกับเอกชนในเรื่องโลจิสติกส์เพื่อ 

สิ่งแวดล้อม	 (Green	 Logistics)	 ได้แก่	 การส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผู้ผลิต	 ข้ันตอนการเคลื่อนย้าย	 จนถึงผู้บริโภคและการน�ากลับมา

ใช้ใหม่	การยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานและโครงข่ายคมนาคมเพือ่ให้เกดิความรวดเรว็

ในการขนส่งซึ่งจะลดการปล่อยมลพิษในอากาศ	 ตลอดจนการส่งเสริมรูปแบบ 

การขนส่งที่ประหยัดพลังงาน	การปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้พลังงานทางเลือก	 รวมทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนต้องจัดท�าแผนส�ารองเพื่อให้การเดินทางและการขนส่ง

สินค้ายังคงด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	โดยการเร่งพัฒนาท่าเรือที่เป็นประตูการค้า

หลักทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน	 ตลอดจนพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นประต ู

การค้าสากล	 รวมทั้งพัฒนาประตูการค้าที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตาม 

แนวชายแดน	 และต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมภายใน

ประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	 เพื่อให้ประเทศไทยมีประตูการค้าระหว่างประเทศ

เป็นทางเลือกได้หลายช่องทางในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 

ในภูมิภาค	

(3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข	(WO	Strategies)	เป็นการประเมินสภาพ

แวดล้อมโดยการน�าจุดอ่อนมาพิจารณาร่วมกับแรงขับเคลื่อนจากภายนอกที่เป็น

โอกาส	เพือ่ใช้โอกาสในการแก้ไขปรบัปรงุจดุอ่อน	ซ่ึงจากการวเิคราะห์พบว่า	กลยทุธ์

เชิงแก้ไขในภาพรวมควรมุ ่งเน้นการพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกส์	 และการพัฒนา 

บุคลากรด้านโลจิสติกส์	 ด้วยการพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์	และเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ	National	Single	Window	(NSW)	

ให้สมบูรณ์	 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ	 (G2G)	 และระหว่างภาครัฐ 

กับเอกชน	(G2B)	อย่างรวดเร็วไร้รอยต่อ	ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระบบ	ASEAN	
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Single	Window	(ASW)	ได้อย่างสมบูรณ์	ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ใช้ในระบบโลจิสติกส์	 และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 เช่น	 การใช้เทคโนโลยี	 AI	

จัดการในท่าเรือ เป็นต้น และส่งเสริมอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี	 รวมทั้งพัฒนาผู้

เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์	 และสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ

(4) กลยุทธ์เชิงรับ	 (WT	 Strategies)	 เป็นการประเมินสภาพ

แวดล้อมโดยการน�าจดุอ่อนมาพจิารณาร่วมกบัแรงบงัคบัจากภายนอกทีเ่ป็นอปุสรรค

หรือภัยคุกคาม	 เพื่อหลีกเลี่ยงจุดอ่อนจากภัยคุกคาม	 ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบว่า	

กลยทุธ์เชงิรับในภาพรวม	ควรเร่งรดัให้มกีารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เอือ้อ�านวย

ต่อการจัดการการขนส่ง	 และส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในการอ�านวยความสะดวกทางการค้า

ให้สอดคล้องตามข้อตกลงด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 (Trade	

Facilitation	 Agreement:	 TFA)	 และมาตรฐานทางการค้าที่จะมีผลบังคับใช้กับ

ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก	(WTO)	รวมทัง้ส่งเสรมิกฎหมายการประกนั

ภัยในระบบโลจสิตกิส์ทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากภัยธรรมชาต	ิภยัจากการก่อการร้าย	

และภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของประเทศในภูมิภาคระหว่างการขนส่งสินค้า

การท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

ตามแนวทางดังกล่าวจะท�าให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าภายในประเทศจากแหล่ง

ผลิตตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไปสู่ประตูการค้า 

ได้อย่างต่อเน่ืองไร้รอยต่อ	ทัง้ในอนภุมูภิาค	ภมิูภาคอาเซยีน	และโลกได้อย่างรวดเรว็	

และมีประสิทธิภาพ	 หากการขับเคลื่อนสัมฤทธิ์ผลจะท�าให้ประเทศไทยมีขีด 

ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิด้านการค้าและบรกิารในระดับนานาชาติ	

สามารถดึงดูดการลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 ท�าให้ประเทศ 

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง	 สร้างรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในประเทศ	 อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น

ประเทศทีพั่ฒนาแล้วหรอืเป็นประเทศทีม่รีายได้สงูภายในปี	พ.ศ.2580	ได้อย่างยัง่ยนื
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3.2	ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	20	ปี24 (พ.ศ.2561-2580)

	 	 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก	-	ภายใน	ทั้งในระดับโลก

และภายในประเทศ	 ร่วมกับการมองภาพอนาคต	 พบว่า	 การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	 สามารถยกระดับให้ประเทศไทย 

ก้าวไปสู ่ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	 ซึ่ง 

คณะอนุกรรมาธิการได้ด�าเนินการรวบรวมสภาวะแวดล้อมทั่วไปของระบบโลจิสติ

กส์	และสภาวะแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	พร้อมทั้งวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านโลจิสติ

กส์ในอีก	20	ปี	จนสามารถก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	20	ปี	(พ.ศ.	2561	

-	2580)	ที่ประกอบด้วย	วิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	ประเด็นยุทธศาสตร์	 (กลยุทธ์)	และ

ประเด็นการด�าเนินการส�าคัญ	 ดังปรากฏในภาพที่	 8	 และรายละเอียดส�าคัญดัง 

ต่อไปนี้

ภาพท่ี	8	ภาพอนาคตยทุธศาสตร์ชาติด้านโลจิสตกิส์	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)

24	 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ.	 (2562).	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 20	 ปี	 (พ.ศ.2561	 -	 2580).	 เอกสาร 

อัดส�าเนา.	
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ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจสิตกิส์	20	ปี	มวีสิยัทศัน์	คอื	“ประเทศไทยเป็นศนูย์

กลางโลจิสตกิส์ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”	และมเีป้าหมายของยทุธศาสตร์	

คือ	ระบบโลจิสติกส์แห่งชาติของไทยสามารถให้บริการที่สะดวก	รวดเร็ว	ประหยัด	

ปลอดภัย	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	พร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ

โลจิสตกิส์ของภมูภิาค	เชือ่มโยงกบัอนภุมูภิาคและนานาประเทศ	มุง่สูค่วามเป็นชาติ

การค้าและบรกิาร	ท�าให้ประเทศสามารถแข่งขนัได้ในระดับนานาชาติ	ภายในระยะ	

20	ปี	โดยประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่	 1	 โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานทางบก	 เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศรอบบ้านไปยังศูนย์กลาง 

โลจสิตกิส์ทีเ่ป็นจดุรวมและกระจายสนิค้า	โดยให้ระบบรางเป็นระบบขนส่งหลกัและ

โครงข่ายถนนเป็นระบบขนส่งสนับสนุน	 ได้แก่	 การปรับปรุงระบบรถไฟทางคู	่ 

ตลอดจนโครงการรถไฟความเรว็สงูไทย	-	จนี	เพือ่เป็นทางเชือ่มขึน้ไปทางเหนอื	และ

ลงมาเช่ือมต่อทางใต้ผ่านมาเลเซยีไปถงึสงิคโปร์	ได้สนบัสนนุด้วยการพฒันาทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง	 (มอเตอร์เวย์)	 เพื่อเป็นเส้นทางหลักทางถนนเชื่อมโยงระเบียง

เศรษฐกจิทกุภาคของประเทศ	การขยายโครงข่ายถนนทางหลวงให้เป็น	4	ช่องจราจร

ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางส�าคัญในการกระจายสินค้า	 ส�าหรับกรณีการเชื่อมโยง

ระหว่างประเทศ	ต้องค�านงึถงึข้อตกลงเกีย่วกบัการผ่านแดนแบบต่างตอบแทนทีเ่ท่า

เทียมกัน	 ตลอดจนกฎหมายส�าคัญระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย	การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางน�้า	 โดยพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือ

แบบถ่ายล�า	 (Transshipment	 Port)	 เป็นประตูการค้าสู่โลก	 และเป็นศูนย์กลาง 

โลจิสติกส์หลักของประเทศ	พัฒนาท่าเรือกันตัง	และนาเกลือ	อีกทั้งศึกษาการสร้าง

ท่าเรือน�้าลึกที่เกาะลิบง	 จังหวัดตรัง	 เพื่อเป็นประตูการค้าหลักฝั่งตะวันตกสู่ทะเล

อนัดามนั	การพฒันาเส้นทางเชือ่มโยงท่าเรอืในแม่น�า้เจ้าพระยากบัท่าเรือแหลมฉบงั

และท่าเรือสุราษฎร์ธานีเชื่อมต่อไปยังท่าเรือกันตังและนาเกลือเพื่อเป็นศูนย์กลาง 

โลจิสติกส์ภาคใต้	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ	 ผลักดันให้ไทยเป็น

ศนูย์กลางจดุเช่ือมโยงการบนิภมูภิาค	 และขยายขดีความสามารถระบบท่าอากาศยาน 
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ในภาคต่าง	 ๆ	 ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า	

(Transfer	 Hub)	 ในภูมิภาคพื้นที่เป้าหมาย	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางท่อ 

ส่งเสริมการขนส่งน�้ามันดิบ	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 และก๊าซธรรมชาติทางท่อ	 

ให้ครอบคลุมตอบสนองความต้องการทั้งประเทศ	การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

บูรณาการระบบขนส่งกับจุดเชื่อมโยงโลจิสติกส์และข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 

พร้อมกับการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะที่ศูนย์กลางโลจิสติกส์หลักของ

ประเทศคอืท่าเรอืแหลมฉบงัเป็นล�าดบัแรก	และศนูย์กลางโลจิสติกส์ภาคท่ัวประเทศ

ในล�าดับต่อไป	 สนับสนุนการรวบรวมและกระจายสินค้ารองรับการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

