




สัดส่วนร้อยละ 60 ของ GDP

เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี

สัดส่วนร้อยละ 51 ของการจ้างงาน

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายสาขา

การส่งออกบริการ ไทยอยู่ที่อันดับ 

19 และการน าเข้าบริการ ไทยอยู่ที่

อันดับ 28

การท่องเที่ยวเป็นสาขา

ที่ได้ดุลบริการสูงสุด

การเงินและประกันภัย

เป็นสาขาที่รายได้รวม

ของธุรกิจสูงสุด จ านวน

ธุรกิจบริการมากที่สุด 

และมีการลงทุนจาก

ต่างประเทศ (FDI) มาก

ที่สุด

การขนส่ง และบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นสาขาที่ขาดดุล

บริการสูงสุด สะท้อน

ให้เห็นว่าไทยต้องพึ่งพา

การน าเข้า

ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย



อุปสรรคภาคบรกิารไทย

• ผลิตภาพต่ า ขาดนวัตกรรมขั้นสูง

• ระบบนิเวศในการประกอบธุรกจิ

• โมเดลธุรกิจที่ไม่ทนัสมัย

การเปรียบเทียบ GDP กับผลิตภาพแรงงานของธรุกจิบริการรายสาขา ระหวา่งป ี2556-2562

นโยบาย/แนวโน้มการเปลีย่นแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจใหม่

Supply chain ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สังคมสูงวัย Circular Economy

Future of Production

Best Practice

- อินเดียและเนเธอแลนด์ มีการเปิดเสรีภาค

บริการเพื่อดึงดูด FDI และอินเดียเน้นสาขา

ที่ตอบสนองความต้องการของโลกอนาคต

- สิงคโปร์ มุ่งเน้นการบ่มเพาะ startup และ

การพัฒนาแรงงาน

กลุ่มเรง่เพิม่มูลคา่



ธุรกิจบริการขนส่งและคลังสินค้า ในปี 2562 คาดว่า 

“ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง” 

สะท้อนได้จาก GDP สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า

ขยายตัวร้อยละ 5.8 

รวมทั้งจ านวนนิติบุคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของธุรกิจขนส่ง 

ขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร พบว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีอัตราเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 16.4 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

แนวโน้มและการเตบิโตและอตัราการน าเข้าและส่งออกของกลุม่ธรุกจิ Logistics

มูลคา่การน าเขา้และส่งออกภาคบรกิารโลจสิติกส์

แนวโนม้และการเติบโตของกลุม่ธรุกจิ Logistics

ที่มา : www.trademap.org

ไทยเสียดุลการค้าภาคบริการสาขาขนส่ง

เนื่องจากการพ่ึงพาการขนส่งสินค้าทางเรือ

ทางอากาศซึ่งส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติ



ด้านแรงงานพบว่า

ตลาดแรงงานการขนส่ง

และสถานที่จัดเก็บสินค้า 

มีอัตราแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากส านักงานสถติแห่งชาติ ในปี 2554-2559 



Text 
Here !

คะแนน 3.14

ความตรงตอ่เวลา

พิธีศลุกากร

คะแนน 3.14

โครงสรา้งพืน้ฐาน การเตรยีมการขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ 

คะแนน 3.46

สมรรถนะผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

ทั้งภาครัฐและธรุกจิ

คะแนน 3.41
คะแนน 3.81

ระบบการตดิตาม

และตรวจสอบ

คะแนน 3.47

ปี 2561 คะแนน LPI ของประเทศไทยคอื 3.41 อยู่อันดบัที ่32 จาก 160 ประเทศทัว่โลก และเปน็อนัดบั 2 ของอาเซยีน

เมื่อเปรียบเทียบตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เปลี่ยนแปลง จากเดิมมากนัก

ปัจจัย ด้านโลจิสตกิส์ที่ไทยมคีะแนนดอ้ยกวา่ประเทศอืน่อยา่งชดัเจน คือ

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบศลุกากร 

ดัชนีชี้วดัขดีความสามารถโลจสิตกิส์ (Logistics Performance Index : LPI)
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สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปี 2559

ลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากการปรับลดของสัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

สัดส่วนต้นทนุโลจสิตกิสต์อ่ GDP ของไทย 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2559

มีมูลค่ารวม 2.02 พันล้านบาท

ลดลง

จากร้อยละ 5.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 5.1 ต่อ GDP

โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังกราฟ

ต้นทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทย ปี 2559

ต้นทุนโลจสิตกิสไ์ทย



ตารางแสดงปรมิาณการขนส่งสนิคา้ การขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ และตน้ทนุการขนส่งสนิคา้ 

จ าแนกตามรปูแบบการขนสง่สินคา้ พ.ศ. 2559

รูปแบบการขนสง่
ปริมาณการขนส่ง 

(ล้านตันต่อปี)

สัดส่วนปริมาณการ

ขนส่ง 

(ร้อยละ)

การขนส่งภายในประเทศ 

(ล้านตัน-กิโลเมตร)

รูปแบบการขนส่ง

ภายในประเทศ 

(ร้อยละ)

ต้นทุนการขนส่ง

(บาท/ตัน-กิโลเมตร)

ทางถนน 706.543 86.94 229,600 92.2 2.12

ทางราง 11.632 1.43 2,670 1.07 0.95

ทางน้ า 94.391 11.61 16,671 6.69 0.65

ทางอากาศ 0.134 0.02 79 0.03 10.00

รวม 812.699 100 249,021 100 2.0125

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนของไทย

มีปริมาณมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 92.2
ต้นทุนอยู่ท่ี 2.12 บาท/ตันต่อ/กิโลเมตร

ต้นทุนการขนส่งของไทยจ าแนกตามรปูแบบการขนส่ง





ร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนา

ภาคบริการโลจิสติกสไ์ทย ใน 4 ประเด็น



กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อก าหนดใดบา้ง

ที่ควรตอ้งเพิม่เตมิ พัฒนา หรือปรบัปรงุเพือ่ลดอปุสรรค?

ประเดน็ที่ 1



ประเดน็ที่ 2

ท าอย่างไรจงึจะสามารถเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ให้แก่ธรุกจิบรกิารโลจสิตกิส์ ?



ประเดน็ที่ 3

ควรด าเนินการอยา่งไร เพื่อสนับสนุนการยกระดบัมลูค่า

ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิส์?



ประเดน็ที่ 4

ควรมีแนวทางการส่งเสรมิการค้าและการลงทุน

ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิสอ์ย่างไร ?



ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชมุ 



ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง


