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SPECIAL TALK
บทสัมภาษณคุณสุวิทย รัตนจินดา

บทสัมภาษณคุณสมชาย บรรลือเสนาะ



	 สวัสดีผู ้อ ่านทุกท่าน	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19	 

ได้บรรเทาลงท�าให้เศรษฐกิจดีขึ้น	 แต่ยังมีสถานการณ์โลกที่ต้องติดตามกันต่อไป 

โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

	 วารสาร	 สนค.	 ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์	 รัตนจินดา	 ประธานกิตติมศักด์ิ

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	(TIFFA)	และประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการ

โลจิสติกส์ไทย	และคุณสมชาย	บรรลือเสนาะ	ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมผู้รับจัดการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ	 (TIFFA)	 มาให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ 

โลจิสติกส์ไทย	ความคาดหวัง	และสิ่งที่ต้องการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ

	 ก่อนจากกัน...ขอให้ผู้อ่านทุกท่านดูแลสุขภาพ	 ป้องกันตนเองและคนรอบข้าง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

พร้อมเตรียมแผนรับมือผลไม้ออกสู่ตลาด
จุรินทร์ประชุม กรอ. พาณิชย์ภาคใต้ 

	 เม่ือวันที่	 22	 เมษายน	 2565	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 

รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	พร้อมด้วย

นายรณรงค์	พลูพพิฒัน์		ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้าเข ้าร ่วมประชุมคณะกรรมการร ่วมภาครัฐและเอกชน	 

ด้านการพาณิชย์	 14	 จังหวัดภาคใต้	 (กรอ.	 พาณิชย์ภาคใต้)	 

โดยมีวาระส�าคัญคือการหาตลาดรองรับฤดูผลไม้ในพื้นท่ีภาคใต	้ 

โดยตลาดในประเทศจะเพิม่พืน้ทีร่ะบายผลไม้ในป๊ัมน�า้มนัทัว่ประเทศ	

และประสานงานกบัห้างสรรพสนิค้าต่าง	ๆ 	จดัพืน้ทีร่ะบายผลไม้ภาคใต้	

ส่วนการเปิดตลาดต่างประเทศ	 จะเร่งรัดการส่งออกผลไม้ไปจีน	 

กลุ่มอาเซียน	และตลาดใหม่	เช่น	ตะวันออกกลาง	และอินเดีย

	 นอกจากนี้ ยังมีการหารือในประเด็นอื่นจากจังหวัดต่าง	 ๆ	

เช่น	การผลักดันให้จังหวัดชายแดนใต้เป็นครัวโลกด้านอาหารฮาลาล	

การส่งเสริมตลาดสมุนไพร	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า	 

ซึง่ปัญหาระดบัพืน้ทีก็่ได้มอบหมายให้ทางจงัหวดั	พาณชิย์จงัหวดั	และ

หน่วยงานระดับพื้นที่รับไปด�าเนินการ	ส่วนประเด็นมหภาคจะน�าเข้า

ทีป่ระชมุ	กรอ.	พาณชิย์ส่วนกลาง	หรอืน�าเสนอในคณะรฐัมนตรต่ีอไป
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มุมมองต่อทิศทางธุรกิจ
โลจิสติกส์

คุณสุวิทย์ รัตนจินดา
ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
และประธานกิตติมศักดิ์สมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 

	 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 (สนค.)  
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์	 คุณสุวิทย์	 รัตนจินดา	 ประธานกิตติมศักด์ิ
สมาคมผู ้รับจัดการขนส ่งสินค ้าระหว ่างประเทศ	 (Thai	
International	 Freight	 Forwarders	 Association	 :	 TIFFA)	 
และประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย	(Thai	Logistics	
Service	 Provider	 Federation	 :	 TLSP)	 เกี่ยวกับมุมมอง 
ต่อทิศทางของธุรกิจโลจิสติกส์	

	 คุณสุวิทย์กล่าวว่า	 ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นกลไกส�าคัญ 
ที่ผลักดันและสนับสนุนการค ้าระหว ่างประเทศ	 แม ้จะมี 
ความต้องการน�าเข้า-ส่งออกสนิค้า	แต่หากภาคธรุกจิโลจสิตกิส์ไทย
ไม่เข้มแข็ง	 ก็จะท�าให้การค้าระหว่างประเทศไม่บรรลุเป้าหมาย	
พูดง่ายๆ	คือ	“ขายของได้	แต่ส่งของไม่ได้”	โควิด-19	ยิ่งตอกย�้า
ความไม่แน่นอนของระบบโลจสิตกิส์ทัง้ของไทยและโลก	ท�าให้ห่วงโซ
อุปทานและระบบโลจิสติกส์ไม่เหมือนในอดีต	 โควิด-19	 ท�าให้ 
ไม่สามารถเดนิทางหรอืเคลือ่นย้ายสนิค้า	สายการบนิงดให้บรกิาร	
แต่ความต้องการใช้บริการขนส่งทางอากาศยังมีสูง	 ตลอดจน 
การขนส่งทางเรือเกิดภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์	 อัตรา 
ค่าระวางเรือและค่าบริการการเดินเรือสูงขึ้น	 และยังพบปัญหา
พื้นที่ระวางเรือเต็ม	และปัญหาความหนาแน่นที่ท่าเรือปลายทาง	
ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือ	 ทางอากาศ	
และทางบก	 รวมทั้งการตรวจผ ่านด ่านท่ีมีความเข ้มงวด	 
ที่ส่งผลกระทบให้การขนส่งผ่านด่านเกิดการชะงักงัน

	 คุณสุวิทย์ฯ กล่าวต่อว่า	 นอกจากนี้	 สงครามรัสเซียกับ
ยูเครนก็กระทบต่อซัพพลายเชนโลจิสติกส์	 เช่น	 มาตรการ 
คว�่าบาตรทางเศรษฐกิจและการปิดน่านฟ้าของประเทศตะวันตก	
ท�าให้รสัเซยีตอบโต้ห้ามสายการบนิหลายสายใช้น่านฟ้าของรสัเซยี	
สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบการขนส่งทางอากาศทีต้่องเลีย่ง
ใช้เส้นทางที่ไม่ผ่านน่านฟ้าของรัสเซีย	 และยงัท�าให้บานปลายปิด
ท่าเรอืต่างๆ	ส่งผลให้ต้นทนุค่าใช้จ่ายสงูขึน้	ซึง่ต้องแก้ไขปัญหาและ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งราคาน�้ามันท่ีสูงข้ึน	 
ท�าให้ซพัพลายเชนโลจสิตกิส์ทัว่โลกได้รับผลกระทบ	อย่างไรกต็าม	
ต้องมีการปรับรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา	
ไม่ว่าจะเป็นระดบันโยบายภาครฐั	และผูป้ระกอบการโลจิสติสก์ไทย	
ต้องร่วมมอืกนัวางแผนก�าหนดยทุธศาสตร์ธรุกจิโลจสิตกิส์ของไทย
ให้มรีะบบและเครอืข่ายทีเ่ข้มแข็งและมปีระสทิธิภาพ	จงึจะท�าให้
บรรเทาปัญหาและผ่านวิกฤติได ้	 ต ้องค้นหาช่องทางท่ีจะ 
ขนส่งสินค้า	 เส้นทางไหนดีที่สุด	 ระยะทางใกล้ทีส่ดุ	 หาทางออก 
ว่าจะไปอย่างไร	 หากใช้เส้นทางตรงไม่ได้	 ก็ต้องหาเส้นทางอ้อม
เพ่ือไปประเทศปลายทาง	 หรือหากไม่สามารถขนส่งทางเรือ	 
กอ็าจใช้ทางบกหรอืราง
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โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



	 คุณสุวิทย์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย	 (SMEs)	 เมื่อเทียบกับบริษัทข้ามชาติ 
ที่ท�าธุรกิจในไทยจะแตกต่างกันทั้งการด�าเนินธุรกิจ	 ขอบเขตการด�าเนินงาน	
การบรกิาร	เงนิทนุ	และรายได้	ซึง่บรษิทัข้ามชาตมิส่ีวนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ	
60-70	 ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมีส่วนแบ่งตลาดไม่มาก	 และขาดอ�านาจ 
การต่อรองจากสาเหตุดังนี้	 (1)	ด้านเงินทุนหมุนเวียน	 :	ขาดความสามารถ 
ในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุ	เนือ่งจากขาดหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั	จงึเป็นอปุสรรค
ต่อการได้รับอนมุตัสินิเชือ่	และเป็นข้อจ�ากัดในการพฒันา	(2)	ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม	 :	 บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะด้าน	 เพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย 
ในการด�าเนนิธรุกิจได้ทัว่โลก	ซึง่มีมลูค่าการลงทุนสงูมาก	ขณะทีผู้่ประกอบการ
ไทยส่วนใหญ่มีบริษัทเครือข่ายเพียงในประเทศ	 และไม่มีสาขาต่างประเทศ	
และ	 (3)	 ด้านพันธมิตรและเครือข่าย	 :	 ผู้ประกอบการไทยขาดพันธมิตร 
และเครือข่ายการท�าธุรกิจระหว่างประเทศ	 หรือมีเครือข่ายน้อยกว่า	 
ท�าให้เสียเปรียบคู่แข่งต่างชาติ

	 ด้วยเหตุนี้	 ท�าให้องค์ความรู้	 (Know-How) ของเรามีข้อจ�ากัด	 
โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีการให้บริการในยุคดิจิทัลมีความหลากหลาย	 
ทั้งระบบแทรคกิ้ง	ระบบการจัดการคาร์โก้	ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแข่งขันกับ
บรษิทัข้ามชาติ	หากเปรียบเทยีบระหว่างผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ไทยกับต่างชาติ	
อาทิ	 สิงคโปร์	 จีน	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 พบว่าผู้ให้บริการไทยมีจุดอ่อน	 
อาทิ	 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจท�าให้เกิด 
ต้นทุนเพิ่มขึ้น	 เสียเปรียบด้านการแข่งขัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอัตราภาษี
ศุลกากร	และสถานะของผู้ประกอบการโลจิสติกส์	

 ด้านอัตราภาษีสรรพากร	การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	7	ท�าให้ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีต้นทุนสูงกว่าประเทศคู่แข่ง	 เช่น	 สิงคโปร์	 และ
เป็นต้นทนุของประเทศด้วย	ดงันัน้	ควรมแีก้ไขเรือ่งการจัดเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่	
เพ่ือลดภาระ	 และเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย	 ส�าหรับ 
ด้านสถานะของผู้ประกอบการโลจิสติกส์	 ควรปรับปรุงกฎระเบียบและ 
ข้อบังคับที่มีให้ทันสมัย	 อาทิ	 การให้บริษัทเรือหรือเครื่องบินมีสถานะ 
เป็นผูร้ายงานหรอืด�าเนินการ	และรบัผดิชอบสถานะการขนส่ง	เช่น	การขนส่ง

สินค้าทางทะเลเชื่อมต่อไปทางอากาศ	 (Sea/Air)	 จากกัมพูชา	 และเมียนมา	
มายงัท่าเรอืแหลมฉบงั	และเช่ือมการขนส่งสนิค้าออกทางอากาศไปทีส่นามบนิ
สวุรรณภมู	ิดงันัน้	การขนส่งโลจสิตกิส์ทีด่�าเนนิการแบบ	Sea/Air	ผูป้ระกอบการ 
โลจสิตกิส์ไม่สามารถท�าได้ด้วยตนเอง	ต้องรอผ่านขัน้ตอนบรษิทัสายเดนิเรอืก่อน	
ถึงจะด�าเนินการต่อได้	 ทั้งท่ีในความเป็นจริง	 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ควรมี
สถานะเป็นผู้รายงานหรือด�าเนินการ	 และรับผิดชอบสถานะการขนส่งได้เอง	
เพื่อเคล่ือนย้ายสินค้าออกจากท่าเรือแหลมฉบังไปสนามบินสุวรรณภูม	ิ 
ซึง่กฎระเบยีบและข้อบงัคบัดังกล่าว	ท�าให้เกิดต้นทนุเวลาและต้นทนุค่าใช้จ่าย	

	 ทั้งนี้	 หากปลดล็อกจุดอ่อน	 2	 ประเด็นได้	 จะท�าให้ความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสูงขึ้น	ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ	 เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน
และเอเชยี	(Logistics	Hub)	และเชือ่มโยงกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้องกับ 
โลจสิตกิส์ทัง้หมดไว้อย่างเป็นระบบ	ทัง้ด้านโครงสร้างพืน้ฐานระบบคมนาคม
ขนส่ง	 ระบบสาธารณูปการ	 การจัดการ	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับ 
ทีเ่อือ้ต่อการท�าธรุกจิ	รวมถงึการเชือ่มโยงระบบขนส่งทัง้ทางบก	ทางน�า้	และ
ทางอากาศ	 ทั้งนี้	 ปัจจุบัน	 รายได้รวมของธุรกิจโลจิสติกส์มีมูลค่ามากกว่า	 
1.2	 ล้านล้านบาท	 หากบริหารจัดการรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ได้ดี	 
จะท�าให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาล

 อย่างไรก็ตาม	การทีไ่ทยจะก้าวสูก่ารเป็น	Logistics	Hub	ภาคเอกชน
ต้องได้รบัการสนบัสนนุหรอืผลกัดนัอย่างเป็นรปูธรรมจากภาครฐั	ซึง่การเป็น	
Logistics	Hub	จะเป็นทีม่าของรายได้จากธรุกิจของประเทศอืน่ๆ	ทีผ่่านมายังไทย	
เช่น	สงิคโปร์	มกีารส่งออกสินค้าเพยีงร้อยละ	10	ส่วนอีกร้อยละ	90	เป็นรายได้
จากการเป็นศนูย์กลางการขนส่งสนิค้า	หากภาครฐัมคีวามเข้าใจแนวทางดังกล่าว	
กจ็ะท�าให้ประเทศมีรายได้จากธรุกจิโลจสิตกิส์เพิม่ขึน้อย่างมาก	ขณะนีท้ัว่โลก
มีการลงทุนด้านธุรกิจโลจิสติกส์	 เนื่องจากมีผลก�าไรและรายได้เพิ่มขึ้น	 เช่น	
ดไูบ	มกีารลงทนุท่าเรอื	78	แห่งทัว่โลก	โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควดิ-19	
ท�าให้มีผลก�าไรและรายได้เพ่ิมขึ้น	 ดังน้ัน	 ประเทศไทยควรวางแผนและ 
วางกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ศักยภาพของไทย	 เช่น	
ท่าเรือ	 สนามบิน	 ถนน	 เป็นต้น	 ซ่ึงอาจท�ารายได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันท่ี	 
1.2	ล้านล้านบาท	เป็น	1.5	–	2.2		ล้านล้านบาท	ได้ในอนาคต

 ส�าหรบัจดุแขง็ของไทย ประเทศไทยมจีดุแขง็ทีท่�าใหธ้รุกจิโลจสิตกิส์มศัีกยภาพในการแข่งขัน 
ไม่ว่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งของประเทศที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ดีของภูมิภาค สามารถ 
เชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าได้หลายสายไปยังประเทศในเอเชีย ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ส่งออกของ 
ผู้ประกอบการไทย ตลอดจนลักษณะการให้บริการที่ดีและยืดหยุ่น ซึ่งแตกต่างจากระบบต่างประเทศ 
ที่มีข้อจ�ากัดและเงื่อนไขเข้มงวดกว่า เช่น หากเอกสารมีความล่าช้าอาจโดนปรับ ด้วยเหตุนี้  
บรษัิทไทยยังคงรกัษาส่วนแบง่ตลาดไวไ้ดร้อ้ยละ 30-40 นอกจากนี ้การบรกิารการขนส่งทางบกแบบ 
Business-to-Business (B2B) และการบริการทั้งหลายที่เป็นการขนส่งภายในประเทศ (Local) เช่น 
ตัวแทนออกของ และรถบรรทุก ซึ่งกลุ่มรถบรรทุก (Trucking Company) ผู้ประกอบการไทย 
ยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มธุรกิจนี้ ดังนั้น อยากให้มีหน่วยงานราชการ 
เช่น ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มาก�ากับดูแลด้านการค้า จัดระเบียบ ส่งเสริม และ
วางแผนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะส่งผลดี ช่วยขยายโอกาสให้ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้
จากหลากหลายช่องทางมากขึ้น 

ศักยภาพการแข่งขันของสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP)
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นโยบายเร่งด่วนทีค่าดหวังและต้องการจากภาครัฐ คือ มอบหมายให้มีหน่วยงานเฉพาะ  
เพ่ือท�าหน้าทีก่�ากับดูแล และส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  

และขับเคลือ่นเป้าหมายการเป็น Logistics Hub 
โดยมีการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึง่อาจมอบหมายอ�านาจหน้าทีใ่ห้ 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ในการท�าหน้าทีด่ังกล่าว  

"

"

ส่ิงที่คาดหวังและต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ

	 คุณสุวิทย์ฯ	 กล่าวต่อว่า	 ต้องการให้ภาครัฐมีนโยบายผลักดันและ
สนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นรูปธรรม	 เช่น	 รัฐบาลจีนสนับสนุน 
ด้านการตลาดเชิงรุกโดยน�าผู้ให้บริการโลจิสติกส์เดินทางไปยังประเทศกลุ่ม 
เป้าหมาย	เพือ่เจรจาสร้างโอกาสทางธรุกจิ	รฐับาลสงิคโปร์กม็นีโยบายในลักษณะ
เดยีวกนั	 โดยมอีงค์กรภาครฐัก�ากบัดแูลและจดัตัง้หน่วยงานย่อยท�างานร่วมกับ
ภาคเอกชน	เพือ่ส�ารวจประเทศเป้าหมายทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะท�าให้ประเทศมรีายได้
เพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในประเทศเหล่านั้น	 ดังนั้น	 เมื่อมองกลับมายัง
ประเทศไทย	 ผูป้ระกอบการไทยยงัขาดการบรหิารจดัการและการสนบัสนนุ
อย่างเป็นรปูธรรมจากภาครัฐ	

	 ภาครัฐควรก�าหนดหน่วยงานก�ากบัดแูล	(Regulator)	ผูใ้ห้บรกิาร 
โลจิสติกส	์ โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการก�ากับดูแลนโยบาย	ส่งเสริม	และ
สนบัสนนุ	เพือ่ยกระดบัการให้บริการ	ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ	
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 
ซึง่อาจก�าหนดให้เป็นภารกจิของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 
ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลาง	 ประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ	 และ 
ภาคเอกชน	 ตลอดจนดูแลส่งเสริมผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์	 ในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ	และดแูลตดัสนิใจในภาพรวม	 เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
การเป็น	 Hub	 Logistics	 ทั้งน้ี	 สิ่งท่ีคาดหวังจากภาครัฐในการผลักดันและ
สนบัสนนุอย่างเป็นรูปธรรม	อาท	ิการมกีฎหมาย	เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาธรุกจิ
บรกิารโลจิสตกิส์	โดยอยากเหน็ความชดัเจนในการมอบหมายหน่วยงานดแูล	
ทีจ่ะมาบรหิารงานภายใต้กฎหมายหรือพระราชบัญญตัทิีร่องรบั	และสามารถ
ให้การสนับสนุนธุรกิจบริการโลจิสติกส์	 เช่น	 นโยบาย	 สิทธิประโยชน์และ
มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ	 มาตรการการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค	
กองทุนช่วยเหลือ	 มีการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งด้านระบบดิจิทัลและ
ระบบ	E-commerce	เป็นต้น	ซึ่งหากมีกฎหมายบังคับใช้ก็จะเป็นประโยชน ์
ต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยตรง

	 เนือ่งจากในช่วงทีผ่่านมา	มนีโยบายการเปิดการค้าเสรใีนกรอบต่างๆ	
ท�าให้มีส่ิงที่ กังวล	 คือ	 ความเข้มแข็งของผู ้ประกอบการในประเทศ	 
เพราะทีผ่่านมาเหน็ว่าผูป้ระกอบการยงัไม่ได้รบัการส่งเสรมิหรอืพฒันาเท่าทีค่วร	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีทางการค้าที่ประเทศคู่เจรจาในกรอบต่างๆ	
ต้องการให้ไทยเปิดเสร	ีเพือ่เข้ามาให้บรกิารในประเทศไทย	ดงันัน้	ภาคเอกชน
ต้องการให้ภาครัฐโดยเฉพาะด้านนโยบาย	 เข้ามาสนับสนุนเพื่อเพิ่ม 
ความแข็งแกร่ง	 ด้วยเหตุนี้	หากมีกฎหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะก็จะท�าให้มีแผนการด�าเนินงานที่ต่อเนื่อง	 
และท�าให้ผู ้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการเปิดเสรีมากขึ้น	 เช่น	 
กรอบความตกลงหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก	 หรือ	 CPTPP	 
ที่ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดเสรีในระดับสูง

	 นอกจากการมีกฎหมายเฉพาะแล้ว	 สิ่งที่ต้องการจากภาครัฐ	 คือ	
การพฒันาก�าลังคนด้านโลจสิติกส์	เนือ่งจากขาดแคลนก�าลังคนท่ีมคีวามรูแ้ละ
ความสามารถ	 ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับวางแผน	 อีกท้ังยังไม่ม ี
มาตรฐานอาชพีและคณุวุฒวิชิาชพีด้านโลจสิตกิส์ของประเทศ	ซึง่เป็นเครือ่งมอื
ส�าคัญในการก�าหนดความก้าวหน้าและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้าสู่
อุตสาหกรรมนี้	 และเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 (Value	 Added)	 
ที่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและความรู ้ด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ	 
แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องใช้เวลาและวางรากฐานค่อนข้างนาน	 
ซึ่งทางสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย	 เคยของบประมาณจากภาครัฐ 
ผ่านส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ซึง่ได้บรรจุ
เรื่องการพัฒนาองค์ความรู ้และเพิ่มขีดความสามารถขอผู ้ประกอบการ 
โลจิสติกส์ไทยไว้ในงบประมาณ	 แต่ในทางปฏิบัติทางสมาพันธ์ฯ	 ต้องไป 
ของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐตามที่	 สศช.	 ก�าหนดไว้	 โดยขอ 
ผ่านกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงศกึษาธิการ	เป็นต้น	 
ดังนั้น	หากมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	และส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส ์
โดยเฉพาะ	ก็จะท�าให้ได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	

5TPSO Journal



 คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) กล่าวว่า  
โครงสร้างโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มของเจ้าของสินค้า หรือกลุ่มผู้ผลิต
และผู้ส่งออกสินค้า ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าระหว่างประเทศ มีหน่วยงานภาคเอกชนที่ดูแล  
คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  
และ 2) กลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส ์โดยมีสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนดูแล ซึ่งมีสมาคม
ที่เกี่ยวเน่ืองต่างๆ หลายองค์กรที่อยู่ภายใต้สมาพันธ์ฯ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ  
การขนส่งทางถนน และพิธีการด้านศุลกากร 

คุณสมชายฯ กล่าวว่ามี 3 เรื่องหลักที่คาดหวังต้องการเห็นในอนาคต

โครงสร้างของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์01
โครงสร้างของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ชัดเจนขึ้นภายใต้หน่วยงานที่รัฐบาลก�ากับดูแล	 เช่น	 ผู้ประกอบการ 

โลจสิตกิส์มสีาขาย่อยอะไรบ้าง	ซึง่กรมพฒันาธรุกจิการค้ามกีารก�าหนดประเภทและสาขาย่อยไว้แล้ว	และ	

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	(สนค.)	มีการรวบรวมข้อมูลไว้เบื้องต้น	(สนค.	จัดท�าแดชบอร์ด

ฐานข้อมูลโลจสิตกิส์	Logistics+)	ทัง้นี	้อยากเหน็ภาพทีค่มชดัและลกึขึน้	ให้สอดคล้องกบันโยบายประเทศ	

ทั้งของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ด้วย

คุณสมชาย บรรลือเสนาะ 
ผู้อ�านวยการบริหารสมาคม 
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์คาดหวังในอนาคต
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คุณสมชายฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ภาคเอกชนต้องการได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 2 ด้านหลัก คือ

การส่งเสริมสนับสนุน	 โดยมีสิ่งที่ภาครัฐสามารถส่งเสริมสนับสนุนได้	
คอื	งานวจิยัและการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึให้ภาคเอกชนสามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์	 การส่งเสริมและดูแลด้านการส่งออกและน�าเข้าการจัด
กจิกรรมส่งเสรมิและสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนั	เช่น	การจดัเทรดแฟร์
ส�าหรบัผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์	การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ	การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	 ทั้งผู ้ประกอบการและนักศึกษา	 เน่ืองจากธุรกิจ 
โลจิสติกส์ยังขาดบุคลากรหลายระดับ	 ต้ังแต่ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิจัย	 
บัณฑิตจบใหม	่ไปจนถงึแรงงานไร้ฝีมอื	การพฒันาฐานข้อมลู	เช่น	NSW	
การเชือ่มโยงและการไหลของข้อมูลในของแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
ปัจจุบันยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้	 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ 
ท�าธุรกรรมข้อมูลของผู้ส่งออกและน�าเข้า	หรือบางหน่วยงานสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานกันได้แต่ไม่สามารถเชื่อมโยง 
ไปยังหน่วยงานภายนอกได้	

การดูแลและแก้ไขปัญหา	 ต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแล 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยตรง	 การมีกฎหมายเฉพาะส�าหรับธุรกิจ 
โลจิสติกส์	 เช่น	 กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์	 
เพือ่พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการด้านโลจสิตกิส์ของไทย	
การเจรจาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า	 เช่น	 จัดกิจกรรม 
การประชมุหารอืกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ	เพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้าและการประกอบธุรกิจ	 ทบทวนท่าทีไทยในการ 
เข้าร่วม	CPTPP	ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย	
เพ่ือไม่ให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่ค้า	 โดยเฉพาะการขนส่งภายใน
ประเทศที่ผู้ประกอบการไทยยังมีความได้เปรียบต่างชาติ	

การก�าหนดนโยบายระดับประเทศ
ส�าหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม

การก�าหนดเป้าหมายให้ไทยเป็น	

“ศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง 

ในภูมิภาคเอเชีย”	 ประเทศไทยควร 

มีรายได้จากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เพิ่มขึ้นเท่าไหร่

นโยบายระดับกระทรวง	 ต้องการ 

ให้กระทรวงพาณิชย์	 สร้างศักยภาพ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้เติบโตข้ึน	