ในอนาคต	

ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกส์	 พัฒนากระบวนการ 

โลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการด�าเนินงาน 

ด้านโลจิสติกส์ทั้งระบบให้เป็นหนึ่งเดียว	ผ่านทางกลยุทธ์ส�าคัญ	ได้แก่	ระบบขนส่ง

และจราจรอัจฉริยะ	 (Intelligent	 Transportation	 System)	 ในการเชื่อมโยง 

การขนส่งหลายรูปแบบให้คล่องตัว	 ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ดิจิทัล	

(Enterprise	 Logistics	Management)	 ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

โลจิสติกส์	 ด้วยการบูรณาการโครงข่ายคมนาคมกับโครงข่ายโลจิสติกส์ดิจิทัล 

อย่างสมบรูณ์	และระบบการบรูณาการห่วงโซ่อปุทาน	(Integrated	Supply	Chain	

Management)	 ให้ครบวงจรสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค	 ท้ังนี้	 

เพื่อท�าให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก	 รวดเรว็	ประหยดั	ปลอดภยั	 ในราคา 

ทีแ่ข่งขนัได้	 โดยเริม่ต้นการพฒันาทีท่่าเรอืแหลมฉบงั	 แล้วจึงเชือ่มต่อไปยังทุกภาค 

ของประเทศ	 ตลอดถึงประเทศรอบบ้าน	 และกลุ ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอ

บการโลจิสติกส์ไทย	 ส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้เพียงพอและมี

คณุภาพ	สร้างผูเ้ชีย่วชาญด้านโลจสิตกิส์เพือ่พฒันานวัตกรรมในอนาคต	และพัฒนา

ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศ	
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ยทุธศาสตร์ที	่4	การพฒันานโยบายสาธารณะด้านโลจิสติกส์	ตระหนกั

ถึงระบบโลจิสติกส์เพ่ือสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

โลจิสติกส์และธุรกิจต่อเนื่อง	 และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจด้านโลจิสติกส	์

พร้อมกบัพฒันาอตุสาหกรรมพาณชิยนาว	ีเพ่ือสร้างงานและกระจายรายได้	ร่วมกบั

การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับคนทุกกลุ่มเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและ 

ลดความเหลื่อมล�้า	 ที่ส�าคัญต้องมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ให้การเชื่อมโยงประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	

ยทุธศาสตร์ท่ี	5	การปฏริปูกฎหมายและการจัดการด้านโลจิสติกส์ภาครฐั 

ยกร่าง	 ปรบัปรงุ	 หรอืเร่งรดักฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่ง	 การส่งเสริม

อ�านวยความสะดวกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจต่อเน่ือง	 ตลอดจนการจัด 

การด้านโลจสิตกิส์ให้สอดคล้องกบับรบิทปัจจบุนัและอนาคต	เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

โดยสรุป	 จากภาพอนาคตด้านโลจิสติกส์ในระยะ	 20	 ปีข้างหน้าท่ี 

ค่อนข้างชัดเจนว่า	อนาคตประเทศไทยมีขีดความสามารถที่จะกลายเป็นศูนย์กลาง 

ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคได้	ทั้งนี้	จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	

ยังพบว่า	 ทิศทางการพัฒนาส�าคัญไปสู ่จุดมุ ่งหมายดังกล่าว	 คือ	 การผลักดัน 

ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ	 (Trading	 and	 Service	

Nation)	เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน	แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ

มีนวตักรรมสูงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยแนวทางการพฒันาตามทศิทางดงักล่าว

ควรจะต้องประกอบไปด้วย	5	ยุทธศาสตร์ส�าคัญ	คือ	

	 (1)	 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านโลจสิตกิส์เชือ่มโยงภูมภิาค 

	 (2)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกส์	

	 (3)	 ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรด้านโลจสิตกิส์และผูป้ระกอบการ 

	 	 โลจิสติกส์ไทย

	 (4)	ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านโลจิสติกส์	

	 (5)	 ยทุธศาสตร์การปฏริปูกฎหมายและการจดัการด้านโลจสิตกิส์ภาครฐั
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ส่วนที่ 4 

ข้อเสนอบทบำทของกองทัพ
ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนโลจิสติกส์
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จากการทบทวนแนวคิดและเอกสารดังที่ปรากฏในบทที่	 2	และ	3	พบว่า	

การพฒันาระบบโลจิสตกิส์อาจไม่เกีย่วข้องโดยตรงกบับทบาทหน้าทีข่องกองทัพไทย

มากนัก	 แต่หากพิจารณาตามบทบาทหน้าที่ของกองทัพไทยซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมือง	 ดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.2551	ที่ก�าหนดให้บทบาทของกองทัพไทย

เป็นเครื่องมือและสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาลในด้านความมั่นคง	กอปรกับ

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยนับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้เกิดภัย

คุกคามด้านความมั่นคงที่มีความหลากหลายและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ดังที่มี

การคาดการณ์ในส่วนของภาพอนาคตของระบบโลจิสต์ในบทที่	 3	 ดังนั้น	 การที่

กองทัพไทยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 เพื่อให้

กองทพัสามารถด�ารงภารกจิเกีย่วกบัระบบการส่งก�าลงับ�ารงุให้มคีวามพร้อมในการ

สนบัสนนุด้านก�าลงัพล	พสัดอุปุกรณ์ต่างๆ	และอาวธุยทุโธปกรณ์ทางทหาร	ทีส่ามารถ

สนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว	 และทันเวลา	 จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 การรักษาความมั่นคง	 

การปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิตินั้น	 กองทัพจึงต้องมี

การบริหารจดัการการส่งก�าลงับ�ารงุให้มปีระสทิธภิาพ	และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

4.1	แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ	

 ในอดีตความมั่นคงแห่งชาติมักจะขึ้นอยู่กับก�าลังอ�านาจทางทหารเป็นส�าคัญ	

คือ	 การรุกรานด้วยก�าลังทหารท่ีเหนือกว่าเพื่อต้องการยึดหรือบังคับประเทศอื่น 

ให้ปฏิบัติตามความต้องการ	 แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างมาก	 หลังจากการสิ้นสุดยุคสงครามเย็นเกิดการก่อตัวของโลกหลายขั้ว	

(Multi-polar	World)	 	 มีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นและต่างต้องเผชิญปัญหาภัย

คุกคามที่ล้วนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงร่วมกันทั้งรูปแบบภัยคุกคาม

ดั้งเดิม	 (Traditional	 Threats)	 ได้แก่	 ความขัดแย้งต่างๆ	 ในทะเลจีนใต้	 และ

คาบสมทุรเกาหล	ีและภยัคกุคามรปูแบบใหม่	(Non-Traditional	Threats)	ทีป่ระสบ

เหมือนกันทั่วโลก	 เช่น	 ความขัดแย้งทางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม	 การไม่ม ี
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ธรรมมาภิบาล	 ประชาธิปไตยที่ไม่สมบรูณ์	 ความไม่มัน่คงทางพลงังานและอาหาร	 

ภยัพบิตั	ิโรคระบาด	การก่อการร้ายข้ามชาต	ิยาเสพติดข้ามชาติ	ภาวะโลกร้อน	ปัญหา

หมอกควนัข้ามแดน	อาชญากรรมทางไซเบอร์	การประมงผดิกฎหมาย	การค้ามนษุย์	

การสะสมอาวุธนิวเคลียร์	การอพยพแบบไม่ปกติ	สังคมผู้สูงอายุ	เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้	

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านความมั่นคงจะต้องท�างานที่หนักขึ้นเป็นสองเท่าหรือ

มากกว่า	โดยจะต้องมมีมุมองท่ีกว้างขวาง	รอบรู	้มองปัญหาอย่างองค์รวม	(Holistic)	

และรวมไปถงึการตอบสนองต่อสิง่ต่างๆ	ได้อย่างรวดเรว็	ดงันัน้	ความมัน่คงแห่งชาติ

จึงมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ประกอบไปด้วยพลังอ�านาจของชาติท่ี

ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ	 อันประกอบด้วยด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม

จิตวิทยา	และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ควบคู่กันไปกับด้านการทหารทั้งในยาม

ปกตแิละยามสงคราม	เพือ่การรกัษาผลประโยชน์ของชาติ	การด�ารงอยูข่องประชาชน

ในชาติให้ปกติสุข	คงไว้ซึ่งอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน	ทั้งนี้	ความมั่นคงของ

ชาตจึิงเป็นรากฐานส�าคญัท่ีท�าให้ประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้า	และคนในสงัคมอยู่ดี

มีสุข	 ตลอดจนมีภูมิคุ ้มกันพร้อมท่ีจะเผชิญและสามารถบริหารจัดการปัญหา 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4.1.1	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย	 

(พ.ศ.2560	–	2564)	

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2560	มาตรา	52	 ได้บัญญัติ 

ให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	 เอกราช	 อธิปไตย	 บูรณภาพ 

แห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย	 เกียรติภูมิ	 และผลประโยชน์ของชาติ	 

ความมั่นคงของรัฐ	และความสงบเรียบร้อยของประชาชน	เพื่อประโยชน์แห่งการนี้	 

รัฐต้องจัดให้มีการทหาร	การทูต	และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ	ก�าลังทหารให้

ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย	ปัจจุบันประเทศไทยภายใต้การน�าของ	 

พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	 

(พ.ศ.	 2560	 -	 2579)	 (ด้านความมั่นคง)	 ควบคู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ	
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อันมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	 Goals:	 SDGs)	

รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู ่ประเทศไทย	 4.0	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 

คณะรฐัมนตรีจึงจัดให้ม	ี“นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ

ของไทย (พ.ศ.2560 – 2564)”	ท�าให้เกดิความเช่ือมโยงและประสานระหว่างเครือ่ง

มือพลังอ�านาจทางทหาร	 และที่ไม่ใช่ทหาร	 ได้แก่	 การเมืองภายในประเทศ	 และ 

ต่างประเทศ	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 การทหาร	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

การพลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยี	สารสนเทศและ

การสื่อสาร	 ทั้งหมดนี้	 ต้องมีความสอดคล้องต้องกันอย่างสมบูรณ์แบบตาม

ยุทธศาสตร์ชาติได้ก�าหนดแนวทางไว้	 	 (ดังภาพที่	 9)	 โดยเนื้อหาสาระของนโยบาย

และแผนฯ	 นี้ได้กล่าวถึง	 ผลประโยชน์แห่งชาติ	 วัตถุประสงค์แห่งชาติ	 วิสัยทัศน์	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ25  

25	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี.	 (2560).	 (ร่าง)นโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	–	2564).	เอกสารอัดส�าเนา.		หน้า	9	-	31.	
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ภาพท่ี	 9	 :	 ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง

แห่งชาติ	กับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.2560	-	2579)	(ด้านความมั่นคง)	และแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)

ทีม่า	:		จาก	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติของ

ไทย	(พ.ศ.2560	–	2564),	(หน้า	11),	โดย	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ส�านัก

นายกรัฐมนตรี	,	2560,	เอกสารอัดส�าเนา.
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4.1.2	บทบาทของกองทพักบัความมัน่คงของชาติ	

ความมั่นคงแห่งชาติ	(National	Security)	ตามพระราชบัญญัติสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.2559	ลงวันที่	26	ก.ย.59	ได้กล่าวว่า	“ความมั่นคงแห่งชาติ”	

หมายถึง26 ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช	 อธิปไตยบูรณภาพ 

แห่งอาณาเขต	สถาบนัศาสนา	สถาบนัพระมหากษตัริย์	ความปลอดภยัของประชาชน	

การด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน	 หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ	 

หรอืการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุรวมทัง้

ความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 อันเกิดจากภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบความมั่นคงของชาติจึงมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่	 แต่อย่างไร

ก็ตาม	การที่จะท�าให้ชาติมั่นคง	และรักษาความมั่นคงไว้ให้มีอย่างถาวรนั้นมิใช่เรื่อง

ง่าย	 ดังนั้น	 การท�าความเข้าใจในแง่มุมของปัญหาความมั่นคงนั้น	 จะต้องพิจารณา

ให้ถ่องแท้ในทุกด้านทุกมุม	โดยในส่วนของกองทัพไทย	ซึ่งเป็นส่วนราชการที่สังกัด

กระทรวงกลาโหม	ได้ก�าหนดบทบาทหน้าทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและรักษาความมัน่คง

ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ	 การรักษา 

ผลประโยชน์แห่งชาติ	สนับสนุนการพัฒนาประเทศและส่วนราชการอื่น	ๆ	 ให้เป็น

ไปตามที่กฎหมายก�าหนดทุกประการ27 ท�าให้กองทัพต้องเตรียมความพร้อมในการ

บริหารจัดการความมั่นคงด้านต่าง	 ๆ	 ในหลากหลายมิติ	 ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ทหารโดยตรง	 และไม่ใช่กิจการทางทหารโดยตรง	 ซึ่งกองทัพไทยได้มีวิสัยทัศน	์ 

คือ	 “เป็นกองทัพช้ันน�าในภูมิภาค	 มีนวัตกรรมทันสมัย	 และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์	 ปฏิบัติการร่วมอย่างมีศักยภาพในทุกมิติ”	 โดยมีนโยบายเฉพาะ 

ในด้านการป้องกันประเทศ	 ในประเด็นการพัฒนาระบบงานส่งก�าลังบ�ารุง	 ให้มี 

26 ราชกิจจานุเบกษา.	(2559).	พระราชบัญญัติ	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559.	ค้นเมื่อ	

12	มีนาคม	2561.	จาก	http://www.nsc.go.th/Download1/B42559.pdf	.	หน้า	1.	
27	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.	 (2551).	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวง

กลาโหม	พ.ศ.2551.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 30	พฤศจิกายน	 2561,	 จาก	 http://web.krisdika.

go.th/data/law/law2/%A814/%	A814	20-9998-update.pdf.	หน้า	3-4.	
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ความพร้อมและใช้ประโยชน์จากงานมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหาร	 บูรณาการ

ศักยภาพด้านต่างๆ	ของเหล่าทัพ	เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิการร่วมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 หรือจะเป็นในด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	 

ในประเด็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ

คมนาคม	อาท	ิการก่อสร้างปรบัปรงุเส้นทางคมนาคม	การใช้ท่าอากาศยานอูต่ะเภา	

และท่าเรอืสตัหบีในเชิงพาณชิย์	เพือ่สนบัสนนุโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวันออก	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์	4.028  

  จากความส�าคญัดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น	กองทพัจึงต้องมกีารเสริมสร้าง

ให้ประเทศมีเสถียรภาพจึงจ�าเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	

เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง	 ผ่านกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง 

ที่โปร่งใสและเปิดเผย	โดยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงถือเป็น	1	ใน	6	ยุทธศาสตร์ 

ทีส่�าคัญอย่างยิง่	 ทีม่กีรอบแนวทางการพัฒนาระบบกลไก	 มาตรการและความร่วมมอื

ระหว่างประเทศทุกระดับ	และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ	

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่	 เพื่อสร้างเสถียรภาพภายใน

ประเทศ	และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก	รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น

ในกลุ ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย29 นอกจากน้ี	

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 เป็นสิ่งที่กองทัพได้ตระหนัก

และเหน็ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	เนือ่งจาก	การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ที่ได้มีการคาดการณ์ว่า	 ในอนาคตกระบวนการผลิต	 การจัดซื้อ	 หรือที่เรียกว่า	 

“ห่วงโซ่อุปทาน”	 จะเกิดความเชื่อมโยงกันไปท่ัวอนุภูมิภาคทั้งระบบการขนส่ง 

ทางราง	ทางแม่น�้า	และชายฝั่งทะเล	เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์	และน�าพาความเจริญ

เตบิโตให้แก่ด้านเศรษฐกจิ	แต่ปัญหาด้านความมัน่คงกม็โีอกาสจะตามมาอย่างหลีก

28	 กรมยุทธการทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย.	 (2561).	 นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด	

ประจ�าปีงบประมาณ	2562.	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.	หน้า	14	–	34.	
29	 ราชกิจจานุเบกษา.	 (2561).	ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	ปี	 (พ.ศ.2561-2580).	 เอกสารอักส�าเนา.	 

ผู้แต่ง.	หน้า	7.	
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เลีย่งไม่ได้	อาท	ิการขนส่งสิง่ผดิกฎหมาย	ยาเสพติด	อาชญากรรมข้ามชาติ	ฯลฯ	และ

เมื่อถึงเวลานั้นปัญหาความมั่นคงดังกล่าวก็อาจสะท้อนกลับไปเป็นปัญหาส�าคัญ 

ต่อภาคเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน	ดังนั้น	หน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองทัพ	ถึงแม้

จะมิได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในระบบการจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ	แต่มี

ความเก่ียวข้องในส่วนของการสร้างความเชือ่มัน่ด้านความมัน่คงของชาตทิีจ่ะส่งผล

ต่อสายตาเพื่อนบ้าน	 มิตรประเทศที่ท�าธุรกิจการค้าระหว่างกัน	 กองทัพจึงจ�าเป็น 

ในการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการร่วมของท้ังสามเหล่าทัพภายใต้การอ�านวยการ

ของกองบญัชาการกองทพัไทย/ศนูย์บญัชาการทางทหาร	โดยมุง่ไปสูก่ารปฏบิตักิาร

ทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง	(Network	Centric	Operations)	โดยก�าลงัทางบกต้อง

มขีดีความสามารถอย่างอเนกประสงค์	อ่อนตวั	และคล่องแคล่วในการเคลือ่นที	่ก�าลงั

ทางเรอื	ต้องมขีดีความสามารถในการปฏบิตักิารทางเรือท่ีตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว		

และก�าลังทางอากาศต้องมีขีดความสามารถในการครองความได้เปรียบทางอากาศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อคงไว้ในการป้องกันประเทศ	 การพัฒนาประเทศ	 และ

ช่วยเหลือประชาชน	 อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ให้พ้นจากภัยคุกคาม

ในทุกรูปแบบได้

4.2	บทบาทของกองทัพด้านโลจิสติกส์และผลกระทบด้านความมั่นคง

  ค�าว่า	“โลจสิตกิส์”	(Logistics)	ได้เป็นท่ีแพร่หลายและเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบนั

ในทางการค้า	 สืบเนื่องจากกลไกการค้าโลกที่อยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์	 

ที่มีการท�าเขตการค้าเสรี	 การท�าการค้าท้ังแบบทวิภาคี	 และพหุภาคี	 ประกอบกับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูล 

ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง	 ลดบทบาทตัวกลาง	 เกิดการกระจายสินค้า	 

และการขนส่งในรูปแบบประตูถึงประตู	 (Door-to-door)	 โดยเฉพาะในเขตเมือง 

ที่อนาคตจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น	เพื่อรองรับการขยายตัวในด้านเศรษฐกิจ	ในส่วน

โลจิสติกส์ทางทหารจะคุ้นเคยกับค�าว่า	 “การส่งก�าลังบ�ารุง”	 หรือ	 “พลาธิการ”	 

ทีม่นียัส�าคญั	คอื	(1)	เป็นศาสตร์ของการวางแผนการปฏบิติัการสนบัสนนุหน่วยต่างๆ
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เกีย่วกับงานการช่วยรบ	รวมถึงกิจกรรมท้ังปวงทีน่อกเหนอืไปจากการยทุธ	อนัได้แก่	

การก�าหนดนโยบาย	 การวางแผน	 การวิจัยและพัฒนา	 การท�างบประมาณในการ 

ส่งก�าลังบ�ารุง	 การออกแบบและพัฒนา	 การจัดหา	 การเก็บรักษาการแจกจ่าย	 

การซ่อมบ�ารงุ	การส่งกลบั	และการจ�าหน่ายยทุโธปกรณ์	การเคล่ือนย้าย	การส่งกลับ	

และการรักษาพยาบาลก�าลังพล	 การจัดหาหรือจัดให้มีการบริการต่าง	 ๆ (2)	 

