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บทคัดยอ 

 บทความประกอบดวย 4 สวน ไดแก นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย 

ความกาวหนาของไทยตอความเปนศูนยกลางของโลจิสติกสของอาเซียน บทบาทภาครัฐ         

ในการสรางความเขมแข็งใหไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสของอาเซียน และบทสรุป 

 นโยบายดานโลจิสติกสของไทย กอนป พ.ศ. 2546 ไดกําหนดอยูภายใตแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเนนการเตรียมพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ไดแก 

ทางถนน ทางเรือและทางอากาศ ในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลกําหนดใหโลจิสติกสเปนวาระแหงชาต ิ

และปจจุบันกําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยเปนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2556-2560) ซึ่งไทยมคีวามกาวหนาสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของอาเซียนทั้ง 3 ดาน ไดแก 

ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ดานการวางกฎระเบียบและขอมูล และดานทรัพยากรมนุษย

และผูประกอบการ โดยที่ภาค รัฐไทยมีบทบาทในการส ง เสริมความเขมแข็ ง ให ไทย                

เปนศูนยกลางโลจิสติกสของอาเซียนใน 3 บทบาท ไดแก การใชอํานาจ การอํานวยการ และ  

การเปนหุนสวน 

 อยางไรก็ตาม ภาครัฐไทยควรใหความสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏบิัต ิโดยการจัดทํา

แผนงานและโครงการที่สอดคลองกับนโยบายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป การประสานงานทั้ง

ระดับหนวยงานและระหวางหนวยงาน รวมถึงกําหนดหรือปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ        

ใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะสงผลกระทบตอตนทุน ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ของระบบโลจิสตกิส 

 คําสําคัญ: บทบาทของภาครัฐไทย ศูนยกลางโลจิสติกสของอาเซียน การสรางความเขมแข็งดาน  

โลจสิติกส 
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Abstract 

 The article entitled “Public Sector Roles in Strengthening Thailand as an ASEAN’s 

Logistic Hub” consists of four parts, namely: Thailand’s public policies on logistic 

development, the progress of logistic systems towards an ASEAN’s Logistic Hub, roles of 

public sectors in strengthening Thailand as an ASEAN’s Logistic Hub, and a summary and 

recommendations.  

 Before 2003, Thailand’s logistic development focused mainly on physical 

infrastructure (roads, sea & coastal, and air lines) and was formulated under the National 

Economic and Social Development Plan. In 2003, it was promoted to a national agenda. 

Currently, the second strategic logistic development plan for the years 2013-2017 has been 

implemented. To achieve the goal of ASEAN’s Logistic Hub, Thailand has been undergoing a 

development of 3 main aspects: physical infrastructure, soft infrastructure, and human 

resources and entrepreneurs. Roles of Thai public sectors in strengthening Thailand as an 

ASEAN’s Logistic Hub are mandating, facilitating, and partnering. 

 However, it is recommended that Thai public sectors focus more on logistic policy 

implementations by means of making logistic plans and projects correspond with the policies 

and changing context, coordinating between and among working units vertically and 

horizontally and making or improving related rules and regulations. These can have  high 

impacts on logistic cost, facilitation, speed, and safety of the logistic system.  

 Keywords: Public Sector Roles, ASEAN’s Logistic Hub 
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บทนํา 

 ระบบโลจิสติกสเปนพื้นฐานสําคัญของ

การพัฒนาประเทศมานานนับต้ังแตการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินคามีบทบาทมากขึ้นตอระบบ

เศรษฐกิจ โลจิสติกสไดรับความสนใจและสําคัญ

มากขึ้นในชวงตนศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเปนชวงท่ีมี    

การกระจายสินคาพืชผลทางเกษตรอยางแพรหลาย 

โลจสิติกสจงึเปนกจิกรรมท่ีสําคัญย่ิงในการสนับสนุน 

กลยุทธของภาคธุรกิจ โดยมีเปาหมายคือการสงมอบ 

สินค า ไปยังผู ซื้อ ในทุก ท่ีอย างรวดเ ร็วฉับไ ว 

ความสําคัญของโลจสิติกสปรากฏเดนชัดขึ้นในชวง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และตนทศวรรษท่ี 1960 

หลังจากคํากลาวของศาสตราจารย ปเตอร ดรัคเกอร 

(Peter Drucker) ปรมาจารยและนักทฤษฎีซึ่งเปน

ผูเช่ียวชาญในภาคธุรกิจระดับโลก รวมท้ังยังเปน

นักเขียนและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ท่ีวา “โลจิสติกส

เปนพรมแดนของโอกาสขั้นสุดทายขององคการ   

ท่ีตองการปรับปรุงประสิทธิภาพ ปจจัยเหลาน้ีเอง

ท่ีหลอมรวมกันสรางความนาสนใจในโลจิสติกส” 

(Grant, labert, Stock, & Ellram, 2006) ทําใหองคการ 

ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจตางตื่นตัว เรงศึกษาและ

พัฒนาระบบโลจิสติกสของตนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และความสามารถในการแขงขัน ท่ีนับวันจะทวี

ความสําคัญและเขมขนขึ้น 

 

 ตนทศวรรษท่ี 1990 การจัดการโลจิสติกส

ท่ีมีประสิทธิผลกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลให

องคการภาคธุรกิจมีกําไรและความสามารถ      

ในการแขงขันมากขึ้น โดยท่ีโลจิสติกสมีบทบาท  

ในการชวยสง เสริมและสนับสนุนการตลาด       

ลดตนทุนการดําเนินการ และเพิ่มชองทางการจัด

จําหนายสินคาและบริการใหกวางขวางและ

หลากหลายขึ้น โลกท่ีไรพรมแดนและโลกาภิวัตน

ในปจจุบันย่ิงสงเสริมใหโลจิสติกสมีความสําคัญ

อยางย่ิงในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

โดยการเคลื่อนยายสินคาและบริการไปยังทุกท่ี   

ในโลกอยางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดังน้ัน 

รัฐบาลจงึกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

ใหสอดคลองหรือควบคูไปกับนโยบายการพัฒนา

ดานเศรษฐกจิของประเทศ  

 การท่ีประเทศไทยต้ังอยูบนศูนยกลาง

ของกลุมประเทศในอินโดจีนหรือเอเชียตะวันออก

เฉียงใตซึ่งมีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน    

ท้ังเมียนมาร  สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 

ประกอบกับตนทุนการผลติท่ีสูงขึ้นในจนีและประเทศ

แถบอาเซียน สงผลใหประเทศในแถบลุมนํ้าโขง 

(Greater Mekong Sub-region) ไดรับความสนใจจาก 

นักลงทุนตางชาติ เขาไปลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะ

ประเทศเวียดนามและเมียนมาร ประเทศไทยจึงมี

บทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ  

อินโดจนี นอกจากน้ีไทยยังมโีอกาสจากการเจริญเติบโต 

ทางการคาระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ

การกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิด 

การไหลเวยีนของสนิคา เงนิทุนและแรงงานไดอิสระ

มากขึ้น ผูเขียนจึงทําการศึกษา “บทบาทภาครัฐ      

ในการสรางความเขมแข็งให ไทยเปนศูนยกลาง         

โลจิสติกสของอาเซียน” โดยศึกษาบทบาทภาครัฐ     

ในการใชอํานาจ การอํานวยการ และการเปนหุนสวน

เพื่อสรางความเขมแข็งใหไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกส

ของอาเซียน ตลอดจนนําเสนอขอเสนอแนะอันจะเปน

ประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบ 

โลจสิติกสของไทย 
 

นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสตกิสของไทย 

 นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ

ไทยปรากฏต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) ซึ่งเนน         

การลงทุน ในสิ่ งกอสรางขั้นพื้นฐานในรูปแบบ        

ของระบบคมนาคมและขนสง ระบบเขื่อนเพื่อ 

การชลประทาน และพลังงานไฟฟา สาธารณูปการ ฯลฯ 
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ตอมาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) 

ไดมกีารปรับงบลงทุนในโครงการกอสรางมาสนับสนุน

การลงทุนเพื่อใชประโยชนจากโครงการขั้นพื้นฐานท่ีมี

อยู และเนนนโยบายสงเสริมการสงออก รวมท้ัง

ปรับปรุงโครงสรางการนําเขา ในป พ.ศ. 2546 รัฐบาล

กําหนดใหโลจิสติกสเปนวาระแหงชาติ นําสูจัดทํา

แผนพัฒนาระบบโลจสิติกสแหงชาติเปนคร้ังแรกขึ้น 

 แผนพัฒนาระบบโลจิสติกสแหงชาติ 

พ.ศ. 2550-2554 เนนการพัฒนาภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก การปรับปรุง

ประสทิธิภาพระบบโลจสิติกสในภาคการผลิต การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบขนสงและโลจิสติกส การพัฒนา

ธุรกิจโลจิสติกส การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการคา และการพัฒนากําลังคน ขอมูล และกลไก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร สงผลใหเกิดการเจริญ 

เติบโตของระบบโลจิสติกสอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

ทําใหการขนสงสินคาทางถนนผานดานประเทศ

เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย และ

เมยีนมาร มกีารเติบโตและความสําคัญเพิ่มขึ้นทุกป 

ในป พ.ศ. 2552 – 2556 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉลี่ยเติบโตท่ีรอยละ 10.23 ตอป ในป

พ.ศ. 2556 มีมูลคา 924,241.79 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.51 

(กรมการคาตางประเทศ, 2557) มีปริมาณเพิ่มขึ้น

รวมมากกวา 12,723 ลานตัน ทางเรือ 87 ลานตัน 

และทางทาอากาศยานไทยมีปริมาณมากถึง 1.3 

ลานตัน (Thailand Board of Investment, 2015)  

 นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริม

การพัฒนาระบบโลจิสติกสแบบบูรณาการระหวาง

หนวยงาน สงผลใหไทยมีอันดับ Logistics Performance 

Index (LPI) ท่ีสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2556 (World 

Bank, 2014) ไทยอยูในอันดับท่ี 35 สูงขึ้นจากอันดับ

ท่ี 38 ในปพ.ศ. 2555 ซึ่งเปนการจัดอันดับจาก 

160 ประเทศท่ัวโลกและไทยอยูในอันดับ 3 ของ

ประชาคมอาเซียน Logistics Performance Index (LPI) 

