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ค าน า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ในฐำนะอนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร ภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ (กบส.)  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบ 
โลจิสติกส์สำขำเกษตรที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) 
มีควำมสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

  กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเริ่มต้นตั้งแต่กำรทบทวนสถำนกำรณ์และผลกำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร กำรประเมินแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ไทยต้องเผชิญในระยะ 5 ปี ข้ำงหน้ำ 
(พ.ศ. 2566 - 2570) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เกษตร 
ตลอดจนกำรประชุมกลุ่มย่อย และกำรสัมมนำเพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร สถำบันเกษตรกร เกษตรกร และหน่วยงำนระดับภูมิภำค  

 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570)  
มีเป้ำหมำยเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร ภำยใต้วิสัยทัศน์  “ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภำคอำเซียน” มีตัวชี้วัด ได้แก่ ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ 
ต่อยอดขำยลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี มูลค่ำกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 ต่อปี และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
ร้อยละ 100 โดยก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกำรในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์เกษตร 2) พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์เกษตร และ 3) ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำใช้ในกำรขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร ทั้งนี้ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 – 2570) จะเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 
ที่มีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ในกำรพัฒนำโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนย่อยกำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนย่อยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมและ 
ระบบโลจิสติกส์ (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับด้ำนโลจิสติกส์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีส่วนสนับสนุน) 
เปรียบเทียบอันดับและคะแนน LPI ปี 2559 (2016) และ ปี 2561 (2018) 
เปรียบเทียบอันดับและคะแนน LPI ของประเทศในภูมิภำคอำเซียน ปี 2557 (2014) 
ปี 2559 (2016) และ ปี 2561 (2018) 
เปรียบเทียบอันดับและคะแนน LPI ของประเทศไทย ช่วงปี 2553 - 2561  
ผลกำรศึกษำโครงกำรศึกษำต้นทุนโลจิสติกส์กำรเกษตรในสินค้ำเกษตร 3 ชนิด 
ได้แก่ ข้ำว ปำล์มน้ ำมัน และสับปะรด ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด 
กำรพัฒนำระบบ National Single Window (NSW) 
กำรปรับลดขั้นตอนรำยสินค้ำยุทธศำสตร์ (น้ ำตำล ข้ำว ยำงพำรำ สินค้ำแช่แข็ง 
และวัตถุอันตรำย) 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร      
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนที่ ๑   บทสรุปผู้บริหาร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
กำรเกษตร ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญที่ช่วยยกระดับควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทำนและ
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนสินค้ำเกษตรของประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
กำรเกษตร1 ท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร  
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย รวมทั้งก ำหนดกรอบแผนงำนและ 
โครงกำรบูรณำกำร แนวทำงกำรพัฒนำตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์
กำรเกษตร ตลอดจนก ำกับดูแล ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบ  
โลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์สำขำเกษตรเชื่อมโยงกับกรอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ครอบคลุมโลจิสติกส์ทุกสำขำทั้งอุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและกำรคมนำคม และกำรท่องเที่ยวและบริกำร โดยแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
ภำคกำรเกษตร (พ.ศ.2566-2570) มีควำมสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570)  

 ส ำหรับภำพรวมกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้รำยงำนโครงสร้ำงต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2563 โดยสรุปสัดส่วน
ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (ร้อยละ 46.5) และต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ (ร้อยละ 46.1) รวมกันเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 92.6 ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.4 เป็นต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งกำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศขึ้นอยู่กับควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก เช่น มำตรกำรควบคุมหรือกำรปิดด่ำน
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน ควำมผันผวนของรำคำ
น้ ำมันในตลำดโลก รำคำค่ำระวำงเรือท่ีปรับตัวสูงขึ้น และกำรขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 

 ในส่วนของกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร เป็นสำขำหนึ่งที่สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศ เนื่องจำกต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมกำรเกษตรและเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสำหกรรมเกษตรตลอดโซ่อุปทำนตั้งแต่กำรผลิตต้นทำงผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปกลำงทำงและส่งขำยไปยัง
ผู้บริโภคปลำยทำง ซึ่งต้นทุนดังกล่ำวมีส่วนส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรของเกษตรกร สถำบันเกษตรกร  
ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ หรือผู้ให้บริกำรด้ำนกำรเกษตร และด้วยข้อจ ำกัดของสินค้ำเกษตร 

                                                           
1 ค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ ท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 31 ตุลำคม 2561 
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ที่มีลักษณะเฉพำะกว่ำสินค้ำทั่วไป อำทิ ควำมหลำกหลำยของชนิดสินค้ำ ควำมสดใหม่ ระยะเวลำเน่ำเสีย 
ระยะเวลำในกำรขนส่ง ภำชนะบรรจุระหว่ำงกำรขนส่ง และบรรจุภัณฑ์เพ่ือลดกำรสูญเสียระหว่ำงทำง  
เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร ที่ผ่ำนมำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมประสิทธิภำพโลจิสติกส์เกษตรมำโดยตลอด มีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นต่อระบบโลจิสติกส์เกษตร อำทิ กำรก่อสร้ำงศูนย์รวบรวม
และกระจำยสินค้ำเกษตรในระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด และภูมิภำค ประกอบด้วย ตลำดกลำงสหกรณ์ รวม 7 แห่ง 
กระจำยอยู่ทั่วภูมิภำคใน 6 จังหวัด (ภำคเหนือ 2 แห่ง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ภำคกลำง 3 แห่ง 
และภำคใต้ 1 แห่ง) ศูนย์กระจำยสินค้ำสหกรณ์ในทุกภูมิภำครวม 117 แห่ง และตลำดสหกรณ์หรือ  
ตลำดชุมชน 46 แห่ง นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำด่ำนสินค้ำเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ทั้ง 134 แห่ง 
เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย น ำเข้ำ และส่งออกสินค้ำเกษตรได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรผ่ำน  National Single Window (NSW) ที่สำมำรถลดขั้นตอนและเชื่อมโยงข้อมูล 
กำรน ำเข้ำ-ส่งออกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ได้มีกำรก ำหนดนิยำมของ “โลจิสติกส์เกษตร” ตำมขอบเขตภำรกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้ครอบคลุมกระบวนกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร และควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย รวบรวม กระจำย และจัดเก็บ 
สินค้ำเกษตรตั้งแต่กระบวนกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวจนถึงปลำยทำงผู้บริโภค เพ่ือให้ได้รับสินค้ำที่มีคุณภำพ  
จัดส่งครบจ ำนวนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด มีต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมำะสม และตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
โดยมีวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยตัวชี้วัด ประเด็นและแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภำคอำเซียน 
 เป้าหมาย คือ ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 
 ตัวช้ีวัด  