เพื่อก�าหนดหน้าที่ฝ ่ายเสนาธิการที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายหน่วยทหาร	 

การพกัแรม	การส่งเสบียงทหาร	ซึง่มตีัง้แต่ระดบักองบญัชาการกองทพัไทยลงมา 30,31   

โดยขอบเขตของการส่งก�าลังบ�ารุงของกองทัพ	 ได้แก่	 (1)	 การส่งก�าลัง	 (Supply)	 

(2)	การซ่อมบ�ารงุ	(Maintenance)	(3)	การขนส่ง	(Transportation)	(4)	การบรกิาร

ทางการแพทย์	 (Health	 Service	 Support)	 และ	 (5)	 การบริการอื่นๆ	 (Other	

Service)	 ซึ่งปัจจุบันบทบาทการส่งก�าลังบ�ารุงของกองทัพ	 ล้วนมีความเก่ียวข้อง 

ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ	 การพัฒนาประเทศ	 และการช่วยเหลือประชาชน	 

ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อการสนับสนุนทุกวิถีทางกับหน่วยรบให้สามารถท�าการรบ 

ให้ได้รับชัยชนะหรือจะกล่าวอีกนัยหน่ึง	 คือ	 เพ่ือการจัดสิ่งอุปกรณ์และการบริการ

อย่างเพยีงพอและทนัเวลาให้กบัหน่วยรบัการสนบัสนนุตามท่ีร้องขอ	ดังรายละเอยีด

ต่อไปนี้	

(1)	 ด้านการป้องกันประเทศ	 กองทัพได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 

ในงานด้านการส่งก�าลังบ�ารุงไปตามสภาวะแวดล้อมทางการรบ	 ที่ในขณะนี้	

สภาวการณ์ของภัยคุมคามในปัจจุบันได้แปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์ของความ 

30 ภคมน	กิจนุสนธ.	(2562).	ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่มีผลต่อปัจจัยความส�าเร็จ

ของการจดัการระบบห่วงโซ่อปุทาน.	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	2	กนัยายน	2562,	จาก	http://dspace.

spu.ac.th/bitstream/123456789/1581/6/6chap2.pdf.	หน้า	13.	
31	สถาพร	สหวัฒน์.	(2558).	ค�าว่า	“ลอจิสติกส์”	กับค�าว่า	“ส่งก�าลังบ�ารุง”	เหมือนหรือต่างกัน.	

ออนไลน์ .	 ค ้นเ ม่ือ	 2	 กันยายน	 2562,	 จาก	 http://www.logistics-rta.com/

content/2555?fbclid=IwAR1X_sIh7FjOu6-6_ZYU8JmTqr931OiQQLwIYqT1T	

q5rxN4D-pvpGfilTmo.	หน้า	1-3.	
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ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภูมิภาคต่างๆ	 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิธีการใช้ก�าลัง

ทหารที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบแตกต่างจากเดิม	 ตลอดจนหลักนิยมทางการรบ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย	โดยเฉพาะหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลังบ�ารุง

แก่หน่วยในอตัราของกองทพัภาค	รวมทัง้ทีบ่รรจุมอบ	หรือขึน้สมทบและหน่วยอืน่	ๆ	

ตามที่กองทัพบกและกองทัพภาคก�าหนด	 ยกตัวอย่างเช่น	 กองบัญชาการช่วยรบ 

ที่	 3	 ซึ่งรับผิดชอบสนับสนุนการส่งก�าลังบ�ารุงให้กับหน่วยต่าง	 ๆ	 ของกองทัพภาค 

ที่	3	ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่	17	จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย	โดยมีหน่วย

ทหารวางก�าลงักระจายอยูท่ั่วไปในพืน้ท่ี	เพือ่ให้สามารถปฏบิติัภารกิจในการป้องกนั

ประเทศ	 การรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนภารกิจพิเศษอื่น	 ๆ	 ตามที่ผู้บังคับ

บัญชาช้ันสูงต้องการได้อย่างครอบคลุมและทันเวลา	 นอกจากนี้	 กองทัพที่มีความ

พร้อมในด้านการป้องกันประเทศ	ต่างต้องการก�าลังรบที่อ่อนตัว	ตอบสนองรวดเร็ว	

และการส่งก�าลังบ�ารุงที่กะทัดรัด	 โดยพัฒนาโครงสร้างของหน่วยส่งก�าลังบ�ารุงให้

เล็กลง	 แต่เพิ่มหน่วยที่สามารถท�างานได้หลากหลายหน้าที่	 (Multifunction	

Elements)	โดยด�ารงการสนบัสนุนได้อย่างเพยีงพอ	และสามารถเชือ่มต่อข้อมลูและ

กระจายข้อมูลไปยังผู้บังคับบัญชาได้ดีกว่าแบบเดิม	 และการพัฒนาระบบส่งก�าลัง

บ�ารุงให้สามารถออกแบบได้32 

(2)	 การพัฒนาประเทศ	 กองทัพมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศทางด้านการเมือง	เศรษฐกจิ	สงัคมจติวิทยา	และการทหาร		เพือ่ให้เกดิความ

ม่ันคงของชาต	ิ	ภายในขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ซึง่ภารกจิด้านการพฒันาประเทศ

ทีส่�าคญัของกองทัพตัง้แต่อดตีมาถึงปัจจบุนั	คอื	การสนบัสนนุภารกจิในโครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โครงการหลวง	 โครงการตามราชประสงค์	 และโครงการ 

32	มนตรี	พลูทว.ี	(ม.ป.ป.).	การพฒันาระบบส่งก�าลงับ�ารงุของกองบญัชาการช่วยรบที	่3.	ออนไลน์.	

ค้นเมื่อ	 2	 กันยายน	 2562,	 จากhttps://www.awc.ac.th/webpc/showResearch.

php?id=233&info=pdf&path.	หน้า	2-12.	
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ในพระบรมราชานเุคราะห์	ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	โดยใช้ก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์

ของหน่วยบางส่วน33,34 	หรือจะเป็นงานบริการด้านอื่น	ๆ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

●	 การก่อสร้างและการซ่อมแซมสิ่งอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนเส้นทางการ

คมนาคมในการช่วยเหลือและพัฒนาชนบท	 เป็นความรับผิดชอบของหน่วยทหาร

ช่างทีใ่นยามปกตจิะปฏบิตัก็ิต่อเมือ่กองทพับกสัง่หรอืเป็นไปตามทีห่น่วยเหนอืร้องขอ	

ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการรบและกิจกรรมช่วยรบ	

●	 การอสังหาริมทรัพย์	 จะเป็นในเร่ืองการส�ารวจ	 ตรวจสอบ	 ควบคุม

ทะเบียนประวัติที่ดิน	อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	และทางที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ	ทบ.	และ

ยังรับผิดชอบในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการทหาร	 โดยมี

กองทีด่นิ	เป็นหน่วยง�านรบัผดิชอบ	การจดัหาอสังหารมิทรพัย์	เพือ่ใช้ในกิจการทหาร

ยามสงคราม	เป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือ	

●	การสาธารณูปโภค	จะเป็นในเรื่องการไฟฟ้า	การประปา	การท�าความ

เย็น	การระบายสิ่งโสโครก	และการสุขาภิบาล	เป็นต้น	งานที่ด�าเนินการ	คือ	การติด

ตัง้	การใช้งาน	และการซ่อมแซมสิง่สาธารณปูโภคดงักล่าวในยามปกติ	ในยามสงคราม

คงด�าเนินการติดตั้ง	 ใช้งานและซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคเฉพาะที่เป็นที่ต้ังประจ�า

ในพื้นที่เขตหลัง	เช่น	โรงพยาบาลทั่วไป	บก.ทบ.สนาม	กองสาธารณูปโภค	หรืออาจ

จัดเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติงานประจ�า	ณ	สถานที่ตั้งต่าง	ๆ	ตามความจ�าเป็น

●	การใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	และท่าเรือสัตหีบในเชิงพาณิชย์	เพื่อการ

สนับสนุนโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์	4.0	โดยท่าอากาศยานอู่ตะเภา	มีแผนการ

พัฒนาในการบูรณการร่วมกันให้เป็นท่าอากาศยานของทหารและพลเรือน	 ตาม

33	 อรรถชัย	 รักษาศิลป์.	 (2561).	 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยกองพลพัฒนาที่	 2	 

ในการพัฒนาประเทศ.	เอกสารวิจัยส่วนบุคคล.	วิทยาลัยการทัพบก.	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.	

หน้า	3-4.
34	กองวชิาเหล่าสนบัสนนุการช่วยรบส่วนวชิาทหาร	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า.	(2561).	