เพื่อมาเป ็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง 

ช่วยภาคการค้าระหว่างประเทศ	

ท�าให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 

จากภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์	 

เช่นเดยีวกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว

ต้องการให้มีหน่วยงานท่ีดูแลโลจิสติกส์ในภาพรวม	 

รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหา	 ตัดสินใจ	 

หรอืน�าเสนอนโยบาย	เพ่ือให้มกีารผลักดันและเสริมสร้าง

ศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบัน	หน่วยงานราชการ

จะท�าเป็นส่วนๆ	 เช่น	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 มีกอง 

โลจิสติกส์	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ซึ่งจะท�าหน้าที่ 

ดูแลโลจิสติกส์ให้กับภาคอุตสาหกรรม	 แต่ไม่ได้ดูแล 

ในส่วนของผู้ให้บรกิารโลจสิตกิส์	หรอืกระทรวงแรงงาน	

มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ซึ่งมีการอบรมบุคลากร 

ด้านโลจสิตกิส์	แต่มงีบประมาณน้อย	สามารถอบรมได้

เพียงปีละ	 100-200	 คนเท่านั้น	 และงบประมาณ 

ไม่ต่อเนือ่ง	ดงันัน้	 ต้องการให้มหีน่วยงานทีม่พีนัธกจิ 

ที่ชัดเจน	 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	

(สนค.)	 สามารถท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง	 

ประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ	 และภาคเอกชน	

ตลอดจนดูแลส่งเสริม	 และแก้ไขปัญหาให้กับ 

ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์	 เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุ 

เป้าหมายนโยบายของประเทศ	

1

2

หน่วยงานที่ก�ากับและดูแล 
ภาคธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

02

03

สิ่งที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
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• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,080 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 330 ราย เพ่ิมขึ้น 14.2% และปิดกิจการ 31 ราย หรือเพ่ิมขึ้น 34.8% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 165 ราย คิดเป็น 50.0% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และเพ่ิมขึ้น 1.9%
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-เม.ย. 2565) มูลค่า 922.54 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน 
มากท่ีสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และจีน ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (มีนำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(16.6%)

(11.6%)

(9.6%)

18.7%

4.5%

17.9%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(11.9%)

(3.4%)

(3.2%)

183.1%

4.3%

35.2%

ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)
ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.5%)

(8.6%)

(6.6%)

130.6%

2.5%

141.3%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

สวิตเซอร์แลนด์

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.6%)

(15.2%)

(14.5%)

45.1%

40.7%

229.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.9%)

(10.1%)

(6.4%)

29.9%

91.0%

7.1%

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(48.5%)

(32.0%)

(16.4%)

60.1%

38.2%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

พม่า

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.2%)

(13.9%)

(13.2%)

6.1%

46.4%

1.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.6%)

(5.4%)

(4.3%)

-6.9%

-4.4%

61.1%

ยางธรรมชาติ (4001)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(29.6%)

(10.1%)

(7.0%)

26.4%

-42.9%

16.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

อินเดีย

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(68.8%)

(6.3%)

(3.1%)

-21.9%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางสังเคราะห์ (4002)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(42.0%)

(39.3%)

(12.4%)

8.0%

-30.3%

-

ยางธรรมชาติ (4001)

ปุ๋ยเคมี (3104)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(84.9%) -15.1%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,205,446.76 

การเติบโต (YoY) 28.9%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 445,451.37

การเติบโต (YoY)  43.6%
สัดส่วน 24.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 156,084.11

การเติบโต (YoY) -7.7% 
สัดส่วน 8.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,340.70

การเติบโต (YoY) -0.5% 
สัดส่วน 0.1%

41.4%











































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)
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260.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (เมษำยน 2565)

การขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมทางถนน
(49332)

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร (49323)
ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
และตัวแทนออกของ (52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(16.7%)

(11.6%)

201.88

154.12

107.15

(21.9%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

66.6%

ด่านศุลกากรหนองคาย 
(ศภ.2)

(0.05%) -

 

ห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์จีนยังคงผันผวน
• จากปญัหาโควดิ-19 ล่าสุดในจีน เซี่ยงไฮ้เริ่มล็อคดาวน์ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2565 
ส่งผลต่อการลดลงของห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตของจีน (อาจกระทบการ
ส่งออกสินค้าข้ันกลางของไทย เช่น กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง ไปยังมณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ เหอเปย่์ และจี๋หลิน) 

• ข้อจ ากัดการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังท่าเรือและสนามบิน รวมถึงการลดก าลัง
ด าเนินการของท่าเรือเซี่ยงไฮ้ลง 20-50% ซึ่งเป็นท่าการขนส่งตู้คอนเนอร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ท่าเรือโดยรอบ เช่น ท่าเรือ 
หนิงโป ซึ่งเริ่มมีความแออัดมากข้ึน 

• ส่วนการขนส่งทางอากาศ ณ สนามบินเซี่ยงไฮ้ หยุดชะงักจากมาตรการควบคุม
โควิด-19 เช่นกัน โดยผู้ประกอบการหันมาใช้สนามบินเซินเจิ้นและกว่างโจวแทน 

• ท้ังน้ี ผู้ประกอบการอาจต้องวางแผนการจัดการซื้อและโลจิสติกส์ล่วงหน้า 
คาดการณ์ว่าสถานการณ์โลจิสติกส์จีน จะฟื้ นตัวได้ประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค. น้ี

เส้นทำงกำรขนส่งทำงเลือกเชื่อมต่อรถไฟจีน-ลำว
• เม่ือวันท่ี 25 เม.ย. 65 ไทยทดสอบส่งออกทุเรียนล็อตใหญ่กว่า 425 ตัน 

(มูลค่ากว่า 75 ล้านบาท) ส่งออกไปจีน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม
อุณหภูมิ ขนส่งผลไม้จากแหล่งผลิตของเกษตรกร (ระยอง จันทบุรี ตราด) 
โดยรถไฟจากสถานีมาบตาพุด (ระยอง) สู่จังหวัดหนองคาย และส่งต่อไปยัง
สถานีท่านาแล้ง (สปป. ลาว) ก่อนเปลี่ยนถ่ายการขนส่งโดยรถไฟจีน-ลาว 
(สถานีเวียงจันทน์ใต้) สู่ปลายทางประเทศจีน

จับชีพจรโลจิสติกส์

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน เม.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(50.0%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(14.2%)

(14.2%)

1.9%

17.5%

42.4%





จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,080

เปดิกิจการใหม่ 14.2%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

34.8%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

330

31 



-

ท่ีมา: South China Morning Post และ freightwaves.comท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย

• การขนส่งครั้งน้ีใช้เวลาประมาณ 20 ชม. 50 นาที  ถึงด่านโมฮ่าน ประเทศจีน 
ซึ่งเร็วข้ึนเม่ือเทียบกับเส้นทางขนส่งทางบก เช่น R8 ใช้เวลา 33 ชั่วโมง / R9 ใช้
เวลา 35 ชั่วโมง และ R12 ใช้เวลา 30 ชั่วโมง

สถานีมาบตาพุต
ระยอง, ไทย

สถานีหนองคาย 
หนองคาย, ไทย

สถานีรถไฟท่านาแล้ง
/Vientiane 

Logistics Park, ลาว

สถานีบ้านนาเตย
, ลาว

Mohan Station
, จีน

สถานีเวียงจันทร์ใต้
, ลาว

14 ชม.
1 ชม.

20 นำที
สะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว

5 ชม.30 นำที

• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,080 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 330 ราย เพ่ิมขึ้น 14.2% และปิดกิจการ 31 ราย หรือเพ่ิมขึ้น 34.8% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 165 ราย คิดเป็น 50.0% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และเพ่ิมขึ้น 1.9%
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-เม.ย. 2565) มูลค่า 922.54 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน 
มากท่ีสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และจีน ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (มีนำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(16.6%)

(11.6%)

(9.6%)

18.7%

4.5%

17.9%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(11.9%)

(3.4%)

(3.2%)

183.1%

4.3%

35.2%

ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)
ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.5%)

(8.6%)

(6.6%)

130.6%

2.5%

141.3%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

สวิตเซอร์แลนด์

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.6%)

(15.2%)

(14.5%)

45.1%

40.7%

229.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.9%)

(10.1%)

(6.4%)

29.9%

91.0%

7.1%

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(48.5%)

(32.0%)

(16.4%)

60.1%

38.2%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

พม่า

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.2%)

(13.9%)

(13.2%)

6.1%

46.4%

1.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.6%)

(5.4%)

(4.3%)

-6.9%

-4.4%

61.1%

ยางธรรมชาติ (4001)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(29.6%)

(10.1%)

(7.0%)

26.4%

-42.9%

16.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

อินเดีย

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(68.8%)

(6.3%)

(3.1%)

-21.9%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางสังเคราะห์ (4002)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(42.0%)

(39.3%)

(12.4%)

8.0%

-30.3%

-

ยางธรรมชาติ (4001)

ปุ๋ยเคมี (3104)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(84.9%) -15.1%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,205,446.76 

การเติบโต (YoY) 28.9%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 445,451.37

การเติบโต (YoY)  43.6%
สัดส่วน 24.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 156,084.11

การเติบโต (YoY) -7.7% 
สัดส่วน 8.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,340.70

การเติบโต (YoY) -0.5% 
สัดส่วน 0.1%

41.4%











































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)



สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

260.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (เมษำยน 2565)

การขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมทางถนน
(49332)

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร (49323)
ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
และตัวแทนออกของ (52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(16.7%)

(11.6%)

201.88

154.12

107.15

(21.9%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

66.6%

ด่านศุลกากรหนองคาย 
(ศภ.2)

(0.05%) -

 

ห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์จีนยังคงผันผวน
• จากปญัหาโควดิ-19 ล่าสุดในจีน เซี่ยงไฮ้เริ่มล็อคดาวน์ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2565 
ส่งผลต่อการลดลงของห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตของจีน (อาจกระทบการ
ส่งออกสินค้าข้ันกลางของไทย เช่น กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง ไปยังมณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ เหอเปย่์ และจี๋หลิน) 

• ข้อจ ากัดการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังท่าเรือและสนามบิน รวมถึงการลดก าลัง
ด าเนินการของท่าเรือเซี่ยงไฮ้ลง 20-50% ซึ่งเป็นท่าการขนส่งตู้คอนเนอร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ท่าเรือโดยรอบ เช่น ท่าเรือ 
หนิงโป ซึ่งเริ่มมีความแออัดมากข้ึน 

• ส่วนการขนส่งทางอากาศ ณ สนามบินเซี่ยงไฮ้ หยุดชะงักจากมาตรการควบคุม
โควิด-19 เช่นกัน โดยผู้ประกอบการหันมาใช้สนามบินเซินเจิ้นและกว่างโจวแทน 

• ท้ังน้ี ผู้ประกอบการอาจต้องวางแผนการจัดการซื้อและโลจิสติกส์ล่วงหน้า 
คาดการณ์ว่าสถานการณ์โลจิสติกส์จีน จะฟื้ นตัวได้ประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค. น้ี

เส้นทำงกำรขนส่งทำงเลือกเชื่อมต่อรถไฟจีน-ลำว
• เม่ือวันท่ี 25 เม.ย. 65 ไทยทดสอบส่งออกทุเรียนล็อตใหญ่กว่า 425 ตัน 

(มูลค่ากว่า 75 ล้านบาท) ส่งออกไปจีน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม
อุณหภูมิ ขนส่งผลไม้จากแหล่งผลิตของเกษตรกร (ระยอง จันทบุรี ตราด) 
โดยรถไฟจากสถานีมาบตาพุด (ระยอง) สู่จังหวัดหนองคาย และส่งต่อไปยัง
สถานีท่านาแล้ง (สปป. ลาว) ก่อนเปลี่ยนถ่ายการขนส่งโดยรถไฟจีน-ลาว 
(สถานีเวียงจันทน์ใต้) สู่ปลายทางประเทศจีน

จับชีพจรโลจิสติกส์

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน เม.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(50.0%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(14.2%)

(14.2%)

1.9%

17.5%

42.4%





จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,080

เปดิกิจการใหม่ 14.2%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

34.8%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

330

31 



-

ท่ีมา: South China Morning Post และ freightwaves.comท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย

• การขนส่งครั้งน้ีใช้เวลาประมาณ 20 ชม. 50 นาที  ถึงด่านโมฮ่าน ประเทศจีน 
ซึ่งเร็วข้ึนเม่ือเทียบกับเส้นทางขนส่งทางบก เช่น R8 ใช้เวลา 33 ชั่วโมง / R9 ใช้
เวลา 35 ชั่วโมง และ R12 ใช้เวลา 30 ชั่วโมง

สถานีมาบตาพุต
ระยอง, ไทย

สถานีหนองคาย 
หนองคาย, ไทย

สถานีรถไฟท่านาแล้ง
/Vientiane 

Logistics Park, ลาว

สถานีบ้านนาเตย
, ลาว

Mohan Station
, จีน

สถานีเวียงจันทร์ใต้
, ลาว

14 ชม.
1 ชม.

20 นำที
สะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว

5 ชม.30 นำที

จับชีพจรโลจิสติกส์

8 TPSO Journal

โดย  กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า	

 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)
เส้นทำงกำรคำ้ไทย-ลำว-เวียดนำม-จีน โอกำสทองของสินค้ำไทย

เส้นทาง 
(รถยนต์)

มูลค่า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)ป ี2563 ปี 2564
R9 มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวยีดนาม-จีน 3,267.53 10,185.70  211.7%

R12 นครพนม-สปป.ลาว-เวยีดนาม-จีน 5,012.74 6,284.98  25.4%

รวม 8,280.26 16,470.68  98.9%

เส้นทางขนส่งและด่านชายแดนส าหรับการขนส่งสินค้าไทยไปจีน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งไทย ลาว เวียดนาม และจีน มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีมูลค่า
รวมกัน 16,470.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน      
ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน และส่วนใหญ่    
ใช้การขนส่งโดยรถยนต์ กว่าร้อยละ 68.5% ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ไปสู่จีน

มูลค่าการขนส่งสินค้าไทย ปี 2564
ผ่าน สปป.ลาว-เวียดนาม ไปจีน

+98.9% (YoY)

ปัจจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านนครพนมของไทยไปยังท่าเรือชินโจวของจีน ในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับจีน โดยมีเส้นทาง นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านนาเพา (แขวงค าม่วน) -
เวียดนำม (ด่านจาลอ - ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง หรือ ท่าเรือไฮฟอง) - จีน (ท่าเรือชินโจว) เพ่ือเป็นทางเลือกในการขนส่งนอกเหนือจากเส้นทางด่านโหย่วอี้กวาน ด่านสถานีรถไฟผิงเสียง และ
ด่านตงชินในปัจจุบัน เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ในอนาคต สนค. มองว่า การค้าขายชายแดนผ่านเส้นทางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งกับจีน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญ และมีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไปยังประเทศที่สาม

R8

R12

R9

ด่านบึงกาฬ
บึงกาฬ, ไทย

ด่านปากซัน 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านเกาแจว
ฮาติงห์, เวียดนาม

ด่านหล่างเซิน
หล่างเซิน, เวียดนาม

ด่านโหย่วอ้ีกวาน
หนานหนิง, จีน

ด่านนครพนม
นครพนม, ไทย

ด่านมุกดาหาร
มุกดาหาร, ไทย ด่านสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ด่านแดนสะหวัน
สปป.ลาว

ด่านหูหงิ
หล่างเซิง, เวียดนามด่านท่าแขก

ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา
ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านจาลอ
กว่างบิงห์, เวียดนาม

ด่านหม่องก๋าย
กว่างนิงห์, เวียดนาม

ด่านตงชิน
กว่างนิงห์, จีน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

เส้นทำงรถบรรทุก

• เส้นทำง R8 : บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิ
ค าไซ) - ด่านน ้ า เพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม (ด่านเกาแจว           
จ. ฮาติงห์-ฮานอย-ด่านหล่างเซิน) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R9 : มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต และ 
ด่านแดนสะหวัน) - เวียดนำม (ด่านหูหงิ) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R12 : นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านน ้าเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ) 

• ทำงที่ 1 เวียดนำม (ด่านหม่องก๋วย จ. กว่างนิงห์) - จีน (ด่านตงชิน)
• ทำงที่ 2 เวียดนำม (ด่านหูหงิ จ. หล่างเซิง) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน)

เส้นทำงรถไฟ 
(Multimodal transportation)

• นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก และด่านนาเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ จ.กว่างนิงห์-หวุงอ๋าง-วินห์
จ . แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง 
(กว่างซีจ้วง))

• มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต-ด่านแดน
สะหวัน) - เวียดนำม (ด่านลาวบาว-ดงฮา-หวุงอ๋าง -วินห์ จ. แทงฮว้า-
ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจ้วง))

• นครพนม* (ด่านนครพนม) - สปป .ลำว 
(ด่านท่าแขก และด่านนาเพา (แขวงค าม่วน))
– เวียดนำม (ด่านจาลอ-ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
หรือท่าเรือไฮฟอง) - จีน(ท่าเรือชินโจว)

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือระหว่างไทย-จีน

เส้นทำงเรือ 
(Multimodal transportation) 

• บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิค าไซ)-ด่านน ้าเพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม 
(ด่านเกาแจว จ. ฮาต๋ิงห์-วินห์ จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจ้วง))

ส่องศักยภำพโลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเยน็ของไทย

1

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็น หรือ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึน จากการขยายตัวของการเปิดกิจการการผลิตและขายเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์   
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 44.2% และช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมข้ึน 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเติบโตการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าที่ต้องการใช้ระบบ
ขนส่งแบบเย็น ที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6% (CAGR) ระหว่างปี 2560-2564 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน (สัดส่วน 39.3%) และประเทศญี่ปุ่น (สัดส่วน 16.2%) เป็นหลัก โดยช่วง 
4 เดือนแรกของปี 2565 มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น (TSIC 52101) 56.79 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง (TSIC 52101)

ปจัจุบันมีนิติบุคคล 

จ านวน 197 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ระหว่ำงป ี2561-2563

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปลีะ 

+ 9.3%
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ทำงถนน (TSIC 49331) 

ปจัจุบันมีนิติบุคคล 

จ านวน 179 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ในป ี2562

+ 53.5%
และในป ี2563 ลดลง -19.6%

2

จีน

39.3%

ญี่ปุน่

16.2%

ประเทศอ่ืน

44.5%

สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำที่ใช้ห้องเย็นของไทย ในปี 2564
ไปยังประเทศเป้ำหมำย

*สินค้าท่ีใช้ห้องเย็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (2) ผลไม้แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง (3) เน้ือสัตว์ (4) สัตว์น ้า (5) อาหารส าเร็จรูป (6) กล้วยไม้         
(7) ไอศกรีม (8) นมและผลิตภัณฑ์นม และ (9) ยารักษาโรค 

11,115 12,178
13,400 13,648

15,562

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่ำกำรส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ำที่ใช้ห้องเยน็

หน่
วย

: ล
้าน

US
D

1

ประเด็นกำรพัฒนำ Cold Chain Logistics ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกสภ์ำคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ 
(1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของสหกรณ์การเกษตรด้วย Cold Chain
(2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ เช่น ระบบท าความเย็นห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์คลังและรถส่งของห้องเย็น เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปจีนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์แบบเย็นทั่วประเทศ ภายในปี 2568 ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพ      
การเชื่อมโยงห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมา: Global Trade Atlas

สหรัฐอเมริกา 5.7%

อังกฤษ 3.8%

เวียดนาม 3.6%

อื่น ๆ 31.4%

Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)
เส้นทำงกำรคำ้ไทย-ลำว-เวียดนำม-จีน โอกำสทองของสินค้ำไทย

เส้นทาง 
(รถยนต์)

มูลค่า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)ป ี2563 ปี 2564
R9 มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวยีดนาม-จีน 3,267.53 10,185.70  211.7%

R12 นครพนม-สปป.ลาว-เวยีดนาม-จนี 5,012.74 6,284.98  25.4%

รวม 8,280.26 16,470.68  98.9%

เส้นทางขนส่งและด่านชายแดนส าหรับการขนส่งสินค้าไทยไปจีน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งไทย ลาว เวียดนาม และจีน มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีมูลค่า
รวมกัน 16,470.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน      
ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน และส่วนใหญ่    
ใช้การขนส่งโดยรถยนต์ กว่าร้อยละ 68.5% ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ไปสู่จีน

มูลค่าการขนส่งสินค้าไทย ปี 2564
ผ่าน สปป.ลาว-เวียดนาม ไปจีน

+98.9% (YoY)

ปัจจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านนครพนมของไทยไปยังท่าเรือชินโจวของจีน ในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับจีน โดยมีเส้นทาง นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านนาเพา (แขวงค าม่วน) -
เวียดนำม (ด่านจาลอ - ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง หรือ ท่าเรือไฮฟอง) - จีน (ท่าเรือชินโจว) เพ่ือเป็นทางเลือกในการขนส่งนอกเหนือจากเส้นทางด่านโหย่วอี้กวาน ด่านสถานีรถไฟผิงเสียง และ
ด่านตงชินในปัจจุบัน เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ในอนาคต สนค. มองว่า การค้าขายชายแดนผ่านเส้นทางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งกับจีน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญ และมีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไปยังประเทศที่สาม

R8

R12

R9

ด่านบึงกาฬ
บึงกาฬ, ไทย

ด่านปากซัน 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านเกาแจว
ฮาติงห์, เวียดนาม

ด่านหล่างเซิน
หล่างเซิน, เวียดนาม

ด่านโหย่วอ้ีกวาน
หนานหนิง, จีน

ด่านนครพนม
นครพนม, ไทย

ด่านมุกดาหาร
มุกดาหาร, ไทย ด่านสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ด่านแดนสะหวัน
สปป.ลาว

ด่านหูหงิ
หล่างเซิง, เวียดนามด่านท่าแขก

ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา
ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านจาลอ
กว่างบิงห์, เวียดนาม

ด่านหม่องก๋าย
กว่างนิงห์, เวียดนาม

ด่านตงชิน
กว่างนิงห์, จีน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

เส้นทำงรถบรรทุก

• เส้นทำง R8 : บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิ
ค าไซ) - ด่านน ้ า เพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม (ด่านเกาแจว           
จ. ฮาติงห์-ฮานอย-ด่านหล่างเซิน) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R9 : มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต และ 
ด่านแดนสะหวัน) - เวียดนำม (ด่านหูหงิ) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R12 : นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านน ้าเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ) 

• ทำงที่ 1 เวียดนำม (ด่านหม่องก๋วย จ. กว่างนิงห์) - จีน (ด่านตงชิน)
• ทำงที่ 2 เวียดนำม (ด่านหูหงิ จ. หล่างเซิง) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน)

เส้นทำงรถไฟ 
(Multimodal transportation)

• นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก และด่านนาเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ จ.กว่างนิงห์-หวุงอ๋าง-วินห์
จ . แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง 
(กว่างซีจ้วง))

• มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต-ด่านแดน
สะหวัน) - เวียดนำม (ด่านลาวบาว-ดงฮา-หวุงอ๋าง -วินห์ จ. แทงฮว้า-
ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจ้วง))

• นครพนม* (ด่านนครพนม) - สปป .ลำว 
(ด่านท่าแขก และด่านนาเพา (แขวงค าม่วน))
– เวียดนำม (ด่านจาลอ-ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
หรือท่าเรือไฮฟอง) - จีน(ท่าเรือชินโจว)

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือระหว่างไทย-จีน

เส้นทำงเรือ 
(Multimodal transportation) 

• บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิค าไซ)-ด่านน ้าเพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม 
(ด่านเกาแจว จ. ฮาต๋ิงห์-วินห์ จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจ้วง))

ส่องศักยภำพโลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเยน็ของไทย

1

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็น หรือ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึน จากการขยายตัวของการเปิดกิจการการผลิตและขายเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์   
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 44.2% และช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมข้ึน 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเติบโตการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าที่ต้องการใช้ระบบ
ขนส่งแบบเย็น ที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6% (CAGR) ระหว่างปี 2560-2564 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน (สัดส่วน 39.3%) และประเทศญี่ปุ่น (สัดส่วน 16.2%) เป็นหลัก โดยช่วง 
4 เดือนแรกของปี 2565 มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น (TSIC 52101) 56.79 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง (TSIC 52101)

ปจัจุบันมีนิติบุคคล 

จ านวน 197 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ระหว่ำงป ี2561-2563

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปลีะ 

+ 9.3%
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ทำงถนน (TSIC 49331) 

ปจัจุบันมีนิติบุคคล 

จ านวน 179 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ในป ี2562

+ 53.5%
และในป ี2563 ลดลง -19.6%

2

จีน

39.3%

ญี่ปุน่

16.2%

ประเทศอ่ืน

44.5%

สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำที่ใช้ห้องเย็นของไทย ในปี 2564
ไปยังประเทศเป้ำหมำย

*สินค้าท่ีใช้ห้องเย็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (2) ผลไม้แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง (3) เน้ือสัตว์ (4) สัตว์น ้า (5) อาหารส าเร็จรูป (6) กล้วยไม้         
(7) ไอศกรีม (8) นมและผลิตภัณฑ์นม และ (9) ยารักษาโรค 

11,115 12,178
13,400 13,648

15,562

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่ำกำรส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ำที่ใช้ห้องเยน็

หน่
วย

: ล
้าน

US
D

1

ประเด็นกำรพัฒนำ Cold Chain Logistics ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกสภ์ำคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ 
(1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของสหกรณ์การเกษตรด้วย Cold Chain
(2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ เช่น ระบบท าความเย็นห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์คลังและรถส่งของห้องเย็น เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปจีนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์แบบเย็นทั่วประเทศ ภายในปี 2568 ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพ      
การเชื่อมโยงห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมา: Global Trade Atlas

สหรัฐอเมริกา 5.7%

อังกฤษ 3.8%

เวียดนาม 3.6%

อื่น ๆ 31.4%

Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)
เส้นทำงกำรคำ้ไทย-ลำว-เวียดนำม-จีน โอกำสทองของสินค้ำไทย

เส้นทาง 
(รถยนต์)

มูลค่า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)ป ี2563 ปี 2564
R9 มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวยีดนาม-จีน 3,267.53 10,185.70  211.7%

R12 นครพนม-สปป.ลาว-เวยีดนาม-จีน 5,012.74 6,284.98  25.4%

รวม 8,280.26 16,470.68  98.9%

เส้นทางขนส่งและด่านชายแดนส าหรับการขนส่งสินค้าไทยไปจีน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งไทย ลาว เวียดนาม และจีน มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีมูลค่า
รวมกัน 16,470.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน      
ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน และส่วนใหญ่    
ใช้การขนส่งโดยรถยนต์ กว่าร้อยละ 68.5% ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ไปสู่จีน

มูลค่าการขนส่งสินค้าไทย ปี 2564
ผ่าน สปป.ลาว-เวียดนาม ไปจีน

+98.9% (YoY)

ปัจจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านนครพนมของไทยไปยังท่าเรือชินโจวของจีน ในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับจีน โดยมีเส้นทาง นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านนาเพา (แขวงค าม่วน) -
เวียดนำม (ด่านจาลอ - ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง หรือ ท่าเรือไฮฟอง) - จีน (ท่าเรือชินโจว) เพ่ือเป็นทางเลือกในการขนส่งนอกเหนือจากเส้นทางด่านโหย่วอี้กวาน ด่านสถานีรถไฟผิงเสียง และ
ด่านตงชินในปัจจุบัน เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ในอนาคต สนค. มองว่า การค้าขายชายแดนผ่านเส้นทางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งกับจีน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญ และมีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไปยังประเทศที่สาม

R8

R12

R9

ด่านบึงกาฬ
บึงกาฬ, ไทย

ด่านปากซัน 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านเกาแจว
ฮาติงห์, เวียดนาม

ด่านหล่างเซิน
หล่างเซิน, เวียดนาม

ด่านโหย่วอ้ีกวาน
หนานหนิง, จีน

ด่านนครพนม
นครพนม, ไทย

ด่านมุกดาหาร
มุกดาหาร, ไทย ด่านสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ด่านแดนสะหวัน
สปป.ลาว

ด่านหูหงิ
หล่างเซิง, เวียดนามด่านท่าแขก

ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา
ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านจาลอ
กว่างบิงห์, เวียดนาม

ด่านหม่องก๋าย
กว่างนิงห์, เวียดนาม

ด่านตงชิน
กว่างนิงห์, จีน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

เส้นทำงรถบรรทุก

• เส้นทำง R8 : บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิ
ค าไซ) - ด่านน ้ า เพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม (ด่านเกาแจว           
จ. ฮาติงห์-ฮานอย-ด่านหล่างเซิน) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R9 : มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต และ 
ด่านแดนสะหวัน) - เวียดนำม (ด่านหูหงิ) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R12 : นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านน ้าเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ) 

• ทำงที่ 1 เวียดนำม (ด่านหม่องก๋วย จ. กว่างนิงห์) - จีน (ด่านตงชิน)
• ทำงที่ 2 เวียดนำม (ด่านหูหงิ จ. หล่างเซิง) - จีน (ด่านโหย่วอ้ีกวาน)

เส้นทำงรถไฟ 
(Multimodal transportation)

• นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก และด่านนาเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ จ.กว่างนิงห์-หวุงอ๋าง-วินห์
จ . แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง 
(กว่างซีจ้วง))

• มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต-ด่านแดน
สะหวัน) - เวียดนำม (ด่านลาวบาว-ดงฮา-หวุงอ๋าง -วินห์ จ. แทงฮว้า-
ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจ้วง))

• นครพนม* (ด่านนครพนม) - สปป .ลำว 
(ด่านท่าแขก และด่านนาเพา (แขวงค าม่วน))
– เวียดนำม (ด่านจาลอ-ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
หรือท่าเรือไฮฟอง) - จีน(ท่าเรือชินโจว)

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือระหว่างไทย-จีน

เส้นทำงเรือ 
(Multimodal transportation) 

• บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิค าไซ)-ด่านน ้าเพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม 
(ด่านเกาแจว จ. ฮาต๋ิงห์-วินห์ จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจ้วง))

ส่องศักยภำพโลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเยน็ของไทย

1

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็น หรือ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึน จากการขยายตัวของการเปิดกิจการการผลิตและขายเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์   
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 44.2% และช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมข้ึน 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเติบโตการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าที่ต้องการใช้ระบบ
ขนส่งแบบเย็น ที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6% (CAGR) ระหว่างปี 2560-2564 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน (สัดส่วน 39.3%) และประเทศญี่ปุ่น (สัดส่วน 16.2%) เป็นหลัก โดยช่วง 
4 เดือนแรกของปี 2565 มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น (TSIC 52101) 56.79 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง (TSIC 52101)

ปจัจุบันมีนิติบุคคล 

จ านวน 197 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ระหว่ำงป ี2561-2563

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปลีะ 

+ 9.3%
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ทำงถนน (TSIC 49331) 

ปจัจุบันมีนิติบุคคล 

จ านวน 179 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ในป ี2562

+ 53.5%
และในป ี2563 ลดลง -19.6%

2

จีน

39.3%

ญี่ปุน่

16.2%

ประเทศอ่ืน

44.5%

สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำที่ใช้ห้องเย็นของไทย ในปี 2564
ไปยังประเทศเป้ำหมำย

*สินค้าท่ีใช้ห้องเย็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (2) ผลไม้แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง (3) เน้ือสัตว์ (4) สัตว์น ้า (5) อาหารส าเร็จรูป (6) กล้วยไม้         
(7) ไอศกรีม (8) นมและผลิตภัณฑ์นม และ (9) ยารักษาโรค 

11,115 12,178
13,400 13,648

15,562

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่ำกำรส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ำที่ใช้ห้องเยน็
หน่
วย

: ล
้าน

US
D

1

ประเด็นกำรพัฒนำ Cold Chain Logistics ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกสภ์ำคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ 
(1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของสหกรณ์การเกษตรด้วย Cold Chain
(2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ เช่น ระบบท าความเย็นห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์คลังและรถส่งของห้องเย็น เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปจีนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์แบบเย็นทั่วประเทศ ภายในปี 2568 ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพ      
การเชื่อมโยงห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมา: Global Trade Atlas

สหรัฐอเมริกา 5.7%

อังกฤษ 3.8%

เวียดนาม 3.6%

อื่น ๆ 31.4%
• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 38,080 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 330 ราย เพ่ิมขึ้น 14.2% และปิดกิจการ 31 ราย หรือเพ่ิมขึ้น 34.8% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 165 ราย คิดเป็น 50.0% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และเพ่ิมขึ้น 1.9%
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-เม.ย. 2565) มูลค่า 922.54 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน 
มากท่ีสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง และจีน ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (มีนำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุน่

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(16.6%)

(11.6%)

(9.6%)

18.7%

4.5%

17.9%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(11.9%)

(3.4%)

(3.2%)

183.1%

4.3%

35.2%

ชิ้นส่วนรถยนต์ (8708)

น ้ามันปิโตเลียมและน ้ามนัที่
ได้จากแร่บิทูมินัส (2710)
ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(11.5%)

(8.6%)

(6.6%)

130.6%

2.5%

141.3%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

สวิตเซอร์แลนด์

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.6%)

(15.2%)

(14.5%)

45.1%

40.7%

229.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้
คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(15.9%)

(10.1%)

(6.4%)

29.9%

91.0%

7.1%

เครื่องคอมพิวเตอร์ (8471)

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(48.5%)

(32.0%)

(16.4%)

60.1%

38.2%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

พม่า

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(20.2%)

(13.9%)

(13.2%)

6.1%

46.4%

1.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.6%)

(5.4%)

(4.3%)

-6.9%

-4.4%

61.1%

ยางธรรมชาติ (4001)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(29.6%)

(10.1%)

(7.0%)

26.4%

-42.9%

16.6%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

อินเดีย

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(68.8%)

(6.3%)

(3.1%)

-21.9%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ส่วนแบ่ง การเติบโต

(YoY)

ยางสังเคราะห์ (4002)

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(42.0%)

(39.3%)

(12.4%)

8.0%

-30.3%

-

ยางธรรมชาติ (4001)

ปุ๋ยเคมี (3104)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(84.9%) -15.1%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,205,446.76 

การเติบโต (YoY) 28.9%
สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรอื



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 445,451.37

การเติบโต (YoY)  43.6%
สัดส่วน 24.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 156,084.11

การเติบโต (YoY) -7.7% 
สัดส่วน 8.6%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,340.70

การเติบโต (YoY) -0.5% 
สัดส่วน 0.1%

41.4%











































สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคญั (พิกัดศุลกำกร)
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260.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (เมษำยน 2565)

การขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมทางถนน
(49332)

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า
รวมถึงคนโดยสาร (49323)
ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
และตัวแทนออกของ (52292)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(16.7%)

(11.6%)

201.88

154.12

107.15

(21.9%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

66.6%

ด่านศุลกากรหนองคาย 
(ศภ.2)

(0.05%) -

 

ห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์จีนยังคงผันผวน
• จากปญัหาโควดิ-19 ล่าสุดในจีน เซี่ยงไฮ้เริ่มล็อคดาวน์ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2565 
ส่งผลต่อการลดลงของห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตของจีน (อาจกระทบการ
ส่งออกสินค้าข้ันกลางของไทย เช่น กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง ไปยังมณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ เหอเปย่์ และจี๋หลิน) 

• ข้อจ ากัดการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังท่าเรือและสนามบิน รวมถึงการลดก าลัง
ด าเนินการของท่าเรือเซี่ยงไฮ้ลง 20-50% ซึ่งเป็นท่าการขนส่งตู้คอนเนอร์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ท่าเรือโดยรอบ เช่น ท่าเรือ 
หนิงโป ซึ่งเริ่มมีความแออัดมากข้ึน 

• ส่วนการขนส่งทางอากาศ ณ สนามบินเซี่ยงไฮ้ หยุดชะงักจากมาตรการควบคุม
โควิด-19 เช่นกัน โดยผู้ประกอบการหันมาใช้สนามบินเซินเจิ้นและกว่างโจวแทน 

• ท้ังน้ี ผู้ประกอบการอาจต้องวางแผนการจัดการซื้อและโลจิสติกส์ล่วงหน้า 
คาดการณ์ว่าสถานการณ์โลจิสติกส์จีน จะฟื้ นตัวได้ประมาณเดือน มิ.ย.-ก.ค. น้ี

เส้นทำงกำรขนส่งทำงเลือกเชื่อมต่อรถไฟจีน-ลำว
• เม่ือวันท่ี 25 เม.ย. 65 ไทยทดสอบส่งออกทุเรียนล็อตใหญ่กว่า 425 ตัน 

(มูลค่ากว่า 75 ล้านบาท) ส่งออกไปจีน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม
อุณหภูมิ ขนส่งผลไม้จากแหล่งผลิตของเกษตรกร (ระยอง จันทบุรี ตราด) 
โดยรถไฟจากสถานีมาบตาพุด (ระยอง) สู่จังหวัดหนองคาย และส่งต่อไปยัง
สถานีท่านาแล้ง (สปป. ลาว) ก่อนเปลี่ยนถ่ายการขนส่งโดยรถไฟจีน-ลาว 
(สถานีเวียงจันทน์ใต้) สู่ปลายทางประเทศจีน

จับชีพจรโลจิสติกส์

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)
สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปดิใหม่ท้ังหมดในเดือน เม.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ ทางถนน (49339)

(50.0%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(14.2%)

(14.2%)

1.9%

17.5%

42.4%





จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 38,080

เปดิกิจการใหม่ 14.2%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

34.8%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปดิกิจการ
* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ

330

31 



-

ท่ีมา: South China Morning Post และ freightwaves.comท่ีมา: การรถไฟแห่งประเทศไทย

• การขนส่งครั้งน้ีใช้เวลาประมาณ 20 ชม. 50 นาที  ถึงด่านโมฮ่าน ประเทศจีน 
ซึ่งเร็วข้ึนเม่ือเทียบกับเส้นทางขนส่งทางบก เช่น R8 ใช้เวลา 33 ชั่วโมง / R9 ใช้
เวลา 35 ชั่วโมง และ R12 ใช้เวลา 30 ชั่วโมง

สถานีมาบตาพุต
ระยอง, ไทย

สถานีหนองคาย 
หนองคาย, ไทย

สถานีรถไฟท่านาแล้ง
/Vientiane 

Logistics Park, ลาว

สถานีบ้านนาเตย
, ลาว

Mohan Station
, จีน

สถานีเวียงจันทร์ใต้
, ลาว

14 ชม.
1 ชม.

20 นำที
สะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว

5 ชม.30 นำที

Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

เส้นทำงกำรค้ำไทย-ลำว-เวียดนำม-จีน โอกำสทองของสินค้ำไทย

เส้นทาง 
(รถยนต์)

มูลค่า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)ปี 2563 ปี 2564
R9 มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวียดนาม-จนี 3,267.53 10,185.70  211.7%

R12 นครพนม-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน 5,012.74 6,284.98  25.4%

รวม 8,280.26 16,470.68  98.9%

เส้นทางขนส่งและด่านชายแดนส าหรับการขนส่งสินค้าไทยไปจีน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งไทย ลาว เวียดนาม และจีน มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีมูลค่า
รวมกัน 16,470.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.9% เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจาก
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน      
ซ่ึงจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน และส่วนใหญ่    
ใช้การขนส่งโดยรถยนต์ กว่าร้อยละ 68.5% ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ไปสู่จีน

มูลค่าการขนส่งสินค้าไทย ปี 2564
ผ่าน สปป.ลาว-เวียดนาม ไปจีน

+98.9% (YoY)

ปจัจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านนครพนมของไทยไปยังท่าเรือชินโจวของจีน ในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศท่ีสาม ซ่ึงอยู่ระหว่างการหารือกับจีน โดยมีเส้นทาง นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านนาเพา (แขวงค าม่วน) -
เวียดนำม (ด่านจาลอ - ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง หรือ ท่าเรือไฮฟอง) - จีน (ท่าเรือชินโจว) เพ่ือเปน็ทางเลือกในการขนส่งนอกเหนือจากเส้นทางด่านโหย่วอี้กวาน ด่านสถานีรถไฟผิงเสียง และ
ด่านตงชินในปจัจุบัน เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ในอนาคต สนค. มองว่า การค้าขายชายแดนผ่านเส้นทางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการขนส่งกับจีน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญ และมีมาตรฐาน เพ่ือเปน็การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไปยังประเทศท่ีสาม

R8

R12

R9

ด่านบึงกาฬ
บึงกาฬ, ไทย

ด่านปากซัน 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านเกาแจว
ฮาติงห์, เวียดนาม