ศึกษาใน 6 มิติสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

โลจิสติกสของประเทศ ไดแก โครงสรางพื้นฐาน 

(Infrastructure) พิธีการศุลกากร (Customs) การขนสง 

ระหวางประเทศ (International Shipments) ความสามารถ 

ในการทําธุรกิจของผูประกอบการ (Logistics 

Competence) การติดตามสินคา (Tracking and Tracing) 

และความรวดเร็วในการขนสง (Timeliness) โดย

การบูรณาการดังกลาวมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

หลายหนวยงาน อาทิ กระทรวงพาณิชย (กรมการ

คาตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) 

กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวง

คมนาคม (กรมการขนสงทางบก กรมการขนสง

ทางนํ้าและพาณิชยนาวี กรมการขนสงทางอากาศ 

การรถไฟแหงประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศ

ไทย กรมทางหลวง สํา นักงานนโยบายและ

แผนการขนสงและจราจร) กระทรวงเทคโนโลยี

และสารสนเทศ กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวง

แรงงาน สํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการ

เศ ร ษฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ  สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสมาพันธ  

โลจสิติกสไทย เปนตน 

 นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม อาทิ 

อุตสาหกรรมยานยนต การคาภายในประเทศและ

ตางประเทศ นับเปนนโยบายท่ีสนับสนุนใหระบบ  

โลจิสติกสไทยเขมแข็งขึ้น โดยการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมทําใหอุปสงคการบริการโลจิสติกส

เพิ่มขึ้น และท่ีสําคัญ ท่ีต้ังของไทยสามารถเปน 

Gateway สําหรับการขนสงทางถนนสําหรับ

ประเทศจนีตอนใตอีกดวย 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ     

โลจิสติกสของไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติ, 2556) ไดมีการพิจารณาแผนให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
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2555-2559) ยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาล 

(Country Strategy) และยุทธศาสตรการเขาสู

ประชาคมอาเซียนป  2558 ซึ่ งประกอบดวย 

ภารกิจ 3 ดาน และยุทธศาสตร 7 ดาน โดยการ

วางเปาหมายแหงความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

ประกอบดวย  

  1 .  ตํ า แ ห น ง ท า ง ยุ ทธศา สต ร 

(Strategic Position) ในการเปนศูนยกลางธุรกรรม

การคาและบริการของกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง

และเปนประตูการค า สูตลาดเอเ ชีย  เพื่ อ ให

สอดคลองกับศักยภาพและหลักความไดเปรียบ

โดยเปรียบเทียบ และนําไปสูความรวมมือและ  

การเติบโตท่ีย่ังยนืรวมกันในภูมภิาค 

  2. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Objectives) ประกอบดวย 3 สวนคือ 

การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการ

ตอบสนองลูกคาของระบบโลจิสติกส ท้ังในระดับ

สถานประกอบการระดับกลไกและกระบวนการ

อํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศ    

การสรางความเขมแข็งและมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ

ไทยในโซอุปทาน และการเติบโตท่ีชวยลดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและ

ระดับภูมภิาค 

  3. ผลสัมฤทธ์ิสุดทาย (Ultimate 

Goal) การสรางขดีความสามารถในการแขงขันของ

ภาคธุรกจิและการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ

รวมกันบนพื้นฐานของการมีภาคธุรกิจท่ีเขมแข็ง       

มีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ  รวมถึง           

การคํานึงถึงคุณคาท่ีสังคมตองการท้ังเร่ืองของ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

พลังงาน การมีชีวิตอยางมีคุณภาพ และการให

คุณคาความเปนมนุษยกับคนทุกระดับ ทายท่ีสุด 

จะกอใหเกิดผลลัพธท่ีบูรณาการไปสูการยกระดับ

คุณภาพ 
 

ความกาวหนาของไทยตอความเปน

ศูนยกลางของโลจิสตกิสของอาเซยีน 

 จากนโยบายขางตน การพัฒนาใหไทย

เ ป น ศู น ย ก ล า ง โ ล จิ ส ติ ก ส ข อ ง อ า เ ซี ย น มี

ความกาวหนาจําแนกตามองคประกอบในการ

พัฒนาโลจิสติกส 3 ดาน ไดแก ดานโครงสราง

พื้นฐานทางกายภาพ ดานการวางกฎระเบียบและ

ขอมูล และดานทรัพยากรมนุษยและผูประกอบการ 

(สภาผูขนสงสนิคาทางเรือแหงประเทศไทย, 2550) 

