
  
 

ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาคนโลจิสติกส์ 

นายสุรรัฐ เนียมกลาง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและ มีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง 

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธปิไตย  
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน มี

ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• มีความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน และน้ า 

•  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชนจ์ากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน 

•   เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชือ่มโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  

•   มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 
อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอื่นๆ 

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกิน พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  

• คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2580 



ร่างแผนแม่บท  ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แผนย่อยที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์   มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

การขนส่งทางราง 

การขนส่งทางน้ า 

การขนส่งทางอากาศ 

การขนส่งทางถนน 

ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

การพัฒนาและบูรณาการการเดนิทาง 
และขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล  

การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
และศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ตลอดโซอุ่ปทาน 

การพัฒนายกระดับผูใ้ห้บริการ 
โลจิสติกส์ของประเทศ 

การสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้าง 
การก ากับดูแลและการบริหารจัดการ 



ทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยระยะ 20 ปี 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกสฯ์ฉบบัที่ 3  

(พ.ศ.2560-2564) 

วางพื้นฐานพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา 

ผลักดันสู่ศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาค 

สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นชาติการค้า  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

• ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพ่ือเช่ือมโยงอนุภูมิภาค 

• พัฒนาระบบ NSW ใหส้มบูรณ์ ปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบรองรับ 

• พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบุคลากร 

• E-LOGISTICS/E-COMMERCE/E-PAYMENT 
• พัฒนาระบบ ASEAN Single Window/Port Community 

System และปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ 
• พัฒนาศักยภาพในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ 

• Smart Logistics Service Provider  
• Regional Integrated Supply Chain 
• Modern and Advanced Supply Chain 
• Green & Safety Logistics 
• เกษตรกรรมยั่งยืนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 



  
 

ความหลากหลาย 
ของฐานการผลิต 

ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

การปรับโครงสร้างสู่ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษชายแดน 

นโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความพร้อมในการพัฒนาต่อยอด 
ทีใ่ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในปัจจุบัน 



การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ผ่านมา 

ก าลังคน 

สถาบันการศึกษาทุกระดับผลิตบุคลากร
ทางด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะบุคลากรในด้านการบริหาร
จัดการทั่วไป 

ขาดแคลนบุคลากรที่มี Technical และ 
Advanced Skills เช่น บุคลากรในท่า
อากาศยาน ระบบราง  
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ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า การบริการ การลงทุนใน

ภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

VISION OBJECTIVES GOAL 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการใน
การเก็บเกี่ยวมูลค่าเพ่ิมจากโซ่อุปทาน  

• ยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ใหไ้ด้มาตรฐานสากล 

• พัฒนาปัจจัยสนับสนุน  

• ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านโลจิสติกส์ 
• การอ านวยความสะดวกทางการค้า 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
• ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพ 

การประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
• บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนา 

ใหม้ีผลิตภาพสูงขึ้น 

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

การจัดล าดับระดับนานาชาติ 
12% 

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ธุรกรรมการให้บริการการน าเข้า
และส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ 

100% 
• Ease of Doing Business (Trading across border) 
• Logistics Performance Index (LPI) 

อันดับดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 

    

การพัฒนาเพื่อ 
เพิ่มมูลค่าใน 
ห่วงโซ่อุปทาน 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้าน 
โลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ 
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• ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม 

• จัดตั้งสถาบันและศูนย์พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ 

• สนับสนุนองค์กรก ากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการพัฒนา 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร
การพัฒนาบุคลากร 

• เน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เทคนิคเฉพาะด้าน 

• พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 

• ร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรม 

พัฒนามาตรฐาน 
วิชาชีพโลจิสติกส์ 

พัฒนาบุคลากร 
โลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 

กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 



9 

ระยะ 20 ปี  
สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นชาติการค้า  

Green & Safety  
Logistics 

Smart LSPs 

Regional Integrated 
Supply Chain 

Modern & Advanced 
Supply Chain 

แหล่งผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ชาติที่ใช้การค้าระหว่างประเทศ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
เป็นศูนย์กลาง (Hub) การให้บริการ  
เช่น โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และสุขภาพ 

TRADING AND SERVICE NATION  

เก่งการผลิต 

เก่งการค้า 

ออกแบบและวิจัยการผลิต  
และเป็นผู้บริหารจัดการการผลิต 

เข้าใจลูกค้า มแีบรนด์ จัดจ าหน่ายเอง 

คุณสมบัติที่ส าคัญ 
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ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ : เพ่ิมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ 

เทคโนโลยี/ดิจิทัล 

รูปแบบการ
ให้บริการใหม่ 

ปัจจัยการค้าโลก 

Sharing Economy ใช้ประโยชน์จาก
การแบ่งปันทรัพยากรหรือพ้ืนที่ในการ
ขนส่งสินค้า ต้นทุนลดลง 
Sustainable Logistics เน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

โอกาสในการใช้ประโยชน์จากการลงทุนใน
เส้นทางใหม่ เช่น OBOR/Indo-Pacific 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศที่มีความผันผวน 

ภาคธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) 
มีแนวโน้มปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาก
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการขนส่ง ทั้งด้านความเร็ว 
ด้านราคา ความเชื่อมั่น และความโปร่งใส 

บทบาทภาครัฐ 

พัฒนากฎหมายรองรับเทคโนโลยีใหม่
ก าหนดมาตรการส่งเสริมเงินลงทุนให้ SME 
สร้างมาตรฐานการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างหน่วยงานรัฐ 
พัฒนามาตรฐานแรงงานทักษะขั้นสูง
รองรับการใช้ระบบดิจิทัล 



แนวทางในการพฒันาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 

พัฒนาบุคลากรที่มีทกัษะเฉพาะดา้นและมคีวาม
เช่ียวชาญตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
(ระบบราง การบิน ยานยนต์ที่เน้นการใช้พลังงาน
สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสตกิสส์ู่การให้บริการแบบครบวงจร  

การพัฒนาศักยภาพของบุลคากรในการใช้ระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมยัใหม่ 
ในกระบวนการโลจิสติกส์ 

อ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติให้เข้ามาท างานในไทยและมีมาตรการให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้แก่คนไทย 

การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจส าหรับการค้าชายแดน  

จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ให้มีแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

จัดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลการพัฒนาก าลังคน 
ใหไ้ด้รับมาตรฐานสากล และมีการจัดเก็บระบบ
ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

สร้างความร่วมมือในการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 



  
 

ขอขอบคุณ 
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