 1) ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญต่อยอดขำยลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
 2) มูลค่ำกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 

 3) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดร้อยละ 100  

 ประเด็นการพัฒนา 
1) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกำรในกำรบริหำร

จัดกำรโลจิสติกส์เกษตร  
2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์เกษตร 
3) ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกำรขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 

 โดยมีรำยละเอียดตำมแผนภำพควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบ  
โลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังภำพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
(6 ยุทธศำสตร์ ,เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน) แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
(23 ฉบับ ,เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ) 

ประเด็น 3 การเกษตร 
(6 แผนย่อย ,เกี่ยวข้อง 1 แผนย่อย) 

ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
(3 แผนย่อย ,เกี่ยวข้อง 1 แผนย่อย) 

แผนย่อยกำรพัฒนำระบบนิเวศกำรเกษตร 
(2 เป้ำหมำย 4 แนวทำง) 

แผนย่อยโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ 
(2 เป้ำหมำย 3 แนวทำง) 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เป้าหมาย : ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 
ตัวชี้วัด 1) ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญต่อยอดขำยลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
 2) มูลค่ำกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
 3) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดร้อยละ 100 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  

สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร 

ประเด็นและแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นกำรพัฒนำ 14 แนวทำงกำรพัฒนำ  

แผนระดับ 3 

แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 
1) ยกระดับสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งให้เป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์เกษตร 
โดยสำมำรถ ประกอบธุรกิจรวบรวมผลผลิต เคลื่อนย้ำยวัตถุดิบด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมำะสม 
ให้บริกำรแปรรูปผลผลิต จัดเก็บ และกระจำยสินค้ำเกษตรได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นไปตำม
มำตรฐำน รวมถึงส่งเสริมให้สร้ำงแบรนด์เป็นของตนเอง และขยำยช่องทำงกำรตลำดด้วย
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุน 
2) สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตรให้ กับ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยให้ควำมส ำคัญกับ
กิจกรรมกำรรวบรวมคัดแยก กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม กิจกรรมหลังกำร
เก็บเกี่ยว และกำรขนส่ง 
3) สร้างและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้นแบบ  
ให้เป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์เกษตร 
4)  พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
โดยเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์เกษตร 
ควำมจ ำเป็นด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์เกษตร รวมถึง
กระบวนกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร 

แนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง 
1) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร อำทิ ห้องเย็น โกดังเก็บสินค้ำ และรถโฟล์คลิฟท์ ให้แก่
สถำบันเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
2) ยกระดับศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร และสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้เป็นฐานการรวบรวม 
กระจาย และเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเกษตรที่ส าคัญในภูมิภาค โดยพัฒนำสถำบันเกษตรกรท่ีมีควำมพร้อมให้เป็นศูนย์รวบรวม
และกระจำยสินค้ำเกษตรท่ีสำมำรถติดตำมสินค้ำเกษตรได้ตลอดกำรขนส่ง พร้อมท้ังขยำยเครือข่ำยสถำบันเกษตรกรให้เป็นจุดรับส่งสินค้ำ
เกษตร (Drop - off) ของจังหวัดและชุมชน 
3) พัฒนาตลาดกลางและเชื่อมโยงตลาดระดับต่าง ๆ  โดยสนับสนุนให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกตลำดกลำงของสหกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เต็ม
ประสิทธิภำพ และสร้ำงกลไกเช่ือมโยงเครือข่ำยตลำดระดับต่ำง ๆ ของภำครัฐและเอกชนท้ังในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้กับ
เกษตรกร 
4) บูรณาการและผลักดันการใช้กลไกภาครัฐ อำทิ องค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร องค์กำรคลังสินค้ำ ท ำหน้ำท่ีด้ำนกำรตลำดและให้บริกำร 
ด้ำนโลจิสติกส์เกษตร ตลอดจนส่งเสริมกำรขำยสินค้ำเกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
5) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตรเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคอาเซียน 
โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ณ ด่ำนสินค้ำเกษตร และพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์ให้เช่ือมโยงไร้รอยต่อ จัดต้ังศูนย์ 
บริกำรด้ำนกำรเกษตร (Agricultural Service Provider: ASP) และสนับสนุนให้มีศูนย์กลำงโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรครบวงจรของภูมิภำค (Hub & Spoke)  
6) การเจรจาและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่อ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่งสินค้ำข้ำมพรมแดน เช่น กำรเพิ่มด่ำนในพิธีสำรว่ำด้วยกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำเกษตรรำยสินค้ำ ควำมร่วมมือใน
กำรสร้ำงจุดตรวจร่วม เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 
1) จัดท าระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับกับการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร 
โลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร โดยสนับสนุนเกษตรกรและสถำบันเกษตรกรจัดเก็บข้อมูล
ต้นทุนโลจิสติกส์เกษตร รวมท้ังกำรพัฒนำแอปพลิเคชันรองรับกำรจัดเก็บข้อมูล 
2) พัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์เกษตรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบูรณำกำร
กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนกำรด้ำนกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
เช่น การพัฒนา ระบบ NSW ท่ีเช่ือมโยงการค้าท้ังในและต่างประเทศในรูปแบบ G2G G2B 
และ B2B เป็นต้น 
3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการอ านวยความสะดวก 
ด้านโลจิสติกส์ เกษตร อำทิ กำรขนส่งด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ ด้วยโซ่ควำมเย็น  
(Cold Chain) และระบบติดตำม GPS รวมถึงกำรน ำ AI และแอปพลิเคชันมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำและกำรขนส่ง 
4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
กับโลจิสติกส์เกษตร รวมท้ังกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว  
กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์  กำรขนส่ง และกำรเก็บรักษำ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อน 
โลจิสติกส์ภาคการเกษตร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(13 หมุดหมำย ,เกี่ยวข้อง 2 หมุดหมำย) 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน า 
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