แนวสอนวิชาการส่งก�าลังบ�ารุง	MS	5001.	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.	หน้า	32-33.	
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มาตรฐานตรงตามที่ส�านักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (ICAO)	 ก�าหนด	

สามารถรองรบัผู้โดยสารได้	3	ล้านคนต่อปี	โดยภายในจะมพีืน้ทีศ่นูย์ซ่อมอากาศยาน	

พฒันาอตุสาหกรรมแห่งอนาคต	ชิน้ส่วนอากาศยาน	เพือ่รองรบัการเป็นฐานการผลติ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	ในส่วนของการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	ซึ่งเป็นที่จอด

เรือรบและฐานส่งก�าลังบ�ารุง	แท่นขุดเจาะน�้ามัน	และขนส่งผู้โดยสาร	ได้มีแผนการ

พัฒนาเป็นท่าเรือน�้าจุกเสม็ด	เพื่อให้เป็นจุดจอดเรือยอร์ช	เรือส�าราญ	และเรือข้าม

ฟาก	เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน35

 (3)	การช่วยเหลือประชาชน	กองทัพสามารถสนบัสนนุกรณกีารเกดิภยัพบิติั

ทางธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลและการป้องกันภัยธรรมชาติ	 การอพยพ 

ผู้ประสบภัย	 การล�าเลียงข้าวของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จ�าเป็นไปยังพื้นที ่

ประสบภยั	การดแูลและให้ความช่วยเหลอืทางการแพทย์	การจัดท่ีพักอาศยัชัว่คราว	

และการซ่อมแซมบา้นเรอืนของประชาชนทีไ่ด้รบัความเสยีหาย	เปน็ต้น	ซึง่กิจกรรม

การบรรเทาภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 นับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการส่งก�าลังบ�ารุง 

ทางทหารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง	 ที่ประกอบด้วย 

หลายส่วนงานทีม่คีวามส�าคญัและเชือ่มโยงในการปฏบิติังานอย่างเป็นระบบ	 ได้แก่	 

ฝ่ายก�าลงัพล	 ฝ่ายการข่าว	 ฝ่ายยทุธการ	 ฝ่ายส่งก�าลงับ�ารงุ	 ฝ่ายกจิการพลเรอืน	และ 

ฝ่ายปลัดบัญชี	 ซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันของส่วนงานต่าง	 ๆ	 ล้วนต้องอาศัยการ 

บูรณาการทรัพยากรทางการจัดการท้ังปวงที่มีภายใต้กรอบระยะเวลาที่จ�ากัด 

และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัตรให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลสงูสดุ36	นอกจากนี	้กองทพัสามารถให้การสนบัสนนุทางด้านการบรกิาร

35	ส�านกัข่าว	กรมประชาสมัพนัธ์.	(2559).	ครม.เหน็ชอบพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	

(EEC)	ครบวงจร.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	6	กันยายน	2562,	จาก	http://www.aseanthai.net/

ewt_news.php?nid=5903&filename=index.	หน้า	1-2. 
36	วีรวัฒน์	ปัญคิวจณาณ.	(2560).	การพัฒนาตัวแบบการส่งก�าลังบ�ารุงทางทหารส�าหรับปฏิบัติ

การบรรเทาภัยพิบัติ	 (อุทกภัย)	 ของกองทัพบก.	 วารสารวิจัย	 มสด	 สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์.	ปีที	13	ฉบับที่	3	(กันยายน-ธันวาคม).	หน้า	39-60.
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ทางด้านการแพทย์ทั้งในยามปกติและยามสงครามให้กับประชาชนได้อีกด้วย	 

ยกตัวอย่างเช่น	 การบริการชัณสูตร	 จากสถาบันพยาธิวิทยา	 มีเจ้าหน้าที่ตรวจค้น	 

วจิยั	และชณัสตูร	เพือ่หาสมหุฐานของโรค	จากความผดิปกติของชิน้ส่วนอวยัวะ	โลหิต	

ของเหลว	และสิง่ขับถ่ายทัง้ปวงของร่างกายสามารถจดัเจ้าหน้าทีช่�านาญงานไปช่วย

เหลือสนับสนุนหน่วยรักษาพยาบาลได้	 ตามความจ�าเป็น	 หรือจะเป็นการบริการ 

ทางด้านโลหิต	 จากกองวิทยาศาสตร์การแพทย์	 สถาบันพยาธิวิทยามีหน้าที่จดัหา	

เกบ็รกัษาและแจกจ่ายเลอืด	เพือ่รกัษาพยาบาลแก่หน่วยรกัษาพยาบาลของกองทพับก	

โรงพยาบาลต่าง	ๆ 	ของกองทพับก	จะสะสมเลอืดไว้ตามระดับการสะสมทีก่องทพับก

ก�าหนด	เป็นต้น37

 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อบริบทโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและเต็มไป

ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์	 ที่มีอิทธิพลจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ	 

โดยสิง่ทีส่�าคัญทีป่ระเทศไทยต้องค�านงึ	คอื	การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัพลงัอ�านาจ

ของชาติที่แสดงถึงขีดความสามารถที่จะด�ารงไว้ซ่ึงความมั่นคงให้ประเทศผ่านพ้น

จากภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ	 ท�าให้กองทัพหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องได้รับผลกระทบ

ด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นในขณะนี้	 กองทัพจึงต้องปรับตัวและปฏิบัติงานร่วมกับ

หลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	

บทบาทหน้าทีข่องกองทพัได้ขยายออกไปมากขึน้ในมติทิีน่อกเหนอืภยัคกุคามดัง้เดมิ	

รวมถึงจ�าเป็นต้องมีการจัดการองค์กร/วัฒนธรรมองค์กรใหม่	เพื่อรองรับกับภารกิจ

ที่เพิ่มขึ้น	เช่น	ภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง	ๆ	เช่น	ความมั่นคง

ทางทะเล	การก่อการร้าย	และ	อาชญากรรมทางไซเบอร์	เป็นต้น	อกีทัง้	การพัฒนา/

ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล	ข้อมูล	และปัญญาประดิษฐ์	อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์	 และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มี

ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	 และการพัฒนา/ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและ

บริการขนส่งและโลจิสติกส์รวมถึงการท่องเท่ียว	ทีอ่าจน�ามาซึง่การหลัง่ไหลเข้ามาซึง่

37 กองวชิาเหล่าสนบัสนนุการช่วยรบส่วนวชิาทหาร	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า.	(2561).	

แนวสอนวิชาการส่งก�าลังบ�ารุง	MS	5001.	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.	หน้า	27-31.	
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สิง่ผดิกฎหมาย	เช่น	การฟอกเงนิ	การค้ามนษุย์	การหลบหนเีข้าเมอืงโดยผิดกฎหมาย	

การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน	 การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 รวมทั้งการ 

เป็นทางผ่านของการก่อการร้าย/	อาชญากรรมข้ามชาติ	เป็นต้น

4.3	 ข้อเสนอบทบาทของกองทัพในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	 ภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาติด้านโลจิสตกิส์

 4.3.1	ด้านการป้องกนัประเทศ	:	จากการศกึษาแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบับที่	3	(พ.ศ.2560	–	2564)	พบว่า	ยุทธศาสตร์

ที่	 2	 ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ซึ่งมีกลยุทธ์ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	 ทั้งทางราง	 ทางน�้า	 ทางอากาศ	 และ 

เครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์	เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตู

การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน	 พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและศูนย์บริการ 

โลจิสติกส์	 และพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนไปพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาด่านถาวรให้ได้มาตรฐานสากล	 ก�าหนดหน่วยงาน

ก�ากับดแูลบรูณาการการพฒันา	และการใช้พืน้ทีด่่านชายแดน	เพือ่ความเป็นเอกภาพ

ในการบริหารจัดการด่านชายแดน	สามารถก�าหนดความสอดคล้องโครงการพัฒนา

ของแต่ละหน่วยงาน	 และแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้	 ซึ่งกลยุทธ์ที่ 

กล่าวมาในเบื้องต้นนี้	 ถูกก�าหนดขึ้นอย่างสอดรับกับภาพอนาคตท่ีคาดว่าน่าจะ 

เกิดข้ึนได้อย่างสมบรูณ์	โดยบทบาทของกองทพัควรมแีนวทางการเตรียมความพร้อม	

ดังนี้

	 ● การด�ารงความได้เปรียบด้านการข่าว	 	 กองทัพควรพัฒนาระบบการ

ติดต่อสื่อสารให้มีความหลากหลายของช่องทาง	ที่จะท�าให้มองเห็นภาพในองค์รวม

เดียวกันทั่วทั้งยุทธบริเวณอย่างเพียงพอ	 และมีช่องทางติดต่อสื่อสารส�ารองไว้กรณี

เกิดข้อผิดพลาด
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 ● การสร้างระบบมาตรฐานบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน	 (Standard		

Army	Management	Information	Systems	:	SAMIS)	กองทัพควรติดตามความ

เคลื่อนไหวของเทคโนโลยีสารสนเทศให้คงความเป็นปัจจุบัน	 และทันสมัย	 ช่วยให้

เกิดระบบการขนส่งที่มีการติดตาม	(Tracking	System)	มีระบบการบริหารจัดการ

สิง่อปุกรณ์	ช่วยในการวางแผนการใช้เครือ่งมอืให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	และช่วย

ลดโครงสร้างที่เกินความจ�าเป็นออกไปท�าให้เหลือเพียงโครงสร้างขนาดก�าลังรบให้

เล็กกะทัดรัด	และเพียงพอต่อการสนับสนุน

 ● การใช้แนวคิดการออกแบบองค์ประกอบของสิ่งอุปกรณ์	 ที่ประกอบ

กบัส่วนประกอบอืน่ๆ	ได้หลายชนดิ	(Modularity		Concept)	ท�าให้กองทพัสามารถ

ลดการสะสมชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบต่าง	ๆ	และง่ายต่อการบริหารจัดการในเรื่อง

ของการผลิต	 การแจกจ่าย	 การขนส่ง	 ฯลฯ	 ของการส่งก�าลังบ�ารุงในยุคใหม่	 

ท�าให้ก�าลังรบสามารถวางก�าลังได้รวดเร็ว	อ่อนตัว	โดยที่ไม่ต้องมีส่วนส่งก�าลังบ�ารุง

ทีม่คีวามใหญ่โต	หรือต้องสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก	(Infrastructure)	ให้เกินความ

จ�าเป็น

 4.3.2	 ด้านการพัฒนาประเทศ	 :	กองทัพกับการพัฒนาประเทศมีหลาก

หลายรปูแบบ	เพือ่รองรบัภารกจิด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลทีเ่ป็นไปตามงบ

ประมาณพัฒนาของกระทรวงต่างๆ	ทั้งโครงการใหญ่และโครงการขนาดเล็ก	ท�าให้

เกิดการด�าเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการป้องกันประเทศ	 อันเป็นการเสริมสร้าง

ความม่ันคงโดยใช้ก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบางส่วน	 ดังนั้น	 บทบาท

ของกองทัพควรมีแนวทางการเตรียมความพร้อม	ดังนี้

 ● การปรับโครงสร้างการจัดของให้เหมาะสมกับภารกิจ	ควรมีการปรับ

ระดับความพร้อมรบและบรรจุก�าลังพลของหน่วยในส่วนของก�าลังรบและ 

ส่วนสนับสนุนการช่วยรบให้สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาประเทศทั้งทางด้าน

การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้โดยตรงและเพียงพอ

กบัภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย	ซึง่อนาคตบทบาทการพัฒนาประเทศของกองทพัมีแนว
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โน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้	ยกตวัอย่างเช่น	การเพิม่กรมพฒันาเป็น	2-3	กรม	โดยมกีองพนั

พัฒนา	1-2		กองพัน	ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานพฒันาในส่วนทีไ่ม่เกีย่วข้องกบังานก่อสร้าง	

และเพิม่	1-2	กองพนัก่อสร้างให้กบักรมพฒันา	นอกจากนี	้ควรเพิม่กองร้อยซ่อมบ�ารุง

เพือ่เข้าพฒันาและให้การช่วยเหลอืประชาชน	ทีจ่ะท�าให้การส่งก�าลังบ�ารุงทางทหาร

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

 ● การจดัหายทุโธปรณ์และสนบัสนุนองค์ความรูด้้านเทคโนโลย	ี	กองทพั

ควรเพิ่มเติมอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ	์ ควบคู่ไปกับการ

เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่แล้วน�ามาปรบัใช้	เพือ่รองรบังานพฒันาทัง้ของกองทพับกและ

ของรฐับาล	เช่น	การพฒันาพืน้ทีช่นบททีย่ากจน	การสนบัสนนุโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกจิ	การพฒันาภายในทีต้ั่งหน่วยทหาร	การส่งเสรมิให้ประกอบอาชพีในหน่วยทหาร	

และโครงการพระราชด�าริ	เป็นต้น

 ● การส่งเสริมการศึกษาวิจัยอย่างบูรณาการ	 กองทัพควรเสริมสร้าง 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่ภาค

การผลิต ทางแก้ปัญหาทีจ่ะสามารถพฒันาต่อยอดผลงานวจิยั	เพ่ือการถอดแบบจาก

ต้นแบบไปใช้งานจริงได้นั้น	ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันท�างาน	หากท�าได้

จะช่วยให้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน	 อีกท้ัง	 ยังช่วยลดต้นทุน 

ในการผลติของหน่วยงานภาครฐัลงได้	ดงันัน้	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอาจระบแุนวทาง

การสร้างความร่วมมอืด้านการวจิยั	นวตักรรมกบัหน่วยงานระดับนานาชาติให้ชดัเจน	

และคล่องตัวในการปฏิบัติ

 4.3.3	ด้านการช่วยเหลือประชาชน	 :	 ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	

การให้ความส�าคัญกับระบบโลจิสติกส์	 เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อ

ประเทศไทย	 ว่าจะสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติไปพร้อม

กับการคับประคองสถานการณ์ความมั่นคงเก่ียวกับระบบขนส่ง	 เพื่อให้กระทบต่อ

การขนส่งสินค้าน้อยที่สุดมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	ซึ่งหากจะกล่าวถึงผลกระทบ

ที่มีต่อระบบโลจิสติกส์ในช่วงของการเกิดภัยพิบัตินั้นมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลาย
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ประการ	อาท	ิการเลอืกท�าเลทีต่ัง้	(Location	Selection)	ซึง่ทีต้ั่งของศนูย์บญัชาการ

ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด	 ประสิทธิภาพของระบบการกระจาย

สนิค้าให้แก่ผูป้ระสบภยัในสภาวการณ์ทีม่คีวามต้องการจ�านวนมาก	ควรใช้งานสถาน

ทีร่บัสิง่ของเป็นลกัษณะของศนูย์รวบรวมและกระจายสนิค้า	(Distribution	Center)	

ที่มุ่งเน้นการลดระยะเวลาการถือครองให้สั้นที่สุด	 มากกว่าการใช้พื้นที่เป็นเสมือน

คลงัสนิค้า	โดยภายในศนูย์ฯ	ควรใช้ระบบการจัดการแบบ	Cross-docking	ทีท่�าการ

คัดแยก	บรรจุหีบห่อ	และจัดส่งสินค้าออกไปโดยทันที38	แต่ทั้งนี้	 ในส่วนที่กองทัพ

จะสามารถให้การสนับสนุนได้ในช่วงเกิดวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติได้	มีดังนี้

	 ● การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรอบด้าน 

ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ภาคสนาม	 บุคลากรทางด้านการแพทย์	 ทั้งที่อยู่ในส่วนให้ข้อมูล

และประสานความช่วยเหลือ	 เครื่องมือ	 และอุปกรณ์ติดต่อสือ่สารทีจ่ะใช้งานในยาม

เกดิเหต	ุ ถงึแม้ว่าจะยงัไม่มกีารจดัการโลจสิตกิส์ในช่วงเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ	

ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 ฉบับที่	 3	 

(พ.ศ.2560	-	2564)	ก็ตาม

 ● การบริหารจัดการกองยานพาหนะ	 (Fleet	Management)	และจัด

เส้นทางขนส่ง	(Vehicle	Routing)	ยานพาหนะของกองทัพถือเป็นหัวใจส�าคัญของ

ระบบโลจสิตกิส์ในช่วงเกดิภยัพบัิตทิางธรรมชาต	ิดงันัน้	จงึควรมแีผนการจดัสรรยาน

พาหนะให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ	 โดยมีระบบฐานข้อมูลท่ีถูก

ต้อง	แม่นย�า	และทันสมัย	ประกอบกับ	การวางแผนที่รอบครอบรัดกุม	ซึ่งถือเป็น

กุญแจส�าคัญในการผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตต่าง	ๆ

 ● การเสรมิสร้างและพฒันาประสทิธภิาพด้านการใช้เทคโนโลยเีชือ่มโยง

ระบบติดตาม	วิเคราะห์ สถานการณ์	เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติ

ที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ	 ขาดการกระจายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	 

38	 มุมมองการจัดการโลจิสติกส์ต่อวิกฤตน�้าท่วม,	 วารสารบริหารธุรกิจ,	 ปีที่	 34	 ฉบับที่	 132	

ต.ค.-ธ.ค.	 54,	 ออนไลน์http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba132/Column/

JBA132SathapornC.pdf,	หน้า	2	–	3
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โดยควรมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงแลกเปลี่ยน

ความรู้ร่วมกันอยู่เสมอ	 เพื่อให้การประสานงานตามสถานการณ์เป็นไปด้วยความ

ราบรื่น

	 ● การสร้างกระบวนการประสานงานที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว	 โดย

ควรมีเจ้าภาพหลักในระดับต่าง	ๆ	ตั้งแต่ระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้าน	และ

ระดับกลุ่มอย่างชัดเจน	 พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลัก	 เพื่อประสานงานและ

อ�านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลอื	การจัดระบบขนส่งส่ิงของเคร่ืองใช้ให้

สามารถกระจายไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

	 โดยสรปุ	ค�าว่า	“โลจสิตกิส์”	ในทางทหารจะคุน้เคยกบัค�าว่า	“การส่งก�าลงั

บ�ารุง	 หรือ	 พลาธิการ”	 ซึ่งปัจจุบันบทบาทการส่งก�าลังบ�ารุงของกองทัพนั้น	 

มีความเกี่ยวข้องทั้งในด้านการป้องกันประเทศ	 การพัฒนาประเทศ	 และการช่วย

เหลือประชาชน	 โดยด้านการป้องกันประเทศ	 กองทัพควรก�ากับดูแลบูรณาการ 

การพฒันาและการใช้พืน้ท่ีด่านชายแดน	เพือ่ความเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการ

ด่านชายแดนให้มคีวามสอดคล้องกบัโครงการพฒันาของแต่ละหน่วยงาน	และแก้ไข

ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิข้ึนในพืน้ที	่ด้านการพฒันาประเทศ	กองทพัควรสนบัสนนุภารกิจ

ด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล	 ที่เป็นไปตามแผนงานของกระทรวงต่าง	 ๆ	 

เพ่ือให้เกิดการด�าเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการป้องกันประเทศ	 อันเป็นการ 

เสริมสร้างความมั่นคงโดยใช้ก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ท่ีกองทัพมี	 และด้านการ 

ช่วยเหลือประชาชน	 เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 การให้ความส�าคัญกับระบบ 

โลจิสติกส์	เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	ว่าจะสามารถด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติไปพร้อมกับการประคับประคองสถานการณ ์

ความม่ันคงเก่ียวกับระบบขนส่ง	 เพื่อให้กระทบต่อการขนส่งสินค้าให้น้อยที่สุด	

กองทัพจึงเป็นหน่วยงานหลักในตอบสนอง	สนับสนุนและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัย

พิบัติได้อย่างทันท่วงที
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5.1	บทสรุป

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.2561	 -	 2580)	 ถือเป็นกรอบทิศทางส�าคัญของ 

การพัฒนาประเทศในระยะยาว	 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง	 

มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 เป็นประเทศพฒันาแล้ว	 ด้วยการน้อมน�าแนวทางการพฒันาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มาเป็นกรอบน�าในการพัฒนาประเทศ	 

โดยยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	 การเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	 ให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศการค้าและการบริการ	

(Trading	Nation)	ด้วยการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทั้งระบบ

ของประเทศอย่างบูรณาการ	เพื่อให้สามารถเป็น	“ศูนย์กลางโลจิสติกส์	(Logistics	

Hub)	 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	 อันเป็นการน�าจุดแข็งที่ส�าคัญมา 

พัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุด	อันได้แก่	ลักษณะที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศไทย

มีชายฝั่งทะเล	 2	 ด้าน	 ท้ังทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย	 ท�าให้

สะดวกต่อการเชื่อมโยงออกสู่ทะเลเปิด	 ท้ังยังมีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลักของการ

คมนาคมขนส่งทางทะเลและทางอากาศของโลก	 รวมถึงการมีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศ	ทั้งเมียนมา	ลาว	กัมพูชา	และ

มาเลเซีย	 อันท�าให้สามารถผลักดันไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์