ด่านหล่างเซิน
หล่างเซิน, เวียดนาม

ด่านโหย่วอ้ีกวาน
หนานหนิง, จีน

ด่านนครพนม
นครพนม, ไทย

ด่านมุกดาหาร
มุกดาหาร, ไทย ด่านสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ด่านแดนสะหวัน
สปป.ลาว

ด่านหูหงิ
หล่างเซิง, เวียดนามด่านท่าแขก

ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา
ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านจาลอ
กว่างบิงห์, เวียดนาม

ด่านหม่องก๋าย
กว่างนิงห์, เวียดนาม

ด่านตงชิน
กว่างนิงห์, จีน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
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Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

เส้นทำงรถบรรทุก

• เส้นทำง R8 : บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิ
ค าไซ) - ด่านน ้า เพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม (ด่านเกาแจว           
จ. ฮาติงห์-ฮานอย-ด่านหล่างเซิน) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R9 : มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต และ 
ด่านแดนสะหวัน) - เวียดนำม (ด่านหูหงิ) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R12 : นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านน ้าเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ) 

• ทำงที่ 1 เวียดนำม (ด่านหม่องก๋วย จ. กว่างนิงห์) - จีน (ด่านตงชิน)
• ทำงที่ 2 เวียดนำม (ด่านหูหงิ จ. หล่างเซิง) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน)

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนเมษายน 2565

เส้นทำงรถไฟ 
(Multimodal transportation)

• นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก และด่านนาเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ จ.กว่างนิงห์-หวุงอ๋าง-วินห์
จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง 
(กว่างซีจ้วง))

• มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต-ด่านแดน
สะหวัน) - เวียดนำม (ด่านลาวบาว-ดงฮา-หวุงอ๋าง -วินห์ จ. แทงฮว้า-
ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

• นครพนม* (ด่านนครพนม) - สปป .ลำว 
(ด่านท่าแขก และด่านนาเพา (แขวงค าม่วน))
– เวียดนำม (ด่านจาลอ-ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
หรือท่าเรือไฮฟอง) - จีน(ท่าเรือชินโจว)

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือระหว่างไทย-จีน

เส้นทำงเรือ 
(Multimodal transportation) 

• บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิค าไซ)-ด่านน ้าเพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม 
(ด่านเกาแจว จ. ฮาติ๋งห์-วินห์ จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

ส่องศักยภำพโลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็นของไทย

1

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็น หรือ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึน จากการขยายตัวของการเปิดกิจการการผลิตและขายเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์   
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 44.2% และช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมข้ึน 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเติบโตการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าท่ีต้องการใช้ระบบ
ขนส่งแบบเย็น ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6% (CAGR) ระหว่างปี 2560-2564 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน (สัดส่วน 39.3%) และประเทศญ่ีปุ่น (สัดส่วน 16.2%) เป็นหลัก โดยช่วง 
4 เดือนแรกของป ี2565 มีบริษัทสัญชาติญ่ีปุน่ลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น (TSIC 52101) 56.79 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง (TSIC 52101)

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 197 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ระหว่ำงปี 2561-2563

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 

+ 9.3%
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ทำงถนน (TSIC 49331) 

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 179 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ในปี 2562
+ 53.5%

และในปี 2563 ลดลง -19.6%

2

จีน

39.3%

ญ่ีปุ่น

16.2%

ประเทศอื่น

44.5%

สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำที่ใช้ห้องเย็นของไทย ในปี 2564
ไปยังประเทศเป้ำหมำย

*สินค้าท่ีใช้ห้องเย็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (2) ผลไม้แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง (3) เ น้ือสัตว์ (4) สัตว์น ้า (5) อาหารส าเร็จรูป (6) กล้วยไม้         
(7) ไอศกรีม (8) นมและผลิตภัณฑ์นม และ (9) ยารักษาโรค 

11,115 12,178
13,400 13,648

15,562

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่ำกำรส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ำที่ใช้ห้องเย็น
หน่
วย
: ล้
าน

US
D

1

ประเด็นกำรพัฒนำ Cold Chain Logistics ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ 
(1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของสหกรณ์การเกษตรด้วย Cold Chain
(2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ เช่น ระบบท าความเย็นห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์คลังและรถส่งของห้องเย็น เปน็ต้น 

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปจีนระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์แบบเย็นท่ัวประเทศ ภายในปี 2568 ซ่ึงจะช่วยเสริมศักยภาพ      
การเช่ือมโยงห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมา: Global Trade Atlas

สหรัฐอเมริกา 5.7%

อังกฤษ 3.8%

เวียดนาม 3.6%

อื่น ๆ 31.4%

Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

เส้นทำงกำรค้ำไทย-ลำว-เวียดนำม-จีน โอกำสทองของสินค้ำไทย

เส้นทาง 
(รถยนต์)

มูลค่า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)ปี 2563 ปี 2564
R9 มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวียดนาม-จนี 3,267.53 10,185.70  211.7%

R12 นครพนม-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน 5,012.74 6,284.98  25.4%

รวม 8,280.26 16,470.68  98.9%

เส้นทางขนส่งและด่านชายแดนส าหรับการขนส่งสินค้าไทยไปจีน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งไทย ลาว เวียดนาม และจีน มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีมูลค่า
รวมกัน 16,470.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.9% เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจาก
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน      
ซ่ึงจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน และส่วนใหญ่    
ใช้การขนส่งโดยรถยนต์ กว่าร้อยละ 68.5% ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ไปสู่จีน

มูลค่าการขนส่งสินค้าไทย ปี 2564
ผ่าน สปป.ลาว-เวียดนาม ไปจีน

+98.9% (YoY)

ปจัจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านนครพนมของไทยไปยังท่าเรือชินโจวของจีน ในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศท่ีสาม ซ่ึงอยู่ระหว่างการหารือกับจีน โดยมีเส้นทาง นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านนาเพา (แขวงค าม่วน) -
เวียดนำม (ด่านจาลอ - ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง หรือ ท่าเรือไฮฟอง) - จีน (ท่าเรือชินโจว) เพ่ือเปน็ทางเลือกในการขนส่งนอกเหนือจากเส้นทางด่านโหย่วอี้กวาน ด่านสถานีรถไฟผิงเสียง และ
ด่านตงชินในปจัจุบัน เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ในอนาคต สนค. มองว่า การค้าขายชายแดนผ่านเส้นทางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการขนส่งกับจีน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญ และมีมาตรฐาน เพ่ือเปน็การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไปยังประเทศท่ีสาม

R8

R12

R9

ด่านบึงกาฬ
บึงกาฬ, ไทย

ด่านปากซัน 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านเกาแจว
ฮาติงห์, เวียดนาม

ด่านหล่างเซิน
หล่างเซิน, เวียดนาม

ด่านโหย่วอ้ีกวาน
หนานหนิง, จีน

ด่านนครพนม
นครพนม, ไทย

ด่านมุกดาหาร
มุกดาหาร, ไทย ด่านสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ด่านแดนสะหวัน
สปป.ลาว

ด่านหูหงิ
หล่างเซิง, เวียดนามด่านท่าแขก

ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา
ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านจาลอ
กว่างบิงห์, เวียดนาม

ด่านหม่องก๋าย
กว่างนิงห์, เวียดนาม

ด่านตงชิน
กว่างนิงห์, จีน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

เส้นทำงรถบรรทุก

• เส้นทำง R8 : บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิ
ค าไซ) - ด่านน ้า เพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม (ด่านเกาแจว           
จ. ฮาติงห์-ฮานอย-ด่านหล่างเซิน) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R9 : มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต และ 
ด่านแดนสะหวัน) - เวียดนำม (ด่านหูหงิ) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R12 : นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านน ้าเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ) 

• ทำงที่ 1 เวียดนำม (ด่านหม่องก๋วย จ. กว่างนิงห์) - จีน (ด่านตงชิน)
• ทำงที่ 2 เวียดนำม (ด่านหูหงิ จ. หล่างเซิง) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน)

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนเมษายน 2565

เส้นทำงรถไฟ 
(Multimodal transportation)

• นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก และด่านนาเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ จ.กว่างนิงห์-หวุงอ๋าง-วินห์
จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง 
(กว่างซีจ้วง))

• มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต-ด่านแดน
สะหวัน) - เวียดนำม (ด่านลาวบาว-ดงฮา-หวุงอ๋าง -วินห์ จ. แทงฮว้า-
ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

• นครพนม* (ด่านนครพนม) - สปป .ลำว 
(ด่านท่าแขก และด่านนาเพา (แขวงค าม่วน))
– เวียดนำม (ด่านจาลอ-ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
หรือท่าเรือไฮฟอง) - จีน(ท่าเรือชินโจว)

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือระหว่างไทย-จีน

เส้นทำงเรือ 
(Multimodal transportation) 

• บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิค าไซ)-ด่านน ้าเพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม 
(ด่านเกาแจว จ. ฮาติ๋งห์-วินห์ จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

ส่องศักยภำพโลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็นของไทย

1

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็น หรือ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึน จากการขยายตัวของการเปิดกิจการการผลิตและขายเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์   
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 44.2% และช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมข้ึน 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเติบโตการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าท่ีต้องการใช้ระบบ
ขนส่งแบบเย็น ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6% (CAGR) ระหว่างปี 2560-2564 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน (สัดส่วน 39.3%) และประเทศญ่ีปุ่น (สัดส่วน 16.2%) เป็นหลัก โดยช่วง 
4 เดือนแรกของป ี2565 มีบริษัทสัญชาติญ่ีปุน่ลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น (TSIC 52101) 56.79 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง (TSIC 52101)

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 197 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ระหว่ำงปี 2561-2563

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 

+ 9.3%
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ทำงถนน (TSIC 49331) 

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 179 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ในปี 2562
+ 53.5%

และในปี 2563 ลดลง -19.6%

2

จีน

39.3%

ญ่ีปุ่น

16.2%

ประเทศอื่น

44.5%

สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำที่ใช้ห้องเย็นของไทย ในปี 2564
ไปยังประเทศเป้ำหมำย

*สินค้าท่ีใช้ห้องเย็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (2) ผลไม้แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง (3) เ น้ือสัตว์ (4) สัตว์น ้า (5) อาหารส าเร็จรูป (6) กล้วยไม้         
(7) ไอศกรีม (8) นมและผลิตภัณฑ์นม และ (9) ยารักษาโรค 

11,115 12,178
13,400 13,648

15,562

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่ำกำรส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ำที่ใช้ห้องเย็น

หน่
วย
: ล้
าน

US
D

1

ประเด็นกำรพัฒนำ Cold Chain Logistics ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกสภ์ำคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ 
(1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของสหกรณ์การเกษตรด้วย Cold Chain
(2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ เช่น ระบบท าความเย็นห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์คลังและรถส่งของห้องเย็น เปน็ต้น 

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปจีนระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์แบบเย็นท่ัวประเทศ ภายในปี 2568 ซ่ึงจะช่วยเสริมศักยภาพ      
การเช่ือมโยงห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมา: Global Trade Atlas

สหรัฐอเมริกา 5.7%

อังกฤษ 3.8%

เวียดนาม 3.6%

อื่น ๆ 31.4%

Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

เส้นทำงกำรค้ำไทย-ลำว-เวียดนำม-จีน โอกำสทองของสินค้ำไทย

เส้นทาง 
(รถยนต์)

มูลค่า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)ปี 2563 ปี 2564
R9 มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวียดนาม-จนี 3,267.53 10,185.70  211.7%

R12 นครพนม-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน 5,012.74 6,284.98  25.4%

รวม 8,280.26 16,470.68  98.9%

เส้นทางขนส่งและด่านชายแดนส าหรับการขนส่งสินค้าไทยไปจีน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งไทย ลาว เวียดนาม และจีน มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีมูลค่า
รวมกัน 16,470.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.9% เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจาก
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน      
ซ่ึงจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน และส่วนใหญ่    
ใช้การขนส่งโดยรถยนต์ กว่าร้อยละ 68.5% ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ไปสู่จีน

มูลค่าการขนส่งสินค้าไทย ปี 2564
ผ่าน สปป.ลาว-เวียดนาม ไปจีน

+98.9% (YoY)

ปจัจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านนครพนมของไทยไปยังท่าเรือชินโจวของจีน ในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศท่ีสาม ซ่ึงอยู่ระหว่างการหารือกับจีน โดยมีเส้นทาง นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านนาเพา (แขวงค าม่วน) -
เวียดนำม (ด่านจาลอ - ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง หรือ ท่าเรือไฮฟอง) - จีน (ท่าเรือชินโจว) เพ่ือเปน็ทางเลือกในการขนส่งนอกเหนือจากเส้นทางด่านโหย่วอี้กวาน ด่านสถานีรถไฟผิงเสียง และ
ด่านตงชินในปจัจุบัน เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ในอนาคต สนค. มองว่า การค้าขายชายแดนผ่านเส้นทางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการขนส่งกับจีน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญ และมีมาตรฐาน เพ่ือเปน็การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไปยังประเทศท่ีสาม

R8

R12

R9

ด่านบึงกาฬ
บึงกาฬ, ไทย

ด่านปากซัน 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านเกาแจว
ฮาติงห์, เวียดนาม

ด่านหล่างเซิน
หล่างเซิน, เวียดนาม

ด่านโหย่วอ้ีกวาน
หนานหนิง, จีน

ด่านนครพนม
นครพนม, ไทย

ด่านมุกดาหาร
มุกดาหาร, ไทย ด่านสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ด่านแดนสะหวัน
สปป.ลาว