(3 เป้ำหมำย ,เกี่ยวข้อง 1 เป้ำหมำย) 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค 

(3 เป้ำหมำย ,เกี่ยวข้อง 1 เป้ำหมำย) 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบบริหำรจัดกำร 
เพื่อคุณภำพและควำมยั่งยืนของภำคเกษตร 

(6 ตัวช้ีวัด ,เกี่ยวข้อง 1 ตัวช้ีวัด) 

ไทยเป็นศูนย์กลำงคมนำคมและโลจิสติกส์ของภูมิภำค 
(2 ตัวช้ีวัด ,เกี่ยวข้อง 2 ตัวช้ีวัด) 

ตัวชี้วัดย่อย :  1) สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่ำงน้อย ร้อยละ 95    
 2)  วิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง ร้อยละ 30 
 3)  อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปขยำยตัวร้อยละ 4 ตอ่ป ี

ตัวชี้วัดย่อย : ด่ำนสินค้ำเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ได้รับกำรพัฒนำให้ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับจำกต่ำงประเทศ  
จ ำนวน 134 แห่ง ตัวชี้วัดย่อย :  มูลค่ำผลผลิตของฟำร์ม/แปลงที่น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ 

ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี 

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  
ต่อหน่วยมีกำรปรับตัวเพิ่มข้ึน 

สถำบันเกษตรกร (วิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเป้ำหมำย) 
ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีควำมเข้มแข็งในระดับมำตรฐำนเพิ่มข้ึน 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ต่อผลผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศลดลง 

ประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส ์
ระหว่ำงประเทศ 

ของประเทศไทยดีข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  
 ๒.๑ แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
  ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมี เป้ำหมำย 
คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ พัฒนำอย่ ำงต่อ เนื่ อง  สั งคมเป็นธรรม                       
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ โดยมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ           
โลจิสติกส์กำรเกษตร คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่มุ่ งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร 
คือ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ 
น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เ พ่ือปูทำงสู่อนำคตผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง  ๆ 
ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ ดิจิทัล และกำรปรับ
สภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ ในอนำคต” 
ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคตบนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและ  
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้ 
และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้ 
และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้  

 ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพำะที่เก่ียวข้องกับระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร)  
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและ
ประเด็นของยุทธศำสตร์ชำติลงสู่แผนระดับต่ำง ๆ ในลักษณะที่มีกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ฉบับ 
มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร จ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประเด็น 3 กำรเกษตร 
และประเด็น 7 โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดย 

1)  ประเด็น 3 การ เกษตร  แผนย่อยการพัฒนาระบบนิ เวศการเกษตร 
มีเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมตำรำงที่ 1 โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
ภำคกำรเกษตร ดังนี้ 

1.1) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตและด้ำนกำรตลำดของสินค้ำเ กษตรและผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งสนับสนุนกำรขยำยเครือข่ำยธุรกิจของวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำเกษตรกร  
ไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรเกษตรที่มีควำมเข้มแข็ง ตลอดจนกำรให้มีกลไกในกำรดูแลให้เกษตรกร  
ได้รับประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่มและกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรอย่ำงแท้จริง 
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1.2) พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ยกระดับกำรผลิตสินค้ำ 
และผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดหรือกลุ่ มผู้ บริ โภค  
รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรตรวจรับรองคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอย่ำงเพียงพอ มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ  
ที่รวดเร็ว และมรีำคำเหมำะสม รวมถึงกำรวำงระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

1.3 )  ส่ ง เสริ มด้ ำนกำรตลำดสิ นค้ ำ เกษตรและผลิ ตภัณฑ์กำร เกษตร  
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมและขยำยตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร 
ในรูปแบบต่ำง ๆ โดยกำรใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งสนับสนุน 
กำรใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมสวยงำม  
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อกำรใช้งำน ควำมต้องกำรของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งในและต่ำงประเทศตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 

1.4) อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรค้ำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรให้มีควำมรวดเร็วและ 
ไม่เป็นภำระค่ำใช ้จ ่ำยในกำรท ำ ธ ุรกรรมทำงกำรค้ำ รวมทั ้งกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์กำรเกษตร 
เพื่อลดกำรสูญเสียระหว่ำงกำรขนส่ง ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรส่งสินค้ำ ตลอดจนเตรียมควำมพร้อม  
ของสถำนที่เก็บรวบรวม/รักษำคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภำพและมำตรฐำน 
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ตารางท่ี 1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
1. ประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตรต่อหน่วย 
มีกำรปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

มูลค่ำผลผลิตสินค้ำเกษตรต่อหน่วย 
(เฉลี่ยร้อยละ)  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 

2. สถำบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน 
และกลุ่มเป้ำหมำย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มี
ควำมเข้มแข็งในระดับ
มำตรฐำนเพ่ิมขึ้น 

สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) 
ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง 
ในระดับมำตรฐำน (เฉลี่ยร้อยละ) 

สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 90 

วิสำหกิจชุมชนและ 
กลุ่มเกษตรกรมีควำม
เข้มแข็ง ร้อยละ 25  

สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 95 

วิสำหกิจชุมชนและ 
กลุ่มเกษตรกรมีควำม
เข้มแข็ง ร้อยละ 30 

สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 95 

วิสำหกิจชุมชนและ 
กลุ่มเกษตรกรมีควำม
เข้มแข็ง ร้อยละ 35 

สหกรณ์มีควำมเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 95 

วิสำหกิจชุมชนและ 
กลุ่มเกษตรกรมีควำม
เข้มแข็ง ร้อยละ 40 

6 
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2) ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนย่อยโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ มีเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมตำรำงที่ 2 โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร ดังนี้ 

2.1) พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและศูนย์บริกำรโลจิสติกส์ในรูปแบบต่ำง  ๆ 
ที่สอดรับกับควำมต้องกำรกำรขนส่งสินค้ำต่อเนื่องหลำยรูปแบบอย่ำงไร้รอยต่อ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
ในอนำคต น ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กระบวนกำรโลจิสติกส์และกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ อำทิ กำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงิ นทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่ำนระบบเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