ข้ามพรมแดนในภูมิภาคได้

	 การท�าให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้	ตามแนวทางดงักล่าว	จะส่งผลท�าให้สามารถเคลือ่นย้ายสนิค้าภายในประเทศ

และประเทศอื่นในภูมิภาค	 จากแหล่งผลิตและเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง	 ๆ	 ตามเส้น

ทางและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ก�าหนด	 ไปรวมที่ศูนย์โลจิสติ

กส์ในระดับภาค	 ก่อนจะส่งต่อไปยังศูนย์กลางโลจิสติกส์หลักของประเทศที่เป็น

จุดรวมและกระจายสินค้าผ่านการขนส่งรูปแบบต่าง	ๆ 	ออกสู่ทะเลเปิดเชื่อมโยงกับ

ประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 อันจะท�าให้ไทยกลายเป็นประตูการค้าที่ส�าคัญ	 ทั้งของ 

อนุภูมิภาค	 ภูมิภาคอาเซียน	 และโลก	 ซึ่งหากสามารถด�าเนินการขับเคล่ือนให ้

สัมฤทธิ์ผล	 จะท�าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
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ด้านการค้าและบริการในระดับนานาชาติ	 สามารถดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ	ส่งผลให้ประเทศมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง	
สร้างรายได้	และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	
	 กองทัพไทยเป็นนับหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานที่เป็นเครื่องมือและ
สนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐบาลในด้านความมั่นคง	 กอปรกับการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไทยนับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้เกิดภัยคุกคามด้าน 
ความมัน่คงทีม่คีวามหลากหลายและทวคีวามรนุแรงมากยิง่ข้ึน	ดังท่ีมกีารคาดการณ์
ในส่วนของภาพอนาคตของระบบโลจิสต์ใน	ดังนั้น	กองทัพจึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 เพื่อให้กองทัพสามารถด�ารงภารกิจ 
เกี่ยวกับระบบการส่งก�าลังบ�ารุงให้มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านก�าลังพล	 
พัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 และอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร	 ที่สามารถสนับสนุนได้อย่าง
รวดเรว็	และทนัเวลา	โดยโลจสิตกิส์ทางทหารจะเป็นเรือ่งของการส่งก�าลงับ�ารงุหรอื
พลาธิการ	 ข้อเสนอบทบาทของกองทัพในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ	 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์	 (พ.ศ.2561-2580)	 มีสาระส�าคัญ	 คือ	 
ด้านการป้องกันประเทศ	 (1)	 กองทัพควรด�ารงความได้เปรียบด้านการข่าวและ
พฒันาระบบการตดิต่อสือ่สารให้มคีวามหลากหลายของช่องทาง	(2)	ควรสร้างระบบ
มาตรฐานบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน	 (Standard	 Army	 Management	
Information	Systems	:	SAMIS)	(3)	ควรใช้แนวคดิการออกแบบองค์ประกอบของ
สิง่อปุกรณ์	ทีป่ระกอบกบัส่วนประกอบอืน่	ๆ 	ได้หลายชนดิ	(Modularity		Concept)	 
ด้านการพัฒนาประเทศ (1) กองทัพควรปรับโครงสร้างการจัดของให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ	 (2)	 ควรจัดหายุทโธปรณ์และสนับสนุนองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี	 
(3)	 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยอย่างบูรณาการ	 และ	 ด้านการช่วยเหลือประชาชน   
(1)	 ควรเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรอบด้าน  

(2)	ควรบรหิารจดัการกองยานพาหนะ	(Fleet	Management)	และจดัเส้นทางขนส่ง	
(Vehicle	 Routing)	 (3)	 เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยี
เชื่อมโยงระบบติดตาม	 วิเคราะห์	 สถานการณ์	 (4)	 การสร้างกระบวนการประสาน

งานที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว	



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ” 119

5.2	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	 1.	 ภาครัฐและกองทัพควรมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 ซ่ึงควร 

มีการบูรณาการฐานข้อมูล	 โดยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน 

อย่างเต็มรูปแบบ	 โดยการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เข้าถึงกันได้	 

โดยเฉพาะควรพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศในระบบ	 (National	 Single	

Window:	NSW)	ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ

	 2.	 ด้านการปฏิบัติการร่วม/ ผสม	 ควรมีการพัฒนาหลักนิยมการรบ 

ร่วมและการฝึกร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไม่ตามแบบ 

ที่จะเข้ามาพร้อมกับโลจิสติกส์บนการค้าการลงทุนที่เจริญเติบโตขึ้นทุกขณะ	 

อีกทั้ง	 ควรพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบฐานข้อมูลที่สามารถ 

ประสานกันระหว่างก�าลังทางบก	 เรือ	 อากาศ	 และพัฒนาการยุทธ์ร่วมให้มี

ประสิทธิภาพ

	 3.	 เสรมิสร้างความร่วมมือกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีนและประเทศต่าง ๆ 

ในการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในทุกรูปแบบ	 จากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ในภมูภิาคและวสิยัทศัน์ของยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจสิตกิส์	20	ปี	ทีมุ่ง่ให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และมีเป้าหมายของ

ยทุธศาสตร์	คอื	ระบบโลจสิตกิส์แห่งชาตขิองไทยสามารถให้บริการท่ีสะดวก	รวดเร็ว	

ประหยัด	ปลอดภัย	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	พร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค	เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและนานาประเทศนั้น	สิ่งที่

จะตามมาหลังการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือภัยคุกคามต่าง	 ๆ	

ดงันัน้ประเทศไทยและประเทศในภมูภิาคควรมีความร่วมมอืเพ่ือป้องกนัภยัคกุคาม

ต่าง	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต	เช่น

 ●	 ควรเสริมสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติในกลุ ่ม

ประชาคมอาเซียน	 โดยการมีส่วนร่วมในการก�าหนดสถานการณ์การซ้อมร่วม 

ระหว่างหน่วยงานพลเรือน	 ทหาร	 อาสาสมัคร	 และประชาชน	 ตามกระบวนการ	 
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ขั้นตอน	 โดยใช้มาตรฐานวิธีปฏิบัติส�าหรับระบบเตรียมพร้อมและการประสานงาน

ในการปฏิบตักิารร่วมกนัของภมูภิาคอาเซยีนในการบรรเทาภยัพบัิตแิละการตอบโต้

สถานการณ์ฉุกเฉิน	(Standard	Operating	Procedures	for	Regional	Standby	

Arrangements	and	Coordination	of	Joint	Disaster	Relief	and	Emergency	

Response	 Operations	 :	 SASOP)	 และจัดท�าคู่มือการประสานงานภาษาไทย 

ทีส่อดคล้อง	 และมรีายละเอยีดเพิม่เติมส�าหรบัการประสานงานภายในประเทศไทย	 

แยกกับการประสานหน่วยงานกลาง	 ASEAN	 Coordinating	 Center	 for	

Humanitarian	 Assistance	 on	 Disaster	management	 หรือ	 AHA	 Center	 

เพื่อขอรับความช่วยเหลือและจัดส่งความช่วยเหลือ	รวมถึงควรจัดให้มีงบประมาณ

ที่เพียงพอในการซ้อมร่วมกัน	ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	เนื่องจากยามเกิด

เหตุภัยพิบัติ	ต้องให้ความส�าคัญกับระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น

ต่อประเทศ	 ว่าจะสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการ

ประคองสถานการณ์ความมั่นคงเก่ียวกับระบบขนส่งโลจิสติกส์	 ให้มีผลกระทบ 

ต่อการขนส่งสินค้าให้น้อยที่สุด

   ●	ควรสร้างความร่วมมือทางไซเบอร์ระหว่างประเทศ	 ทั้งในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน	 และระหว่างประเทศคู่เจรจา	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศ 

ควรมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางไซเบอร์	 และความร่วมมือระหว่าง 

เครือข่ายของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์	

(Computer	 Emergency	 Response	 Team	 :	 CERT)	 ในแต่ละประเทศ	 เพื่อ 

บูรณาการการท�างานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	เทคโนโลยีที่จ�าเป็นและตอบ

สนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งภายในภูมิภาคอาเซียน

และประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาคอื่น	 ๆ	 รวมถึงวางกรอบความร่วมมือด้านไซเบอร์

ระดับภูมิภาคร่วมกันอย่างจริงจัง	 เนื่องจากเรื่องการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาท

ส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดส่ง	 การช�าระเงิน	 รวมถึง

ธุรกรรมอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบอเิลก็ทรอนกิส์	รวมถงึการพฒันาระบบโลจสิตกิส์
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ที่ส่วนใหญ่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการท�างาน	 อันจะเป็นการเปิด 

ช่องโหว่ที่อาจจะเกิดภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น	

 โดยสรุป	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์นอกจากจะมีผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ทีจ่ะได้รบัเป็นอย่างมากแล้ว	แต่กย็งัมผีลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาจากการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ซึ่งถึงแม้เส้นทางโลจิสติกส์ 

จะน�าพาความเจริญเติบโตให้แก่ด้านเศรษฐกิจ	แต่ปัญหาด้านความมั่นคงก็มีโอกาส

จะตามมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	อาท	ิการขนส่งสิง่ผดิกฎหมาย	ยาเสพตดิ	อาชญากรรม

ข้ามชาติ	 ฯลฯ	 และเมื่อถึงเวลานั้นปัญหาความมั่นคงดังกล่าวก็อาจสะท้อนกลับไป

เป็นปัญหาส�าคัญต่อภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน	 ดังนั้น	 หน่วยงานด้านความมั่นคงอย่าง

กองทัพ	 ถึงแม้จะมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระบบการจัดการโลจิสติกส์ของ

ประเทศ	แต่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงของ

ชาติที่จะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศต่อประเทศเพื่อนบ้าน	และมิตรประเทศที่

มีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน	 ดังนั้น	 กองทัพจึงมีบทบาท 

ในการสนับสนุนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	โดยการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์

ต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ”122

บรรณานุกรม
ภาษาไทย

กรมยุทธการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย.	(2561).	นโยบายผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด	ประจ�าปีงบประมาณ	2562.	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.	หน้า	14	–	34.	