ด่านหูหงิ
หล่างเซิง, เวียดนามด่านท่าแขก

ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา
ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านจาลอ
กว่างบิงห์, เวียดนาม

ด่านหม่องก๋าย
กว่างนิงห์, เวียดนาม

ด่านตงชิน
กว่างนิงห์, จีน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

เส้นทำงรถบรรทุก

• เส้นทำง R8 : บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิ
ค าไซ) - ด่านน ้า เพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม (ด่านเกาแจว           
จ. ฮาติงห์-ฮานอย-ด่านหล่างเซิน) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R9 : มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต และ 
ด่านแดนสะหวัน) - เวียดนำม (ด่านหูหงิ) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R12 : นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านน ้าเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ) 

• ทำงที่ 1 เวียดนำม (ด่านหม่องก๋วย จ. กว่างนิงห์) - จีน (ด่านตงชิน)
• ทำงที่ 2 เวียดนำม (ด่านหูหงิ จ. หล่างเซิง) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน)

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย
ฉบับเดือนเมษายน 2565

เส้นทำงรถไฟ 
(Multimodal transportation)

• นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก และด่านนาเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ จ.กว่างนิงห์-หวุงอ๋าง-วินห์
จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง 
(กว่างซีจ้วง))

• มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต-ด่านแดน
สะหวัน) - เวียดนำม (ด่านลาวบาว-ดงฮา-หวุงอ๋าง -วินห์ จ. แทงฮว้า-
ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

• นครพนม* (ด่านนครพนม) - สปป .ลำว 
(ด่านท่าแขก และด่านนาเพา (แขวงค าม่วน))
– เวียดนำม (ด่านจาลอ-ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
หรือท่าเรือไฮฟอง) - จีน(ท่าเรือชินโจว)

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือระหว่างไทย-จีน

เส้นทำงเรือ 
(Multimodal transportation) 

• บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิค าไซ)-ด่านน ้าเพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม 
(ด่านเกาแจว จ. ฮาติ๋งห์-วินห์ จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

ส่องศักยภำพโลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็นของไทย

1

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็น หรือ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึน จากการขยายตัวของการเปิดกิจการการผลิตและขายเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์   
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 44.2% และช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมข้ึน 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเติบโตการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าท่ีต้องการใช้ระบบ
ขนส่งแบบเย็น ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6% (CAGR) ระหว่างปี 2560-2564 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน (สัดส่วน 39.3%) และประเทศญ่ีปุ่น (สัดส่วน 16.2%) เป็นหลัก โดยช่วง 
4 เดือนแรกของป ี2565 มีบริษัทสัญชาติญ่ีปุน่ลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น (TSIC 52101) 56.79 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง (TSIC 52101)

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 197 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ระหว่ำงปี 2561-2563

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 

+ 9.3%
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ทำงถนน (TSIC 49331) 

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 179 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ในปี 2562
+ 53.5%

และในปี 2563 ลดลง -19.6%

2

จีน

39.3%

ญ่ีปุ่น

16.2%

ประเทศอื่น

44.5%

สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำที่ใช้ห้องเย็นของไทย ในปี 2564
ไปยังประเทศเป้ำหมำย

*สินค้าท่ีใช้ห้องเย็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (2) ผลไม้แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง (3) เ น้ือสัตว์ (4) สัตว์น ้า (5) อาหารส าเร็จรูป (6) กล้วยไม้         
(7) ไอศกรีม (8) นมและผลิตภัณฑ์นม และ (9) ยารักษาโรค 

11,115 12,178
13,400 13,648

15,562

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่ำกำรส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ำที่ใช้ห้องเย็น

หน่
วย
: ล้
าน

US
D

1

ประเด็นกำรพัฒนำ Cold Chain Logistics ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกสภ์ำคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ 
(1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของสหกรณ์การเกษตรด้วย Cold Chain
(2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ เช่น ระบบท าความเย็นห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์คลังและรถส่งของห้องเย็น เปน็ต้น 

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปจีนระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์แบบเย็นท่ัวประเทศ ภายในปี 2568 ซ่ึงจะช่วยเสริมศักยภาพ      
การเช่ือมโยงห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมา: Global Trade Atlas

สหรัฐอเมริกา 5.7%

อังกฤษ 3.8%

เวียดนาม 3.6%

อื่น ๆ 31.4%

Highlight ประเด็นส ำคัญ (2)

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

เส้นทำงกำรค้ำไทย-ลำว-เวียดนำม-จีน โอกำสทองของสินค้ำไทย

เส้นทาง 
(รถยนต์)

มูลค่า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)ปี 2563 ปี 2564
R9 มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวียดนาม-จนี 3,267.53 10,185.70  211.7%

R12 นครพนม-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน 5,012.74 6,284.98  25.4%

รวม 8,280.26 16,470.68  98.9%

เส้นทางขนส่งและด่านชายแดนส าหรับการขนส่งสินค้าไทยไปจีน โดยเฉพาะเส้นทาง
การขนส่งไทย ลาว เวียดนาม และจีน มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน โดยในปี 2564 มีมูลค่า
รวมกัน 16,470.68 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.9% เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจาก
ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน      
ซ่ึงจะช่วยประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย ซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปจีน และส่วนใหญ่    
ใช้การขนส่งโดยรถยนต์ กว่าร้อยละ 68.5% ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ไปสู่จีน

มูลค่าการขนส่งสินค้าไทย ปี 2564
ผ่าน สปป.ลาว-เวียดนาม ไปจีน

+98.9% (YoY)

ปจัจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเส้นทางขนส่งสินค้าจากด่านนครพนมของไทยไปยังท่าเรือชินโจวของจีน ในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศท่ีสาม ซ่ึงอยู่ระหว่างการหารือกับจีน โดยมีเส้นทาง นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านนาเพา (แขวงค าม่วน) -
เวียดนำม (ด่านจาลอ - ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง หรือ ท่าเรือไฮฟอง) - จีน (ท่าเรือชินโจว) เพ่ือเปน็ทางเลือกในการขนส่งนอกเหนือจากเส้นทางด่านโหย่วอี้กวาน ด่านสถานีรถไฟผิงเสียง และ
ด่านตงชินในปจัจุบัน เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ในอนาคต สนค. มองว่า การค้าขายชายแดนผ่านเส้นทางไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน จะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หากมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อการขนส่งกับจีน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความช านาญ และมีมาตรฐาน เพ่ือเปน็การอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนไปยังประเทศท่ีสาม

R8

R12

R9

ด่านบึงกาฬ
บึงกาฬ, ไทย

ด่านปากซัน 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา 
บอลิค าไซ, สปป.ลาว

ด่านเกาแจว
ฮาติงห์, เวียดนาม

ด่านหล่างเซิน
หล่างเซิน, เวียดนาม

ด่านโหย่วอ้ีกวาน
หนานหนิง, จีน

ด่านนครพนม
นครพนม, ไทย

ด่านมุกดาหาร
มุกดาหาร, ไทย ด่านสะหวันนะเขต

สปป.ลาว

ด่านแดนสะหวัน
สปป.ลาว

ด่านหูหงิ
หล่างเซิง, เวียดนามด่านท่าแขก

ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านน ้าเพา
ค าม่วน, สปป.ลาว

ด่านจาลอ
กว่างบิงห์, เวียดนาม

ด่านหม่องก๋าย
กว่างนิงห์, เวียดนาม

ด่านตงชิน
กว่างนิงห์, จีน

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

Highlight ประเด็นส ำคัญ (1)

เส้นทำงรถบรรทุก

• เส้นทำง R8 : บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิ
ค าไซ) - ด่านน ้า เพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม (ด่านเกาแจว           
จ. ฮาติงห์-ฮานอย-ด่านหล่างเซิน) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R9 : มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต และ 
ด่านแดนสะหวัน) - เวียดนำม (ด่านหูหงิ) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน (หนานหนิง))

• เส้นทำง R12 : นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก - ด่านน ้าเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ) 

• ทำงที่ 1 เวียดนำม (ด่านหม่องก๋วย จ. กว่างนิงห์) - จีน (ด่านตงชิน)
• ทำงที่ 2 เวียดนำม (ด่านหูหงิ จ. หล่างเซิง) - จีน (ด่านโหย่วอี้กวาน)

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนเมษายน 2565

เส้นทำงรถไฟ 
(Multimodal transportation)

• นครพนม (ด่านนครพนม) - สปป.ลำว (ด่านท่าแขก และด่านนาเพา 
(แขวงค าม่วน) - เวียดนำม (ด่านจาลอ จ.กว่างนิงห์-หวุงอ๋าง-วินห์
จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง 
(กว่างซีจ้วง))

• มุกดำหำร (ด่านมุกดาหาร) - สปป.ลำว (ด่านสะหวันนะเขต-ด่านแดน
สะหวัน) - เวียดนำม (ด่านลาวบาว-ดงฮา-หวุงอ๋าง -วินห์ จ. แทงฮว้า-
ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

• นครพนม* (ด่านนครพนม) - สปป .ลำว 
(ด่านท่าแขก และด่านนาเพา (แขวงค าม่วน))
– เวียดนำม (ด่านจาลอ-ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง 
หรือท่าเรือไฮฟอง) - จีน(ท่าเรือชินโจว)

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการหารือระหว่างไทย-จีน

เส้นทำงเรือ 
(Multimodal transportation) 

• บึงกำฬ (ด่านบึงกาฬ) - สปป.ลำว (ด่านปากซัน (แขวงบอลิค าไซ)-ด่านน ้าเพา (แขวงบอลิค าไซ)) - เวียดนำม 
(ด่านเกาแจว จ. ฮาติ๋งห์-วินห์ จ. แทงฮว้า-ฮานอย-ด่านรถไฟด่งดัง) - จีน (ด่านรถไฟผิงเสียง (กว่างซีจว้ง))

ส่องศักยภำพโลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็นของไทย

1

โลจิสติกส์ห่วงโซ่ควำมเย็น หรือ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึน จากการขยายตัวของการเปิดกิจการการผลิตและขายเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์   
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน 44.2% และช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมข้ึน 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเติบโตการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าท่ีต้องการใช้ระบบ
ขนส่งแบบเย็น ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6% (CAGR) ระหว่างปี 2560-2564 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน (สัดส่วน 39.3%) และประเทศญ่ีปุ่น (สัดส่วน 16.2%) เป็นหลัก โดยช่วง 
4 เดือนแรกของป ี2565 มีบริษัทสัญชาติญ่ีปุน่ลงทุนในกลุ่มคลังสินค้าห้องเย็น (TSIC 52101) 56.79 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำแช่เย็น
หรือแช่แข็ง (TSIC 52101)

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 197 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ระหว่ำงปี 2561-2563

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 

+ 9.3%
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ทำงถนน (TSIC 49331) 

ปัจจุบันมีนิติบุคคล 
จ านวน 179 ราย

มีกำรขยำยตัวของรำยได้
ในปี 2562
+ 53.5%

และในปี 2563 ลดลง -19.6%

2

จีน

39.3%

ญ่ีปุ่น

16.2%

ประเทศอื่น

44.5%

สัดส่วนกำรส่งออกสินค้ำที่ใช้ห้องเย็นของไทย ในปี 2564
ไปยังประเทศเป้ำหมำย

*สินค้าท่ีใช้ห้องเย็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (2) ผลไม้แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง (3) เ น้ือสัตว์ (4) สัตว์น ้า (5) อาหารส าเร็จรูป (6) กล้วยไม้         
(7) ไอศกรีม (8) นมและผลิตภัณฑ์นม และ (9) ยารักษาโรค 

11,115 12,178
13,400 13,648

15,562

2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่ำกำรส่งออกไทยในกลุ่มสินค้ำที่ใช้ห้องเย็น

หน่
วย
: ล้
าน

US
D

1

ประเด็นกำรพัฒนำ Cold Chain Logistics ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกสภ์ำคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570) อาทิ 
(1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของสหกรณ์การเกษตรด้วย Cold Chain
(2) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ เช่น ระบบท าความเย็นห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์คลังและรถส่งของห้องเย็น เปน็ต้น 

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปจีนระยะ 5 ปี ฉบับท่ี 14 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยายเครือข่ายการให้บริการโลจิสติกส์แบบเย็นท่ัวประเทศ ภายในปี 2568 ซ่ึงจะช่วยเสริมศักยภาพ      
การเช่ือมโยงห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทยในภูมิภาคอาเซียน

ท่ีมา: Global Trade Atlas

สหรัฐอเมริกา 5.7%

อังกฤษ 3.8%

เวียดนาม 3.6%

อื่น ๆ 31.4%

Highlight ประเด็นส�าคัญ (1)

Highlight ประเด็นส�าคัญ (2)
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เดือนเมษายน	2565

	 เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 
แม้เงนิเฟ้อในเดอืนนีจ้ะยงัอยูใ่นระดบัสงู	แต่เป็นอตัราทีช่ะลอตวัจากเดอืนก่อนหน้า	
โดยปัจจัยหลักยังคงเป็นราคาพลังงาน	 อาหารสด	 และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	
ส่งผลให้ราคาอาหารส�าเรจ็รปูสงูขึน้	และส่วนหนึง่มาจากสถานการณ์ความขดัแย้ง
ระหว่างรสัเซยี	-	ยเูครน	และมาตรการคว�า่บาตร	ส่งผลต่อห่วงโซ่อปุทานการผลติ	
การค้า	 และการขนส่ง	 ราคาสินค้าและบริการในประเทศจึงปรับสูงขึ้น	 และ 
ส่งผลให้อตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ในทีส่ดุ	ซึง่เป็นทศิทางเดยีวกบัหลายประเทศทีป่ระสบ
อยูใ่นปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	ราคาต้นทุนหรือราคาหน้าโรงงานของไทยที่สูงขึ้น 
ค่อนข้างมาก	 สะท้อนได้จากดัชนีราคาผู้ผลิต	 ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ	 12.8	 (YoY)	 
ยังไม่ส่งผ่านไปยังราคาขายปลีกมากนัก	 เนื่องจากมาตรการของภาครัฐ	 และ
ความต้องการที่ยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด	-	19