โดยท้ัง 3 ดาน ปรากฏความกาวหนา ดังน้ี 

  1. ดานโครงสรางพื้นฐานทาง

กายภาพ ไทยมีโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 

ไดแก สนามบิน โครงสรางการขนสงระบบราง เชน 

รางรถไฟ หัวรถจักร  แครรถไฟ โครงสรางทาง

ถนน เชน ถนน สถานีขนสงถายสินคา เปนตน โดย

พัฒนาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 

จนถงึปจจุบัน  

   1.1 ทางถนน เพื่อการเปน

ศูนยกลางของโลจิสติกสของอาเซียน ไทยได

ดําเนินกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

โดยมีหนวยงานหลัก คือ กระทรวงคมนาคม ได

พัฒนา 4 เสนทางเพื่อเช่ือมตอประเทศในภูมิภาค

ลุมแมนํ้าโขง ไดแก เสนทาง R1 โครงการถนนสาย

กรุงเทพฯ–พนมเปญ- โฮจิมินตซิตี้–วังเตา R2 

โครงขายถนนเช่ือมโยงแนวตะวันออก-ตะวันตก 

(East-West Corridor) ไทย-ลาว-เวียดนาม 

เสนทาง R3 โครงการถนนสายเชียงราย–คุนหมิง

ผานลาวและเมียนมาร เสนทาง R3A ไทย-ลาว–จีน 

เสนทาง R3B ไทย-เมียนมาร–จีน และเสนทาง R10 

โครงการถนนเลียบชายฝงทะเล ไทย-กัมพูชา–

เวยีดนาม (กรมทางหลวง, 2553) 

 จากผลการวิจัยของสถาบันระหวาง

ประเทศเพื่อการคาและพัฒนา (2558) พบวา 

ปจจุบันเสนทาง R1 ภาพรวมอยูในเกณฑพอใช-ด ี

สามารถใชงานได มี อุปสรรคจากสภาพถนน 
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กฎระเบียบการนํายานพาหนะเขา รวมถึงพิกัด   

น้ําหนักรถบรรทุกท่ีตางกัน และความไมโปรงใส

ของพิธีศุลกากร สวนท่ีต้ังดานศุลกากรท้ังอรัญ

ประเทศ/ปอยเปตคับแคบ จากการพัฒนาเชิง

พาณิชย ใชรวมกันหมดไมวานักทองเท่ียว รถเข็น 

หรือรถบรรทุกสินคา อีกท้ังถนนระหวางดานไมมี

การบํารุงซอมแซม จากปญหาขอพิพาทเขตแดน 

ดานเวลาเร่ิมใหรถบรรทุกผานดานปอยเปตเขาไป

น้ัน เร่ิมชากวาการปลอยจากดานบานคลองลึก  

ทําใหรถบรรทุกตองออกันท่ีฝงไทย เกิดปญหา

จราจรติดขัด และมีคาใชจายแอบแฝงตอรถตู

บรรทุกสนิคาในการผานแดนในฝงกัมพูชา 

 สวนเสนทาง R10 ภาพรวมอยูในเกณฑ

พอใช-ควรปรับปรุง สามารถใชงานไดจริงเฉพาะ

จากจังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง หลังจากน้ันผาน

ภูเขาสูงชัน และมีโคงอันตราย รถบรรทุกใหญ    

ไมสามารถผานได มี อุปสรรคจากสภาพถนน 

กฎระเบียบการนํายานพาหนะเขา รวมถึงพิกัด

นํ้าหนักรถบรรทุกท่ีตางกัน และความไมโปรงใส

ของพิธีศุลกากรในฝงกัมพูชา จึงทําใหปริมาณ

การคาการขนสงไมมาก สิ่งอํานวยความสะดวก

ตามเสนทาง R10 ยังมนีอยเมือ่เทียบกับ R1 

  ในป พ.ศ. 2546 ไทยไดริเร่ิมใหมี

การจัดต้ังยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ

กับประเทศเพื่อนบาน ระหวาง กัมพูชา-ลาว-

เมียนมาร-ไทย (Ayeyawady-Chao Praya-Mekong 

Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โดยม ี

3 เสนทาง ไดแก เสนทางคมนาคมเช่ือมโยง ไทย–

เมียนมาร เสนทางคมนาคมเช่ือมโยง ไทย–ลาว 

และเสนทางคมนาคมเช่ือมโยง ไทย–กัมพูชา   

(กรมทางหลวง, 2553) 

  นอกจากน้ียังดําเนินกรอบความ

ร วมมือสาม เหลี่ ยม เศรษฐกิ จ อิน โด นี เซี ย-

มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT) และมีโครงการทางหลวง

อาเซียนซึ่งเปนโครงการท่ีกรมทางหลวงไดเขามา 

มีสวนรวมในการพัฒนาทางหลวงระหวางประเทศ 

มี เปาหมายท่ีจะเ ช่ือมโยงการเดินทางติดตอ

ระหวางพื้นท่ีซึ่งมีศักยภาพสูงของประเทศสมาชิก

อาเซียนเขาดวยกันมีจํานวนท้ังสิ้น 23 สายทาง 

ระยะทาง 36,600 กโิลเมตร 

 ท้ังน้ี รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณ

พัฒนาทางดวนระหวางเมืองและถนนในเขตชนบท 

และใหภาคเอกชนมสีวนรวมในโครงการในการเปน

หุนสวน หรือ Public – Private Partnership (PPP) 

รวมท้ังพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชน หรือ Public-Private Collaboration 

(PPC) อีกดวย 

   1.2 ทางเรือ ประเทศไทยมี

ทางออกอาวไทยและมีทาเรือนํ้าลึก 2 แหง คือ 

ทาเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด ซึ่งทาเรือแหลม

ฉบังจะขยายขีดความสามารถในการขนสงสินคา

ทางตูคอนเทนเนอรใหไดถึง 18 ลานตูและรองรับ

เรือสินคานํ้าหนักมากกวา 100,000 ตัน (DWT) 