2.2)  เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ตลอดโซ่ อุปทำน 
ทั้งภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับกำรผลิตทำงกำรเกษตร  
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำให้สูงขึ้น  ส่งเสริมให้ เกิดกำรสร้ำงประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำของสินค้ำและบริกำร 
มีกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ที่มีควำมปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบ  
ในกำรแข่งขันด้วยกำรลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภำพ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงยั่งยืน 

2.3) ยกระดับผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ของประเทศ โดยกำรยกระดับประสิทธิภำพ
และสร้ ำงมำตรฐำนกำรให้บริ กำร โลจิสติกส์ เทียบเคียงผู้ ให้บริกำร โลจิสติกส์ ระหว่ ำ งประเทศ  
มุ่งสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์สู่กำรให้บริกำรแบบครบวงจร  
พัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ บุคลำกรเฉพำะทำงและกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมกำรลงทุน
เพ่ือพัฒนำผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์และบริกำรที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรเป็นศูนย์กลำง  
ทำงภูมิศำสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ำยโลจิสติกส์ในระดับภูมิภำคและระดับโลก 
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ตารางท่ี 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับด้ำนโลจิสติกส์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
มีส่วนสนับสนุน)      

 
  

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
1. ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

น้อยกว่ำร้อยละ 12 น้อยกว่ำร้อยละ 11 น้อยกว่ำร้อยละ 10 น้อยกว่ำร้อยละ 9 

2. ประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์
ระหว่ำงประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

ดัชนีวัดประสิทธิภำพ 
ด้ำนโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ
ของประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

25 อันดับแรก 
หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
3.50 

25 อันดับแรก 
หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
3.60 

20 อันดับแรก 
หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
3.70 

20 อันดับแรก 
หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
3.80 
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  2.2.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กำรวำงกรอบกำรพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 มีควำมมุ่งหมำยที่จะเร่ง 
เพ่ิมศักยภำพของประเทศในกำรรับมือกับควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์จำกโอกำสที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศในระยะของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคมก้ำวหน้ำ 
เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำอย่ำงยั่งยืน” จึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยหลัก จ ำนวน 5 ประกำร ได้แก่ (1) กำรปรับโครงสร้ำง
กำรผลิตสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม (2) กำรพัฒนำส ำหรับโลกยุคใหม่ (3) กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและ  
ควำมเป็นธรรม (4) กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ควำมยั่งยืน และ (5) กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศในกำรรับมือ
กับควำมเสี่ยงและกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้โลกบริบทใหม่ และได้มีกำรก ำหนด “หมุดหมำย” ซึ่งเป็นกำรบ่งบอก 
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรำรถนำจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องกำรจะ “ขจัด” ในช่วงระยะ 5 ปีของแผนฯ 
ซึ่งประกอบด้วย 13 หมุดหมำย โดยมีหมุดหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 
จ ำนวน 2 หมุดหมำย คือ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
และหมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค โดย 

1) หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูง 

1.1) เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
(เฉพำะที่เก่ียวข้องกับด้ำนโลจิสติกส์ ทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนสนับสนุน)    

 เป้าหมายที่  2  พัฒนำโครงสร้ำง พ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร 
เพ่ือคุณภำพ ควำมมั่นคงทำงอำหำรและควำมยั่งยืนของภำคเกษตร   

  ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีตลำดกลำงสินค้ำเกษตรภูมิภำค ในภำคเหนือ 2 แห่ง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ภำคใต้ 2 แห่ง ภำคกลำง 1 แห่ง และภำคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13  

1.2) กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับด้ำนโลจิสติกส์ ที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณม์ีส่วนสนับสนุน) ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนำตลำดกลำงและตลำด
ออนไลน์สินค้ำเกษตร รวมถึงสินค้ำกลุ่มปศุสัตว์และประมง 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 พัฒนำปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือและจูงใจให้เอกชนลงทุน
และพัฒนำตลำดกลำงภูมิภำค/ตลำดในชุมชน 

 กลยุทธ์ย่อยที่  5.2  ผลักดันให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลรำคำสินค้ำเกษตร
เปรียบเทียบระหว่ำงตลำดภูมิภำคและตลำดส่วนกลำงอย่ำงต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 5.3 พัฒนำควำมรู้และทักษะให้เกษตรกรสำมำรถซื้อขำย
ผลผลิตผ่ำนตลำดออนไลน์สินค้ำเกษตร (เช่น พืช ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น) 

กลยุทธ์ที่ 7 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มและกิจกรรม
หลังกำรเก็บเก่ียว เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตของเกษตรกร 

 กลยุทธ์ย่อยที่  7.1 สนับสนุนบทบำทสถำบันเกษตรกร (สหกรณ์ / 
กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน) ในฐำนะหน่วยธุรกิจของเกษตรกร ให้ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
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กำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม กิจกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยว และกระบวนกำรน ำส่งผลผลิตจนถึงลูกค้ำปลำยทำง  
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลผลิตของเกษตรกร 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 7.2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรรวบรวมและขนส่งสินค้ำเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตร 

 กลยุ ทธ์ ย่ อยที่  7 .3  พัฒนำ ให้ มี ก ำ รจั ด เ ก็บข้ อมู ลควำมสูญ เสี ย 
ในกระบวนกำรผลิตของภำคเกษตร (Farm Loss) ส ำหรับใช้เป็นฐำนกำรวัดในอนำคต 

กลยุทธ์ที่ 9 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร 
รวมทั้งผลักดันให้มีกำรใช้ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 9.1 พัฒนำระบบคลังข้อมูลด้ำนเกษตรให้เชื่อมโยงกันและ
เป็นข้อมูลเปิด เพ่ือเป็นฐำนส ำหรับน ำไปใช้งำนประยุกต์ต่อยอดในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตร
และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมต่อไป 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๒ พัฒนำแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันส ำหรับกำรเข้ำถึง
คลังข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือให้มีกำรใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภำคเกษตรในกำรจ ำแนกรูปแบบกำรผลิตและสมรรถนะ
ของเกษตรกร 

2) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ 
ที่ส าคัญของภูมิภาค 

2.1) เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
(เฉพำะที่เก่ียวข้องกับด้ำนโลจิสติกส์ ทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนสนับสนุน)    

  เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นศูนย์กลำงคมนำคมและโลจิสติกส์ของภูมิภำค 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ดัชนีประสิทธิภำพและระบบโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ 

อยู่ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ 25 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ลดลงเหลือร้อยละ 11 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

2.2) กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับด้ำนโลจิสติกส์ ที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณม์ีส่วนสนับสนุน) ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและ
ฐำนเศรษฐกิจส ำคัญของภูมิภำค 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ที่มี
ศักยภำพและเขตพัฒนำพิเศษทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
      กลยุทธ์ย่อยที่  2.2  พัฒนำระบบคมนำคมและโลจิสติกส์ ให้ เชื่อมโยง 
ไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับภูมิภำค อนุภูมิภำค และชำยแดนให้เป็นกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ให้ควำมส ำคัญกับกำรขนส่งระบบรำงอย่ำงต่อเนื่อง 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรขนส่งทำงล ำน้ ำ 
     กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนโลจิสติกส์และกำรค้ำ
กำรลงทุน 
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 กลยุทธ์ย่อยที่  2.6 สนับสนุนให้มีแผนกำรลงทุนพัฒนำศูนย์บริกำร 
โลจิ สติกส์  อำทิ  ย่ ำน เก็บกองตู้ สินค้ ำ  (Container Yard หรือ Inland Container Depot) ท่ำ เรื อบก 
(Dry Ports) และศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุน 

 ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ (เฉพำะที่เก่ียวข้องกับระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร) 
  (กรอบ) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ (กบส.) อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ  (กรอบ) แผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรที่ต่อเนื่อง 
จำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ด ำเนินกำรมำแล้ว 3 ฉบับ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ท ำหน้ำที่ยกร่ำงแผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2๕๘๐ และ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
รวมทั้งบูรณำกำรแผนงำน และโครงกำรส ำคัญ ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ (กบส.) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
 คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้มีกำรประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๕ เห็นชอบ (กรอบ) 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำ คือ เพ่ิมมูลค่ำระบบโซ่อุปทำนของประเทศและเป็นประตูและทำงเชื่อมของภูมิภำค ตัวชี้วัดหลัก
และค่ำเป้ำหมำย ได้แก่ (๑) สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลง 
เหลือร้อยละ ๑๑ ต่อ GDP (๒) อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโลจิสติกส์อยู่ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่ ๒๕ 
หรือคะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๖๐ และ (๓) มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนและผ่ำนแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗ มีแนวทำง 
กำรพัฒนำเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ ภำคกำรเกษตร จ ำนวน ๖ แนวทำงกำรพัฒนำ 
(จำกทั้งหมด ๑๐ แนวทำงกำรพัฒนำ) ได้แก่ แนวทางการพัฒนาที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งและ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก แนวทางการพัฒนาที่ 2 กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 กำรยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมมูลค่ำโซ่อุปทำนภำคเกษตรกรรม แนวทางพัฒนาที่ 6  
กำรพัฒนำพิธีกำรศุลกำกรและกระบวนกำรน ำเข้ำ-ส่งออกที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาที่ 8 กำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและกำรติดตำมประเมินผลด้ำนโลจิสติกส์ และแนวทางการพัฒนาที่ 10  
กำรพัฒนำกฎหมำยและกฎระเบียบด้ำนโลจิสติกส์  

ส ำหรับขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟัง
ควำมเห็นในระดับภูมิภำคทั้ง ๖ ภำค ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม ๒๕๖๕ และจัดประชุมคณะท ำงำนฯ 
ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๕ ก่อนจะน ำเสนอแผนปฏิบัติกำรฯ ต่อคณะกรรมกำร กบส. และคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ๓.๑ ความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีกำรก ำหนดประเด็น 
กำรพัฒนำ เป้ำหมำย แผนงำนหลัก แผนงำนย่อย และแนวทำงกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศไว้อย่ำงชัดเจนทั้งเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ 
และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งในส่วนของกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศ มีเป้ำหมำยที่จะยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ 
กำรบริกำรและกำรลงทุนในภูมิภำค โดยขับเคลื่อนทั้งด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์  
ภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำร  
ไปพร้อมกัน 
  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ได้ รับมอบห มำยให้ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
ด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรของประเทศ โดยคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขนส่ง
สินค้ำและบริกำรของประเทศ มีค ำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร เพ่ือท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะอนุกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำจัดท ำแผนพัฒนำระบบ  
โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนภำคกำรเกษตรให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศ ตลอดจนก ำหนดกรอบแผนงำนและโครงกำรบูรณำกำร แนวทำงกำรพัฒนำตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร ก ำกับดูแล ติดตำม และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำง  
กำรขับเคลื่อนงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวน) และจะสิ้นสุดภำยในปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบ 
โลจิสติกส์กำรเกษตร จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  3.2 นิยามโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
   “โลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร” ในนิยำมตำมขอบเขตภำรกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมำยถึง กระบวนกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร และควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย รวบรวม กระจำย จัดเก็บสินค้ำ
เกษตรตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ตลอดจนกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศโลจิสติกส์เกษตร  
และอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก และโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร เพ่ือให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพ 
จัดส่งตำมเวลำที่ก ำหนด มีต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมำะสม และตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
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 3.3 สถานการณ์และผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
  3.3.1 สถานการณ์ในต่างประเทศ 
    1) ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของโลก 
   ธนำคำรโลก (World Bank) ได้จัดอันดับตัวชี้ วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ 
ประจ ำปี 2561 (LPI Global Rankings 2018) โดยประเทศที่มีคะแนน LPI สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
เยอรมนี สวีเดน เบลเยียม ออสเตรีย และญี่ปุ่น ตำมล ำดับ ดังตำรำงที่ 3 ส ำหรับ LPI ของประเทศไทย 
เมื่อปี 2561 อยู่อันดับที่ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (ไทยอยู่อันดับที่ 45) จะเห็นว่ำ ประเทศไทย 
มีตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์โดยรวมดีขึ้น ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรโลกใช้ประเมินทั้ง 6 ด้ำน ได้แก ่ด้ำนพิธีกำรศุลกำกร 
ด้ำนคุณภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรค้ำและกำรขนส่ง  ควำมง่ำยต่อกำรขนส่งด้วยรำคำที่แข่งขันได้  
ควำมสำมำรถและคุณภำพของกำรบริกำรโลจิสติกส์ ควำมสำมำรถในกำรติดตำมสินค้ำที่ขนส่ง และควำมตรงต่อเวลำ 
ในกำรขนส่ง  