กระทรวงอุตสาหกรรม.	(2559).	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	4.0	ระยะ	

20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579).	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.

กองข้อมูลธุรกิจ.	 (2560).	ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์.	ค้นเมื่อ	30	สิงหาคม	2561.	

จาก	www.dbd.go.th/dbdweb56/ewt_dl_link.php?nid=469402227

กองวชิาเหล่าสนบัสนนุการช่วยรบส่วนวชิาทหาร	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า.	

(2561).	แนวสอนวชิาการส่งก�าลงับ�ารงุ	MS	5001.	เอกสารอดัส�าเนา.	ผู้แต่ง.	

หน้า	32-33.

ข่าวสารโลจิสติกส์คาเฟ่.	 (2561).	 Green	 Logistics	 (กรีนโลจิสติกส์)	 คืออะไร.	 

ค้นเมือ่	15	สงิหาคม	2561.	จาก	www.logisticafe.com/2009/08/green-

logistics

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภา

นติบิญัญตัแิห่งชาต.ิ	(2562).	ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจสิตกิส์	20	ปี	(พ.ศ.	2561	

-	2580).	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.

ครบทุกเรื่องโลจิสติกส์.	 (2560).	 รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	 -	 

โลจิสติกส์เชื่อมโยงอาเซียนเสริมศักยภาพไทย.	ค้นเมื่อ	30	สิงหาคม	2561.	

จาก	www.logistics2day.com/news-update/1926

ธนาคารโลก.	 (2553).	 โลจิสติกส์ทางการค้าของโลกดีขึ้น	 แต่ยังต้องปรับปรุงอีก 

เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง.	 ค้นเมื่อ	 15	 สิงหาคม	 2561.	 

จาก	 www.worldbank.org/th/news/press-release/2010/01/15/

global-trade-logistics-improving-more-needed-boost-recovery

ธนาคารโลก.	(2559).	เศรษฐกจิโลกปี	พ.ศ.	2559	จะได้รับผลกระทบอย่างหนกัจาก

	 	 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆ	 ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่.	 ค้นเมื่อ	



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ” 123

29	 สิงหาคม	 2561.	 จาก	 www.worldbank.org/th/news/press-

release/2016/01/06/anemic-recovery-in-emerging-markets-to-

weigh-heavily-on-global-growth-in-2016	

ธนาคารโลก.	 (2561).	 IMF	 ท�านายเศรษฐกิจโลกปีนี้ถึงปีหน้าโตขึ้น	 ผลจากการ 

ฟ้ืนตวั	120	ประเทศ.	ค้นเมือ่	29	สงิหาคม	2561.	จาก	www.sanook.com/

money/541065

ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(2561).	รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน	 (ฉบับย่อ).	 ค้นเมื่อ	 1	 สิงหาคม	 2561.	 จาก	www.bot.or.th/Thai/

MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/	 ReportMPC/Minute_N2/

MPC_Minutes_12561_b5zglt1f.pdf

พร็อพทูมอร์โรว์.	(2561).	แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC).	 ค้นเมื่อ	 30	 สิงหาคม	 2561.	 

จาก	prop2morrow.com/2018/01/04/eec-04-jan-17

พสุ	 เดชะรินทร์.	 (2559).	 กลยุทธ์	 “Platform”.	 ค้นเมื่อ	 16	 สิงหาคม	 2561.	 

จาก	www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639621

ภคมน	 กิจนุสนธ.	 (2562).	 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่มีผลต่อปัจจัย

ความส�าเรจ็ของการจดัการระบบห่วงโซ่อปุทาน.	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	2	กนัยายน	

2562,	 จาก	 http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/ 

1581/6/6chap2.pdf.	หน้า	13.

มนตรี	พูลทวี.	(ม.ป.ป.).	การพัฒนาระบบส่งก�าลังบ�ารุงของกองบัญชาการช่วยรบที่	

3.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 2	 กันยายน	 2562,	 จากhttps://www.awc.ac.th/

webpc/showResearch.php?id=233&info=pdf&path=https://www.

awc.ac.th/awcdata	/research/.	หน้า	2-12.

มุมมองการจัดการโลจิสติกส์ต่อวิกฤตน�้าท่วม,	วารสารบริหารธุรกิจ,	ปีที่	34	ฉบับที่	

132	ต.ค.-ธ.ค.	54,	ออนไลน์.	http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba132/

Column/JBA132SathapornC.pdf,	หน้า	2	–	3



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ”124

ราชกิจจานุเบกษา.	(2559).	พระราชบัญญัติ	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559.	
ค้นเมื่อ	 12	 มีนาคม	 2561.	 จาก	 http://www.nsc.go.th/Download1/
B42559.pdf.	หน้า	1.

ราชกิจจานุเบกษา.	 (2561).	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2561-2580).	 เอกสาร 
	 อักส�าเนา.	ผู้แต่ง.	หน้า	7.
วรีวฒัน์	ปัญควิจณาณ.	(2560).	การพฒันาตวัแบบการส่งก�าลงับ�ารงุทางทหารส�าหรบั

ปฏบิตักิารบรรเทาภัยพบิติั	(อทุกภยั)	ของกองทพับก.	วารสารวจิยั	มสด	สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.	ปีที	13	ฉบับที่	3	(กันยายน-ธันวาคม).	หน้า	
39-60.

ศูนย์ข้อมูล	&	ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง.	(2561).	ครึ่งปี	2561	มูลค่าการค้า	FTA	
เพิม่ขึน้	14.24%	แต่	‘น�าเข้า’	มากกว่า	‘ส่งออก’.	ค้นเมือ่	28	สงิหาคม	2561.	
จาก	www.tcijthai.com/news/2018/8/current/8264

ศูนย์รวมข่าวเทคทอล์กไทย.	(2560).	เทคโนโลยีหลักในการสร้างรถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัต.ิ	ค้นเมือ่	16	สงิหาคม	2561.	จาก	www.techtalkthai.com/intro-
to-self-driving-car

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.	(2560).	e-Commerce	แรงไม่ตก	ดันโลจิสติกส์โต.	ค้นเมื่อ	30	
สิงหาคม	 2561.	 จาก	 www.kasikornbank.com/th/business/sme/
KSMEKnowledge/article/KSME	Analysis/Documents/E-Commerce_
Logistic.pdf

สถาพร	สหวัฒน์.	(2558).	ค�าว่า	“ลอจิสติกส์”	กับค�าว่า	“ส่งก�าลังบ�ารุง”	เหมือน
หรือต่างกัน.	 ออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 2	 กันยายน	 2562,	 จากhttp://www.
logistics-rta.com/content/2555?fbclid=IwARX_	 sIh7FjOu6-6_
ZYU8JmTqr93OiQQLwIYqT1Tq5rxN4D-pvpGfilTmo.	หน้า	1-3.

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.	 (2561).	 เอกสารสรุปประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	
“วิสัยทศัน์ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานโลจิสตกิส์	20	ปี”.	ในวนัพธุที	่7	มนีาคม	2561	
เวลา	08.30	-	16.30	นาฬิกา	ณ	ห้องฝึกนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร	

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพฯ.



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ” 125

ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา.	(2551).	พระราชบัญญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวง

กลาโหม	พ.ศ.2551.	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	30	พฤศจิกายน	2561,	จาก	http://

web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A814/%	A814	20-9998-update.

pdf.	หน้า	3-4.	

ส�านักข่าว	กรมประชาสัมพันธ์.	(2559).	ครม.เห็นชอบพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก	(EEC)	ครบวงจร.	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	6	กนัยายน	2562,	จาก	http://

www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5903&filename=index.	

หน้า	1-2.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2560).	 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	2560	–	2564).	 เอกสารอัด

ส�าเนา.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2562).	 แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	8	สิงหาคม	2562.	จาก	http://

nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B

8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%

B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0

%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A0%

E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95/

ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	(2561).	ร่างยุทธศาสตร์ชาติ	ฉบับเสนอ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	มิถุนายน	2561.	เอกสารอัดส�าเนา.

ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิส�านกันายกรฐัมนตร.ี	(2560).	(ร่าง)นโยบายและ

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	–	2564).	เอกสารอัด

ส�าเนา.		หน้า	9	-	31.



เอกสารวิชาการ (Working paper)
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์กับความมั่นคงของชาติ”126

สุวรรณี	อัศวกุลชัย.	 (2556).	 โลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	 (Green	Logistics).	

ค้นเมื่อ	 15	 สิงหาคม	 2561.	 จาก	www.logistics.go.th/attachments/

article/873/Content_20.pdf

อรรถชัย	 รักษาศิลป์.	 (2561).	 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยกองพล

พัฒนาที่	2	ในการพัฒนาประเทศ.	เอกสารวิจัยส่วนบุคคล.	วิทยาลัยการทัพ

บก.	เอกสารอัดส�าเนา.	ผู้แต่ง.	หน้า	3-4.

ภาษาอังกฤษ

DB	Mobility	Logistics	AG.	(2014).	VISIONS	OF	THE	FUTURE:	TRANSPORTATION	

AND	LOGISTICS	2030.	ออนไลน์.	ค้นเมือ่	8	สิงหาคม	2562.	จาก	file:///C:/

Users/Administrator/Downloads	 /Visions	 _of_the_	 Future__

TRANSPORTATION_AND_LOGISTICS_2030%20(1).pdf

DHL.	(2012).	DELIVERING	TOMORROW	Logistics	2050.	ออนไลน์.	ค้นเมื่อ	8	

สิงหาคม	 2562.	 จาก	 https://www.dhl.com/content/dam/Local_

Images/g0/aboutus/SpecialInterest/Logistics2050/szenario_study_

logistics_2050.pdf







เอกสารวิชาการ เรื�อง 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

เอกสารวิชาการ 
เรื�อง “ยุทธศาสตรชาติดานโลจิสติกสกับความมั่นคงของชาติ” 

“ยุทธศาสตรชาติดานโลจิสติกส
 กับความมั่นคงของชาติ”



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20191018235512
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     1
     555
     166
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     138
     137
     138
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