สวนทาเรือมาบตาพุดสามารถรองรับเรือสินคา

นํ้าหนักมากถึง 120,000 ตัน (DWT) และออกแบบ

ใหเปนท่ีพักสินคาประเภทกาซและเคมีนํ้า รวมท้ัง

กาซธรรมชาติและปโตรเคมีอีกดวย (Thailand 

Board of Investment, 2015) นอกจากทาเรือนํ้าลกึ

แลว ไทยยังมีทาเรือชายฝงจํานวนมากไวรองรับ    

โลจิสติกส โดยในป พ.ศ.2556 การขนสงสินคา

ทางเรือผานทาเรือกรุงเทพฯ เชียงแสนและเชียงของ 

แหลมฉบัง และระนองมปีริมาณถงึ 87 ลานตัน 

   1.3 ทางอากาศ ไทยมีแผน 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Thailand Board of 

Investment, 2015) ในการพัฒนาทาอากาศยาน   

5 แหงเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางดานการขนสง

ทางอากาศ ประกอบดวย ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ดอนเมอืง ภูเก็ต เบตง และแมสอด โดยคาดการณ

วาสินคาทางอากาศจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องจากในป พ.ศ.2556 ซึ่งมีปริมาณมาก    
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ถึง 1 .2 ลานตัน โดยผานทางทาอากาศยาน

เชียงใหม เชียงราย หาดใหญ ภูเก็ต สุวรรณภูมิ

และดอนเมือง  จะ เ ห็นได  ไทยมีการ พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพใหรองรับปริมาณ

สินคาท่ีมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น ท้ังทางถนน ทางเรือ 

และทางอากาศ อาจกลาวไดวา ไทยมีความพรอม

ในการเปนศูนยกลางโลจสิติกสของอาเซยีน 

  2. ดานการวางกฎระเบียบและ

ขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขมแข็งให

ไทยเปนศูนยกลางโลจสิติกสของอาเซยีน ซึ่งจําแนก 

ไดเปน 4 ดาน ไดแก ศุลกากร เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

การสงเสริมการคาการลงทุน และการปฏบัิติการขนสง 

   2.1 ดานศุลกากร กรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง ไดดําเนินการเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ

อาเซียนใน 5 ดานหลัก (กรมศุลกากร, 2556) 

ไดแก มาตรการยกเลกิภาษีศุลกากรและมาตรการ

ท่ีไมใชภาษี การปรับปรุงแกไขกฎวาดวยถิ่นกําเนิด

สินคา (Rule of Origin) และระเบียบวิธีปฏิบัติ

ท่ีทันสมัย การนําระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ดวยตนเองโดยผูสงออก (Self-Certification) และ     

ใบขนสินคาอาเซียน (ASEAN Customs Declaration 

Document: ACDD) ที่มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อให

สมาชิกใชในการผานพิธีการศุลกากรสําหรับ    

การนําเขา/สงออก และใชผานแดนภายในอาเซียน 

ดานท่ี 4 คือ ระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของ

อาเซียน (ASEAN Single Window) โดยกรมศุลกากร 

ไดจัดตั้ง National Single Window (NSW) เพื่อ

บูรณาการ การเช่ือมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐ

และภาคธุรกิจไว ณ จุดเดียว และดานสุดทาย คือ 

มาตรการกระตุนการรวมกลุมทางศุลกากร นอกจากน้ี 

ยังมีแผนงานศุลกากรเพื่อรองรับ AEC โดยจําแนก

การพัฒนา 5 ดาน ไดแก โครงสรางพื้นฐานกฎหมาย 

กฎ และระเบียบ ระบบงาน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ

และอุปกรณ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   2.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ

สงเสริมการคาการลงทุนน้ัน ประเทศไทยได

กําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1 ไวใน 5 

จังหวัด 6 พื้นท่ี (เติมธรรม สิทธิเลิศ, 2558) ไดแก

เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอ

คลองใหญ มีดานบานหาดเล็กเปนจุดผานแดน

เช่ือมจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เขตเศรษฐกจิ

พิเศษตาก ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอแมสอด พบพระ 

และแมระมาด มีดานแมสอดเปนจุดผานแดน

เ ช่ื อ ม ต อ เ มื อ ง เ มี ย ว ดี  ป ร ะ เ ท ศ เ มี ย น ม า ร           

เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นท่ี

อําเภอเมืองมุกดาหาร หวานใหญ และดอนตาล   

มีดานมุกดาหารเปนจุดผานแดนเช่ือมตอแขวง

สะหวันเขต สปป.ลาว เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภออรัญประเทศ และวัฒนา

นคร มีดานอรัญประเทศเปนจุดผานแดนเช่ือมตอ

จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และเขต

เศรษฐกจิพเิศษสงขลา ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอสะเดา 

มีดานสะเดาและดานปาดังเบซารเปนจุดผานแดน 

เ ช่ือมตอ รัฐ เคดาหและรัฐ เปอร ริส ประเทศ

มาเลเซีย โดยรัฐสนับสนุนการลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบสิทธิประโยชนดาน    

การลงทุนและการเงิน นอกจากน้ี ยังมีสิทธิ

ประโยชนท่ีไดรับจากกรมศุลกากรกรณีตั้งเขต

ปลอดอากรและคลังสินคา ทัณฑบนอีกดวย     

การดําเนินการในระยะตอไปคือ การพัฒนา     

เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ซึ่งครอบคลุม 5 

จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย 

นครพนม และนราธิวาส ถอืเปนการขยายการเช่ือมโยง 

ทางเศรษฐกจิกับประเทศเพื่อนบานตอไป 

   2.3 การสงเสริมการคาการ

ลงทุน กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยได

กําหนดยุทธศาสตรของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 

Hub) เพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกส

ของอาเซียน ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 
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ไดแก การสรางศักยภาพในการแสวงหาโอกาส

และการเขาสูตลาดอยางเหมาะสม การบมเพาะ

ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

การสงเสริมแลกเปลี่ยนการคาและการลงทุน     

ในประเทศเป าหมาย การเจาะตลาดการค า     

การลงทุนในประเทศเปาหมาย หรือชักนําการ

ลงทุนเขามาในประเทศไทย และการเขาถึงแหลง 

ทรัพยากรวัตถุดบิและการจางผลิต  

   2.4 การปฏิบัติการขนสง ภาครัฐ

ไดกําหนดกฎระเบียบเพื่อใหสอดคลองและทันสมัย

ตอการพัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พระราชบัญญัติ

ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 (กระทรวง

คมนาคม) พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและ

นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2558 ทําใหเกิดความชัดเจนในการนําผาน 

(Bringing In-Transit) ถายลํา (Transhipment) และ

ผานแดน (Transit) สนิคา เพิ่มเติมจาก ฉบับป พ.ศ.

2522 (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2555) 

อันเปนการอํานวยความสะดวกท้ังผูใหบริการ    

โลจิสติกสและผูประกอบการนําเขาสงออกของ

ประเทศเพื่อนบานในการนําสินคาผาน ถายลํา 

และผานแดนไปยังประเทศเหลาน้ัน อยางไรก็ตาม 

ภาครัฐควรมีการทบทวนกฎระเบียบใหสอดคลอง

กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ พระราชบัญญัติ

รถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ผูขอใบอนุญาตขับ

รถยนตสาธารณะตามมาตรา 43 (4) ตองมี

สัญชาติไทย พระราชบัญญัติการทํางานของคน

ตางดาว พ.ศ. 2521 (กระทรวงแรงงาน) หาม

ตางชาติทํางานขับขี่  ยานยนต  หรืองานขับขี่ 

ยานพาหนะท่ี ไมใช เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 

ยกเวนงานขับขี่เคร่ืองบินระหวางประเทศ และ

กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2522) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 วา

ดวยการจํากัดความเร็วของรถบรรทุก การกําหนด 

ใหมีดานช่ังนํ้าหนักและตรวจสินคาในถนนสาย

หลัก เปนตน 

  3 .  ด า นท รัพยากรมนุษย และ

ผูประกอบการ เปนการสนับสนุนดานการจัดการ

ดานโลจิสติกสใหแกผูประกอบการท้ังท่ีเปนผูผลิต

และผู ใหบ ริการด านโลจิส ติกส  โดยไทยได

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

   3.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร

และสถา บันการศึกษาในระ ดับอา ชีว ศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 

   3.2 จัดฝกอบรมดานโลจิสติกส

โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ส วนส ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ 

กรมการขนสงทางบก 

   3.3 สงเสริมใหภาคเอกชนจัด

ฝกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือระดับประกาศนียบัตร 

โดยเปนความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบดวย 

ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและการบริหารจัดการใน

กิจกรรมโลจิสติกส ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ

นําเขาสงออกสินคา ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ดานโลจิสติกส การอบรมเพื่อเตรียมความพรอม

ใหกับผูประกอบการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติมในกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติบาง

ประการ เปนตน 

  นอกจาก น้ี  กรม พัฒนา ธุ รกิ จ

การคาอยูระหวางการรางพระราชบัญญัติสงเสริม

และพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน

และสงเสริมธุรกิจบริการดานโลจิสติกส โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันธุรกิจ

ใหบริการโลจิสติกสของไทย เชน การจัดการ      

สงสนิคา การขนสง (ไมรวมถงึการขนสงผูโดยสาร) 

การรวบรวม การกระจายสินคาหรือบริการ และ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง จะเห็นไดวา ปจจุบันไทยมี

การพัฒนาและความกาวหนาสูการเปนศูนยกลาง      

โลจสิติกสของอาเซยีนใน 3 ดาน ไดแก ดานโครงสราง 
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พื้นฐานทางกายภาพ ดานการวางกฎระเบียบ   

และขอ มูล  และด านท รัพยากรมนุษย  และ

ผูประกอบการ อีกท้ังยังมีการบูรณาการแผน และ

การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน       

ท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ

เพื่อการสรางความเขมแข็งใหไทยเปนศูนยกลาง 

โลจสิติกสของอาเซยีนอีกดวย 
 

บทบาทภาครัฐในการสรางความเขมแข็งให

ไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสของอาเซียน

 ภาครัฐในบทความน้ี หมายถึง หนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส ซึ่ง

ประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง ระดับกระทรวง 

อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวง

คมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน เปนตน รวมท้ังหนวยงานระดับภูมิภาค 

และทองถิ่ น ซึ่ งมีบทบาทในการพัฒนาระบบ            

โลจสิติกสไทย 

 บทบาทของภาครัฐเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน

ขึ้นเมื่อ Owen Hughs ไดกลาววาภาครัฐไดกาวเขา

สูกระบวนทัศนใหมในผลงานช่ือ Public Management 

and Administration (Shafritz & Russell, 2005) 

โดยเปลี่ยนแปลงจากการเนนปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

หรือกฎหมายท่ีไดวางไวไปเปนบทบาทใหม ตอมา 

Osborne และ Gaebler (Osborne & Gaebler, 1992)  

ไดรวบรวม 10 บทบาทใหมไวในหนังสือ Reinventing 

Government อยางไรก็ตาม บทบาทของภาครัฐได

ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับ

พลวัตโลก Fox, Ward, & Howard (2002) ไดกลาวถึง 

บทบาทของภาครัฐในปจจุบันวา ประกอบดวย     

4 บทบาท ไดแก การใชอํานาจ (mandating)    

การอํานวยการ (facilitating) การเปนหุนสวน 

(partnering) และการสนับสนุน (endorsing) ซึ่งผูเขียน 

ไดเปรียบเทียบกับบทบาทของภาครัฐท่ี Osborne 

และ Gaebler (Osborne & Gaebler, 1992) ได

กลาวไว ดังน้ี 

 การใชอํานาจ หมายถงึ การใชกฎหมาย

แบบบังคับและควบคุม การเปนผูวางกฎระเบียบ

และจัดต้ังหนวยงานตรวจตราเพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบ การใชรางวัลจูงใจและบทลงโทษทางการเงิน 

และทางกฎหมาย คลายคลงึกับบทบาทท่ี Osborne 

และ Gaebler ไดกลาววา ภาครัฐควรขับเคลื่อน

หรือวางกฎระเบียบใด ๆ โดยเนนภารกิจเปนหลัก 

มากกวาการขับเคลื่อนดวยกฎระเบียบท่ีมีอยู สวน

การอํานวยการ เปนการใชบทกฎหมายท่ีใหอํานาจ

พเิศษ การจัดหาเงนิทุนสนับสนุน การสรางสิ่งจูงใจ 

การสรางเสริมสมรรถภาพ การสรางเหตุกระตุน 

การเพิ่มความตระหนักทางการตลาด คลายคลึง

กับการท่ีภาครัฐควรทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงมากกวา

ใหระบบราชการลงมือทํางานเอง และมอบอํานาจ

ใหกับภาคเอกชน หรือภาคประชาชนดําเนินการ

มากกวาท่ีจะเปนกลไกท่ีคอยใหบริการแตอยางเดียว 

การเปนหุนสวน หมายถึง การควบรวมทรัพยากร

ท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม การสรางสัมพันธภาพ

กับผูมีสวนไดเสีย การสานเสวนา คลายคลึงกับ

บทบาทท่ีภาครัฐควรมีลักษณะของการแขงขัน  

การใหบริการสาธารณะ และดําเนินงานในลักษณะ

ท่ีเปนแบบรัฐวิสาหกิจมุงการแสวงหารายได

มากกวาการใชจาย รวมท้ังในการดําเนินงานน้ัน 

ควรกระจายอํานาจจากขางบนลงไปสูขางลาง

ตามลํา ดับ ช้ัน  โดยเนน ให ข าราชการระ ดับ

ปฏิบัติงานหลักมีสวนรวมในการตัดสินใจและ   

การทํางานเปนทีมและการสนับสนุน เปนการ

สนับสนุนทางการเมือง หรือการประกาศเกียรติ

คุณตอสาธารณชน ซึ่งบทบาทภาครัฐไทยท่ี 

ปรากฏชัดเจนมี 3 บทบาท ดังสรุปในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 บทบาทภาครัฐไทยตอความกาวหนาในการเปนศูนยกลางโลจสิติกสของอาเซยีน 

บทบาท ความกาวหนา 

การใชอํานาจ 

(mandating) 

1. กําหนดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ทางถนน ทางเรือ และทางอากาศ 

2. กําหนดแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 และแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจสิติกสของไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 

3. กําหนดกฎหมายแบบบังคับและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส

ภายในประเทศ และระหวางประเทศ 

4. กําหนดใหมดีานช่ังนํ้าหนักและตรวจสนิคาในถนนสายหลัก 

การอํานวยการ 

(facilitating) 

1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทางดวนระหวางเมอืงและถนนในเขตชนบท 

2. สงเสริมการสงออก ปรับปรุงโครงสรางการนําเขาปรับโครงสรางอุตสาหกรรม

เพื่อการสงออกและกระจายอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมภิาค 

3. ปรับปรุงดานศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา และโลจสิติกส  

4. สรางเขตเศรษฐกจิพเิศษตามแนวชายแดนเพื่อนบาน 

5. สงเสริมการคาการลงทุน โดยกําหนดยุทธศาสตรของภูมภิาคอาเซยีน 

6. จัดฝกอบรมดานโลจสิติกสโดยกรมพัฒนาฝมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน สวน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ กรมการขนสงทางบก 