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบอันดับและคะแนน LPI ปี 2559 (2016) และ ปี 2561 (2018)  

ประเทศ ปี 2559 (2016) ปี 2561 (2018) 
คะแนน LPI อันดับ คะแนน LPI อันดับ 

เยอรมนี 4.23 1 4.20 1 
สวีเดน 4.20 3 4.05 2 
เบลเยียม 4.11 6 4.04 3 
ออสเตรีย 4.10 7 4.03 4 
ญี่ปุ่น 3.97 12 4.03 5 
ไทย 3.26 45 3.41 32 

ที่มำ : World bank, 2018 
 
    2) ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน 
    ธนำคำรโลก ได้จัดอันดับตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ในประเทศภูมิภำคอำเซียน 
5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย เวียดนำม มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ตำมล ำดับ โดยประเทศที่มี อันดับดีขึ้น 
จำกปี 2559 ได้แก่ ไทย อยู่ในอันดับ 32 (เดิมอันดับที่ 45) เวียดนำม อยู่ในอันดับที่ 39 (เดิมอันดับที่ 64) 
อินโดนี เซีย อยู่ ในอันดับที่  46 ( เดิมอันดับที่  63)  ฟิลิปปินส์  อยู่ ในอันดับที่  60 ( เดิมอันดับที่  71) 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในอันดับที่ 82 (เดิมอันดับที่ 152) ดังตำรำงที่ 4 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี  2557 - 2561) ประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์เป็นอันดับ 2 ของภูมิภำคอำเซียน รองจำกสิงคโปร์ หำกพิจำรณำจำกคะแนน LPI 
จะ เห ็นว ่ำ  ค ่ำคะแนนประ เม ินย ังคงม ีควำมผ ันผวน  โดยป ี 2557 ม ีคะแนน  LPI อยู ่ที ่ 3 .43 
ปี 2559 คะแนนลดลงเหลือ 3.26 และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 อยู่ที่ 3.41 ซึ่งคะแนนที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์  
ที่ลดลงจำกเม่ือปี 2557  
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบอันดับและคะแนน LPI ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปี 2557 (2014)        
              ปี 2559 (2016) และ ปี 2561 (2018) 

ประเทศ ปี 2557 (2014) ปี 2559 (2016) ปี 2561 (2018) 
คะแนน LPI อันดับ คะแนน LPI อันดับ คะแนน LPI อันดับ 

สิงคโปร์ 4.00 5 4.14 =     5 4.00     7 
ไทย 3.43 35 3.26    45 3.41    32 
เวียดนำม 3.15 48 2.98    64 3.27    39 
มำเลเซีย 3.59 25 3.43    32 3.22    41 
อินโดนีเซีย 3.08 53 2.98    63 3.15    46 
ฟิลิปปินส์ 3.00 57 2.86    71 2.90    60 
บรูไน N/A N/A 2.87 70 2.71    80 
สปป.ลำว 2.39 131 2.07  152 2.70    82 
กัมพูชำ 2.74 83 2.80    73 2.58    98 
พม่ำ 2.25 145 2.46  113 2.30  137 

ที่มำ : World bank , 2018 
หมำยเหตุ : N/A ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูล 
  อันดับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
  อันดับลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
 
  3.3.2 สถานการณ์ในประเทศ 
         1) ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
      ตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของประเทศไทย เมื่อปี 2561 อยู่ที่  3.41 
ซึ่งอยู่ในอันดับที่  32 ของโลก และอันดับที่  2 ของภูมิภำคอำเซียน จำกตัวเลขทำงสถิติเป็นที่สังเกตได้ว่ำ 
ค่ำ LPI ของไทยค่อนข้ำงผันผวน ท ำให้ค่ำคะแนนและอันดับสลับขึ้นและลงในแต่ละปี โดยธนำคำรโลก 
ได ้ก ำหนดเกณฑ์ประเมินด ัชน ีชี ้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ไว้  6 ด้ำน ซึ่งในแต่ละด้ำนธนำคำรโลก 
ได้ประเมินค่ำคะแนนและอันดับของประเทศไทย จ ำแนกได้ดังตำรำงที ่5 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบอันดับและคะแนน LPI ของประเทศไทย ช่วงปี 2553 - 2561 

ด้าน 
2553 2555 2557 2559 2561 

คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ 
1. พิธีกำรศุลกำกร 3.02 39 2.96 42 3.21 36 3.11 46 3.14 36 
2. คุณภำพของโครงสร้ำง 
พื้นฐำนทำงกำรค้ำและ
กำรขนส่ง 

3.16 36 3.08 44 3.40 30 3.12 46 3.14 41 

3. ควำมง่ำยต่อกำรขนส่ง 
ด้วยรำคำที่แข่งขันได ้

3.27 30 3.21 35 3.30 39 3.37 38 3.46 25 

4. ควำมสำมำรถ 
และคณุภำพของกำร
บริกำรโลจสิติกส ์

3.16 39 2.98 49 3.29 38 3.14 49 3.41 32 
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ด้าน 
2553 2555 2557 2559 2561 

คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ 
5. ควำมสำมำรถในกำร
ติดตำมสินค้ำท่ีขนส่ง 

3.41 37 3.18 45 3.45 33 3.20 50 3.47 33 

6. ควำมตรงต่อเวลำ 
ในกำรขนส่ง 

3.73 48 3.63 39 3.96 29 3.56 52 3.81 28 

ที่มำ : World bank , 2018 

 
ผลกำรประเมินดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของประเทศไทยทั้ง 6 ด้ำน 