ภาพรวม 

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ	เดือน เมษายน	2565

%MoMดัชนี %YoY %AoA
%YoY
มี.ค. 65

0.34

0.14

1.8

2.1

105.15

102.57

114.0

122.2

อยู่ที่ระดับ

4.71

1.58

10.6

7.6

5.73

2.0

11.4

8.6

43.8

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป : Headline Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป : CPI

เงินเฟ้อพื้นฐำน : Core Inflation

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน : Core CPI

ดัชนีรำคำผู้ผลิต : PPI

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง : CMI

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม : CCI

ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนเมษำยน 2565 อยู่ที่ร้อยละ	4.65	(YoY) เดือนเมษำยน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 12.8 (YoY)

เดือนเมษำยน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 8.8 (YoY) เดือนเมษำยน  2565 เท่ำกับ 45.7

ดัชนีราคาผู้บริโภค	

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	

ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

YoY
MoM
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เหล็กและ
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วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑกระเบื้อง
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การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 2

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ระลอก 1

สถานการณ�การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 

ดีขึ้นตามลำดับ

มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และวัคซีน Covid-19

การแพร�ระบาดของไวรัส
Covid-19 รุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยง น้ำมันเชื้อเพลิงและ
ราคาสินค�าปรับตัวสูงขึ้น โอมิครอนยังมีการแพร�ระบาด

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอก 3

เกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน
พนักงาน

+ / -

มี.ค. 65
เม.ย. 65

45.5
46.9

+ / - + / -

มี.ค. 65
เม.ย. 65

41.4
43.9

มี.ค. 65
เม.ย. 65

43.7
46.2

รับจ้างอิสระ นักศึกษาพนักงาน
ของรัฐ

ไม่ได้
ทำงาน

41.6
43.4

+ / - + / -

50.7
52.1

+ / -

มี.ค. 65
เม.ย. 65

มี.ค. 65
เม.ย. 65

41.0
43.0

+ / -

มี.ค. 65
เม.ย. 65

42.9
40.8

มี.ค. 65
เม.ย. 65

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และ

วัคซีน Covid-19

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
และผลจากมาตรการ

เป�ดประเทศของรัฐบาล

แบงตามกิจกรรมการผลิต
(CPA : Classification of
Products by Activity)

แบงตามขั้นตอนการผลิต
(SOP : Stage of Processing)

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑเกษตรกรรม
และการประมง

สินคากึ่ง
สำเร็จรูป

สินคา
วัตถุดิบ

สินคา
สำเร็จรูป

YoY
MoM

6.5
2.4

YoY
MoM

74.3
4.4

YoY
MoM

11.4
1.5

YoY
MoM

5.4
0.6

YoY
MoM

22.1
3.4 MoM

YoY 30.1
3.1
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node/11401
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economic
indicators
โดย  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 ราคาทองค�า

	 ราคาทองค�าตลาดโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อย	 ขณะท่ีราคาทองค�าใน 

ประเทศมีราคาเฉลีย่รายเดอืนสงูทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี	2541	 เก่ียวเนือ่งกบัค่าเงนิบาทอ่อนค่า

เม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 และสัญญาณที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้น

ดอกเบี้ยร้อยละ	 0.5	 หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ	 สูงสุดในรอบ	 41	 ปี	 ส่งผลให้ค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	แข็งค่าขึ้นสร้างแรงกดดันต่อราคาทองค�าในตลาดโลก

 ราคาน�้ามัน

	 ราคาน�้ามันดิบ	(WTI)	ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	เนื่องจากสหรัฐฯ	

ประกาศระบายน�า้มนัออกจากคลงัส�ารองทางยทุธศาสตร์	(SPR)	และประเทศสมาชกิ

ของส�านักงานพลังงานสากล	 (IEA)	 ประกาศจะร่วมกันระบายน�้ามันเพิ่มเติมจาก

สหรฐัฯ	ขณะทีค่วามต้องการใช้น�า้มนัมแีนวโน้มลดลงจากการระบาดของเชือ้โควดิ-19	

ระลอกใหม่ในจีน	ซึ่งเป็นประเทศที่น�าเข้าน�้ามันดิบอันดับต้น	ๆ	ของโลก	

 อัตราแลกเปลี่ยน

	 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่ามากขึ้น	 สอดคล้องกับค่าเงินของทั้งภูมิภาค	

เนื่องจากการขยายตัวของเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลก	 โดยเฉพาะสหรัฐฯ	 และ

ประเทศในกลุ่มยุโรป	 ท�าให้ธนาคารกลางต้องด�าเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด	

เพื่อชะลอการขยายตัวของเงินเฟ้อ	 นอกจากนี้	 สถานการณ์โควิด-19	 ได้กลับมา 

รุนแรงมากขึ้นในจีน	ท�าให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 ข้าว

	 ราคาข้าวเดือนเมษายน	 2565	 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า	 

เป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครนท�าให้หลายประเทศมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการส�ารอง

	 ยางพารา

	 ภาพรวมราคายางปรบัตวัเพิม่ขึน้	 โดยได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากค่าเงนิบาท 

ทีอ่่อนค่าลงและราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้	ประกอบกบัมปีรมิาณยางออกสูต่ลาดน้อย

ÊÔ¹¤ŒÒ
¢ŒÒÇ : (Baht/100Kg)

ÂÒ§¾ÒÃÒ : (Baht/Kg)

á¼‹¹ÃÁ¤ÇÑ¹ ªÑ้¹ 3 (f.o.b)
ÂÒ§á·‹§ STR20 (f.o.b)

·Í§¤Ó
ÅÍ¹´Í¹ PM (USD/Troy oz.)

ä·Â (THB/Baht)

¹้ÓÁÑ¹´Ôº : (USD/BBL)

WTI 

ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ่Â¹

THB/USD

¢ŒÒÇ¢ÒÇ 5% (ãËÁ‹)

¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ 100% ªÑ้¹ 2

เดือน Mar-65 Apr-65 Apr-64 Apr-65%∆(MOM) %∆(YOY) 

1,259.78
2,436.74

1,300.29
2,563.82

3.22
5.22

-7.22
8.65

   1,401.47
   2,359.71

1,300.29
2,563.82

74.20
58.75

77.73
57.71

4.76
-1.77

13.56
10.85

        68.45
        52.06

77.73
57.71

1,947.83
30,489.13

1,933.90
30,904.76

-0.72
1.36

9.78
19.04

   1,761.68
 25,961.36

1,933.90
30,904.76

108.49 101.78 -6.18 64.9361.71 101.78

33.24 33.81 1.71 7.9131.33 33.81

ราคาสินค้ารายเดือน
แหล่งที่มา	:	CEIC

การค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนมีนาคม 2565
 การส ่งออก	 มีมูลค ่าสูงสุดเป ็นประวัติการณ์ที่ 	 28,859.6	 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(922,313	ล้านบาท)	ขยายตัวร้อยละ	19.5	หากหักสินค้า
เก่ียวเนื่องกับน�้ามัน	 ทองค�า	 และยุทธปัจจัย	 ขยายตัวร้อยละ	 8.9	กลุ่มสินค้า 
ทีข่ยายตวัด	ีได้แก่	1)	สนิค้าทีไ่ด้รบัอานิสงส์จากราคาพลังงานและโภคภณัฑ์ทีส่งูขึน้	
อาทิ	 เหล็ก	 น�้ามันดิบ	 น�้ามันส�าเร็จรูป	 และเคมีภัณฑ์	 2)	 สินค้าเกษตรและ 
อาหารที่เป็นสินค้าจ�าเป็นในภาวะสงคราม	 และต่างประเทศมีความต้องการ 
สต็อกสินค้าเพิ่มข้ึน	 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร	 3)	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 
เครือ่งอิเลก็ทรอนกิส์	และสนิค้าคงทน	ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการจ้างงาน	
และ	4)	สินค้าป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด	ตลาดส่งออกที่ขยายตัว	
อาทิ	สหรัฐฯ	จีน	ญี่ปุ่น	สวิตเซอร์แลนด์	และสิงคโปร์

 การน�าเข้า	มมีลูค่า	27,400.6	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	(887,353	ล้านบาท)	
ขยายตัวร้อยละ	18.0	สินค้าน�าเข้า	 5	อันดับแรก	 ได้แก่	 น�้ามันดิบ	 เคมีภัณฑ์	
เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ	เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ	และแผงวงจร
ไฟฟ้า	แหล่งน�าเข้าที่ขยายตัว	 อาทิ	 จีน	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 สหรัฐฯ	 และ
มาเลเซีย

 ดุลการค้า เกินดุล	1,459.1	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(34,960	ล้านบาท)

 ดัชนีราคาส่งออก	 ปรับตัวสูงขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่	 16	 ที่ร้อยละ	 
4.5	(YoY)	

 ดัชนีราคาน�าเข้า	 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	 14.5	 (YoY)	 สูงสุดในรอบ
มากกว่า	13	ปี	

WEBSITE
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international_trade
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การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน มี.ค. 65

การค�าระหว�างประเทศของไทย

ดัชนีราคาส�งออก – นำเข�า เดือน มี.ค. 65

หน�วย (Unit) :
ล�านเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%) ประเทศ
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

ม.ค. – มี.ค. 2565
Jan-Mar 2022

มูลคาการสงออก
(Export Value)

73,601.4
+14.9%
74,545.3
+18.4%
-944.0

มี.ค. 2565
Mar 2022
28,859.6
+19.5%
27,400.6
+18.0%
1,459.1

มูลคาการนำเขา
(Import Value)
ดุลการคา
(Trade Balance)

3,409.4
2,712.4
2,401.3
1,292.7
1,060.9

อัญมณี
และเครื่องประดับ
รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ
ผลิตภัณฑยาง
เม็ดพลาสติก

341.4
-10.9
32.3
-13.4
4.7

11.8
9.4
8.3
4.5
3.7

4,459.4
3,207.8
2,271.5
1,915.2
1,262.2

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
สวิตเซอรแลนด

สิงคโปร

21.5
3.2
1.0

2,865.2
100.5

15.5
11.1
7.9
6.6
4.4

สินค�า
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%) ประเทศ
มูลค�า สัดส�วน

(ล�าน USD) (%YoY) (%)

4,375.2
1,934.0
1,863.5
1,760.8
1,570.3

น้ำมันดิบ

เคมีภัณฑ
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
แผงวงจรไฟฟา

166.7
8.3
0.9
6.4
28.7

16.0
7.1
6.8
6.4
5.7

5,653.6
3,406.2
2,334.9
1,363.2
1,286.6

จีน
ญี่ปุน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

14.1
-4.9

270.7
1.5
28.9

20.6
12.4
8.5
5.0
4.7

0.8
2.2

0.9
2.5

1.1
3.4

4.5
14.5

107.6
113.0

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 มี.ค. 65 มี.ค. 65

การเปลี่ยนแปลง 
(%YoY) ดัชนี 

สงออก
นำเขา

สถานการณ์ราคาทองค�า 
ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาสินค้าเกษตร
เดือนเมษายน 2565
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โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ

โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ



 เมอืงเซีย่เหมนิ เมอืงทา่เรือและเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่ว
ที่ส�าคัญของจีน วางเป้าหมายเป็นสปริงบอร์ดสินค้าและ
บริการสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชีย ยุโรป และ
แอฟริกา โดยได้ร่าง 23 มาตรการ เพ่ืออ�านวยความสะดวก
ส�าหรบัการคา้ขา้มพรมแดน (Cross Border E-Commerce)  
โดยใช้ระบบ Single-Document และการขนส่งแบบ 
Multimodal Transport ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง

 ไทย-เวียดนาม เปิดประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการคา้ (Joint Trade Committee: JTC) เพ่ือหาแนวทาง 
มาตรการ และแผนปฏิบัติการ เพ่ิมการค้าทวิภาคีเป็นมูลค่า 
25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้ตกลงที่จะร่วมมือกัน 
อย่างเป็นทางการและอ�านวยความสะดวกในการน�าเข้าและ 
ส่งออกระหวา่งสองประเทศ สรา้งประโยชน์รว่มกันและส่งเสริม
ความเชื่อมโยงในด้านการเกษตร การขนส่ง และการลงทุน

 รัฐบาลแคนาดาประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ธุรกิจเหมืองแร่เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ 
อาทิ แร่นิกเกิล แร่ลิเทียม แร่โคบอลต์ หลังผลกระทบจาก
ราคาน�้ามันพุ่งสูงและภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงาน
ฟอสซิล โดยตั้งงบประมาณผูกพันใน 8 ปีข้างหน้า  
มลูคา่ 1.02 แสนลา้นบาท ตัง้เป้าหมายสร้างระบบหว่งโซอุ่ปทาน 
(Supply chain) อันใหม่ของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า 
ภายในประเทศ

ยกระดับการค้าข้ามพรมแดน

ร่วมหารือแนวทางส่งเสริม 
การค้าทวิภาคี

ส่งเสริมธุรกิจเหมืองแร ่
ท�าแบตเตอรี่ ดันรถยนต์ไฟฟา้

จีน
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