7. (ราง) พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส โดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาอยูระหวางจัดทํารางพรบ.เพื่อสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจบริการดาน     

โลจสิติกส  

การเปนหุนสวน 

(partnering) 

1. บูรณาการจัดทําแผนและทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวง

พาณิชย (กรมการคาตางประเทศ กรมเจรจาการคา) กระทรวงการคลัง (กรม

ศุลกากร) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทางบก กรมการขนสงทางนํ้าและ

พาณชิยนาว ีกรมการขนสงทางอากาศ การรถไฟแหงประเทศไทย การทาเรือแหง

ประเทศไทย กรมทางหลวง สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร) 

กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสมาพันธโลจสิติกสไทย เปนตน 

2. สนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวมในโครงการในการเปนหุนสวน (PPP) ในการ

พัฒนา/ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน  

3. พัฒนาความรวมมอืระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (PPC)  

4. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 

5. สงเสริมใหภาคเอกชนจัดฝกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือระดับ

ประกาศนียบัตร โดยเปนความรูท้ังทางทฤษฎแีละปฏบัิติ  
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บทสรุป 

 ประเทศไทยใหความสําคัญตอการ

พัฒนาระบบโลจิสติกสกวา 6 ทศวรรษ ปจจุบันมี

ความเขมแข็งในการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ

อาเซียนท้ังดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการวาง

กฎระเบียบและขอมูล และดานทรัพยากรมนุษย

และผู ประกอบการ  ซึ่ งภาค รัฐ  โดย เฉพาะ

หนวยงานในสวนกลาง มีบทบาทใน 3 ดาน คือ 

การใชอํานาจ การอํานวยการ และการเปนหุนสวน 

 บทบาทการใชอํานาจน้ัน มีการกําหนด 

ใหมีโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ การกําหนด

แผนพัฒนาระบบโลจสิติกสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 

และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส

ของไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) การกําหนด

กฎหมายแบบบังคับและควบคุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 

กับโลจิสติกสภายในประเทศและระหวางประเทศ 

ตลอดจนมีการกําหนดใหมีดานช่ังนํ้าหนักและ

ตรวจสนิคาในถนนสายหลัก 

 สวนบทบาทในการอํานวยความสะดวก 

ไดแก การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทาง

ดวนระหวางเมืองและถนนในเขตชนบท การสงเสริม 

การสงออก การปรับปรุงโครงสรางการนําเขา  

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 

การกระจายอุตสาหกรรมไปสูส วน ภูมิภาค      

การปรับปรุงดานศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวก

ทางการคาและโลจิสติกส การสรางเขตเศรษฐกิจ

พิเศษตามแนวชายแดนเพื่อนบาน การสงเสริม

การคาการลงทุน โดยกําหนดยุทธศาสตรของ

ภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ียังมีการจัดฝกอบรม

ดานโลจิสติกส การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การขับรถ และ (ราง) พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจบริการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนและสงเสริม

ธุรกจิบริการดานโลจสิติกส 

 สําหรับบทบาทการเปนหุนสวนน้ัน 

ภาค รัฐ ไดมี ก า ร บู รณาการจั ด ทํา แผนและ

ดําเ นินงานร วมกับหนวยงานท่ี เกี่ ยวของกับ        

โลจิสติกสท้ังภาครัฐและเอกชน การสนับสนุน

ภาคเอกชนใหมีสวนรวมในโครงการในการเปน

หุนสวน (PPP) ในการพัฒนาหรือลงทุนดานโครงสราง 

พื้นฐาน การพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชน (PPC) การสงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชนจัด

ฝ กอบรม ในห ลัก สูตร ระยะ สั้ น  ห รือร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตร โดยเปนความรูท้ังทางทฤษฎีและ

ปฏบัิติ 

 อยางไรก็ตาม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของโลจิสติกส คือ การเคลื่อนยายสินคาและ

บริการไปยังทุกท่ีในโลกอยางสะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย โดยมีตนทุนตํ่า ภาครัฐไทยควรให

ความสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการ

จัดทําแผนงานและโครงการท่ีสอดคลองกับ

นโยบายและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป การประสานงาน 

ระหวางระดับนโยบายคือ สวนกลาง สวนภูมิภาค

และสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูปฏิบัติใหมีการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสท่ีสอดคลองกับนโยบาย และ

เหมาะสมกับบริบทของสวนภูมิภาคและสวน

ทองถิ่น รวมท้ังกําหนดกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ อาทิ 

กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย ความม่ันคง 

การกําหนดดานช่ังนํ้าหนักและตรวจสินคา การจัด

โซนการใชประโยชนจากท่ีดิน การเปลี่ยนแปลง

ดานสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทนและสภาพ

อากาศ (Transportation Research Board, 2011)  

การปฏิบัติการขนสงสําหรับสินคาผาน ถายลํา 

และผ านแดน ราคาและอัตราค า ใชบ ริการ

โครงสรางพื้นฐาน เชน อัตราคาผานทาง อัตราคา

เชาคลังสินคา ท่ัวไปและคลังทัณฑบน เปนตน 
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