ช่วงปี 2553 - 2561 สะท้อนให้เห็นว่ำ โลจิสติกส์ของประเทศไทยมีประสิทธิภำพและได้รับควำมพึงพอใจ 
ด้ำนกำรให้บริกำรขนส่งที่ตรงต่อเวลำมำกที่สุดอยู่ที่  3.81 คะแนน รองลงมำ คือ ควำมสำมำรถ  
ในกำรติดตำมสินค้ำที่ขนส่ง 3.47 คะแนน ควำมง่ำยต่อกำรขนส่งด้วยรำคำที่แข่งขันได้  3.46 คะแนน 
และควำมสำมำรถและคุณภำพของกำรบริกำรโลจิสติกส์ 3.41 คะแนน ส่วนพิธีกำรศุลกำกร และคุณภำพของ
โครงสร้ำง พ้ืนฐำนทำงกำรค้ำและกำรขนส่ง  มีคะแนนเท่ำกัน  3.14 คะแนน เป็นที่น่ ำสั ง เกตว่ำ 
ค่ำคะแนนของประเทศไทยดีขึ้นในหลำยด้ำน ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะมีกำรรับรู้และสร้ำงควำมพึงพอใจ 
ได้เป็นที่น่ำพอใจ แต่ในด้ำนพิธีกำรศุลกำกร และคุณภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรค้ำและกำรขนส่ง  
ซึ่งประเทศไทยมีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนมำโดยตลอด  
แต่หำกเปรียบเทียบค่ำคะแนนแล้ว ถือว่ำมีกำรรับรู้และควำมพึงพอใจในด้ำนดังกล่ำวไม่คงที่เท่ำที่ควร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญและเพ่ิมประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น  

  ทั้ งนี้  ส ำนั ก ง ำนสภำ พัฒนำกำร เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งช ำติ  ( สศช . ) 
ได้สรุปผลกำรพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2560 - 2561) ดังนี้  
  1.1) ด้ำนพิธีกำรศุลกำกร มีกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญำต ใบรับรอง 
และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรน ำเข้ำส่งออกและโลจิสติกส์ผ่ำนระบบ National Single 
Window (NSW) ครบทั้ง 36 หน่วยงำน กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมำชิกอำเซียน (ASEAN Single 
Window: ASW) ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำอำเซียน เพ่ือผ่ำนพิธีกำรศุลำกรแบบไร้เอกสำร 
(e-Form D) ระหว่ำงประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนำมแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสำรอื่น ๆ เช่น ใบขนสินค้ำอำเซียน (ACDD/Export information) ใบรับรองสุขอนำมัยพืช 
(Electronic Phytosanitary Certificate) เป็นต้น  
  1.2) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนขนส่งและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรยกระดับ 
มำตรฐำนสำยทำงเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกกำรขนส่งสินค้ำและกำรพัฒนำโครงข่ำยถนน เชื่อมโยงประตูกำรค้ำหลัก 
อำทิ ท่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ รวมทั้งประตูกำรค้ำชำยแดนที่ส ำคัญ นอกจำกนี้ รัฐบำล  
ได้ให้ควำมส ำคัญและจัดสรรงบประมำณในกำรลงทุนพัฒนำรถไฟทำงคู่ท่ัวประเทศพัฒนำสถำนีขนส่งสินค้ำและ
ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยกำรพัฒนำท่ำเรือชำยฝั่งที่ท่ำเรือกรุงเทพและท่ำเรือแหลมฉบัง เพ่ือสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรขนส่ง กำรขนส่งสินค้ำต่อเนื่องหลำยรูปแบบและเชื่อมโยงกำรขนส่งตู้สินค้ำภำยในประ เทศไปสู่ 
กำรส่งออกที่ท่ำเรือแหลมฉบัง ส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรพัฒนำโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม
พ้ืนที่มำกขึ้น  
  1.3) ด้ำนกำรเตรียมกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ กำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
ของประเทศไทยมีประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถรองรับควำมต้องกำรในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
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ที่ขยำยตัวตำมภำวะเศรษฐกิจ โดยท่ำเรือแหลมฉบังมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับตู้สินค้ำ  11 ล้ำน TEUs 
ซึ่งปี 2560 จ ำนวนตู้ขนส่งสินค้ำขำเข้ำ–ขำออกผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบัง มีปริมำณประมำณ 7.8 ล้ำน TEUs 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 และมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 9.8 ล้ำน TEUs ในปี 2561 ประกอบกับ
กำรก ำหนดค่ำระวำงของผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถจูงใจผู้ใช้บริกำรและพัฒนำควำมสะดวกต่อกำรเข้ำถึง  
กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำได้  
  1.4) ด้ำนสมรรถนะผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ทั้งภำครัฐและธุรกิจ ในปี 2560 
มีผู้ประกอบกำรได้รับกำรรับรอง AEO (Authorized Economic Operator) ซึ่งเป็นใบรับรองที่จัดท ำ 
โดยกรมศุลกำกรเพ่ือรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรน ำเข้ำ–ส่งออก ตลอดเส้นทำงขนส่งสินค้ำ 
จ ำนวน 345 รำย และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์ผ่ำนโครงกำรอบรมยกระดับมำตรฐำนผู้ ให้บริกำรโลจิสติกส์สู่กำรเป็น 
ผู้ให้บริกำรครบวงจรที่สำมำรถแข่งขันได้ รวมทั้งกำรผลักดันผู้ประกอบกำรไทยเข้ำสู่ภำคกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศในตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในเชิงรุกอย่ำงมีทิศทำงผ่ำนศูนย์พัฒนำกำรค้ำและธุรกิจไทย  
ในอำเซียน (AEC Business Support Center) 
  1.5) ด้ำนระบบติดตำมและตรวจสอบสินค้ำ มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำประยุกต์ใช้เพ่ิมขึ้นในกำรให้บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ อำทิ ระบบติดตำมยำนพำหนะ (GPS Tracking) 
และระบบติดตำมสินค้ำด้วย RFID ท ำให้กำรติดตำมและตรวจสอบกำรให้บริกำรเพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือควำมสะดวก 
ในกำรรับบริกำร  
  1.6) ด้ำนควำมตรงต่อเวลำของกำรบริกำร นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำร
ศุลกำกรสำมำรถช่วยลดระยะเวลำในกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรน ำเข้ำ -ส่งออกส่งผลให้ประสิทธิภำพ 
กำรให้บริกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยระยะเวลำกระบวนกำรตรวจปล่อยสินค้ำที่ประตูกำรขนส่งส ำคัญนั้นลดลง
เมื่อเปรียบเทียบจำกปี 2559 โดยระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรออกใบขนสินค้ำ Green Line ส ำหรับศุลกำกรท่ำเรือ
แหลมฉบัง ใช้ เวลำเพียง 1 นำที  31 วินำที  ในปี 2560 จำกเวลำ 3 นำที  27 วินำที  ในปี 2559 
ส่วนใบขนสินค้ำ Red Line ที่มีกำรตรวจสินค้ำทำงกำยภำพ และตรวจสินค้ำด้วยเครื่อง X-ray ใช้เวลำ 17 นำที 
9 วินำที และ 10 นำที 39 วินำที ในปี 2560 จำกเวลำ 22 นำที 48 วินำที และ 21 นำที 46 วินำที 
ในปี 2559 ตำมล ำดับ 

 2) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย (อ้ำงอิง : รำยงำนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ประจ ำป ี2563, สศช. เดือนกันยำยน 2564) 
    2.1) ภำพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย  ปี  2563 สศช. คำดว่ำ 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีมูลค่ำ 2,215.7 พันล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 ต่อ GDP 
ประกอบด้วย ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ มีมูลค่ำ 1,021.8 พันล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ต่อ GDP 
ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง มีมูลค่ำ 1,029.1 พันล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ต่อ GDP 
และต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรมีมูลค่ำ 164.9 พันล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 ต่อ GDP 
ทั้ งนี้  ในช่ ว งปลำยปี  2563 ถึ งกลำงปี  2564 เศรษฐกิ จภำย ในประ เทศมี แนว โน้ ม ฟ้ืนตั วดี ขึ้ น 
จำกกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ได้ท ำให้อุปสงค์ในประเทศขยำยตัว ประกอบกับ 
กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และแรงขับเคลื่อนมำตรกำรเศรษฐกิจของภำครัฐ ส่งผลให้กำรบริโภค  
และกำรลงทุนภำคเอกชนและกำรส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ ำที่ส ำคัญกลับมำขยำยตัว ทั้งนี้ คำดกำรณ์ว่ำ 
ในปี 2564 มูลค่ำต้นทุนโลจิสติกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยคำดว่ำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 13.4 - 13.8 ต่อ GDP อย่ำงไรก็ตำม ยังคงต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีควำมไม่แน่นอน 
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และอำจส่งผลกระทบในอนำคต โดยเฉพำะควำมยืดเยื้อของกำรระบำดของ COVID-19 ในปัจจุบัน 
ที่แพร่กระจำยเป็นวงกว้ำง ส่งผลให้ เศรษฐกิจฟ้ืนตัวช้ำลงหรืออำจหยุดชะงัก รวมทั้งปัจจัย อ่ืน  ๆ  
อำทิ แนวโน้มกำรปรับเพ่ิมของรำคำน้ ำมันตลำดโลก และดัชนีค่ำระวำงเรือที่จะส่งผลกระทบกับต้นทุน 
โลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนำคต 

 
ที่มำ : รำยงำนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจ ำปี 2563, สศช. เดือนกันยำยน 2564 

ภาพที่ 2 ภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2563 

     กล่ำวโดยสรุปได้ว่ ำ  ในปี  2563 ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง                       
เป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดของโครงสร้ำงต้นทุนโลจิสติกส์ โดยเมื่อปี 2563 ประมำณกำรต้นทุนกำรเก็บรักษำ
สินค้ำคงคลัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.5 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม รองลงมำคือ ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.1 และต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4 
   2.2) องค์ประกอบต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย (อ้ำงอิง : รำยงำนโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ประจ ำปี 2563, สศช. เดือนกันยำยน 2564) 
    (1) ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ ปี 2563 มีมูลค่ำ 1,021.8 พันล้ำนบำท ลดลง 
เมื่อเทียบกับปี  2562 (1,101.7  พันล้ำนบำท) มี อัตรำกำรหดตัวคิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยต้นทุน 
กำรขนส่งสินค้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ต่อ GDP ทั้งนี้  ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำในภำพรวมปรับลดลง 
รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งสินค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกลไกสภำวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภำพรวม จำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของประเทศ สำมำรถจ ำแนก
รูปแบบกำรขนส่งสินค้ำในประเทศได้ ดังนี้ 
     (1.1) กำรขนส่งสินค้ำทำงถนน ปี 2563 กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประ เทศมี ป ริ ม ำณ 34,594 พั นตั น  ลดลงจำก  36,557 พั นตั น ในปี  2562 หรื อลดลงคิ ด เป็ น 
ร้อยละ 5.4 โดยมีแนวโน้มลดลงจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด 
ของ COVID-19 ประกอบกับกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดนที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุม 
กำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำและกำรปิดด่ำนพรมแดนชั่วครำว 



18 

 

     (1.2) กำรขนส่งสินค้ำทำงรำง ปี 2563 มีปริมำณรวม 11,822 พันตัน 
เ พ่ิมขึ้นจำก 10,675 พันตันในปี  2562 หรือขยำยตัวคิด เป็นร้อยละ 10.7 โดยที่ ผ่ ำนมำภำครัฐ 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบรำงเพ่ือสนับสนุนกำรขนส่งสินค้ำ อำทิ กำรพัฒนำรถไฟทำงคู่ทั่วประเทศ  
กำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรขนส่งตู้สินค้ำทำงรถไฟ (SRTO) และกำรปรับลดค่ำระวำง 
กำรขนส่งสินค้ำทำงรำง 
     (1.3) กำรขนส่งสินค้ำทำงน้ ำ ปี 2563 กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
มีปริมำณ 264,197 พันตัน ลดลงจำก 290,609 พันตันในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.1 
ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมกำรน ำเข้ำส่งออกสินค้ำของประเทศคู่ค้ำรวมทั้งกำรขำดแคลนตู้สินค้ำเปล่ำ
ของผู้ประกอบกำร  เนื่องจำกสำยกำรเดินเรือก ำหนดเส้นทำงและควำมถี่ของกำรเดินเรือที่จ ำ กัด 
และกำรตกค้ำงของตู้สินค้ำที่ประเทศปลำยทำงจำกสถำนกำรณ์ที่มีกำรระบำดของ COVID-19 โดยในปี 2563 
ปริมำณตู้สินค้ำผ่ำนท่ำเรือแหลมฉบังมีปริมำณ 5.60 ล้ำน TEUs ลดลงจำก 7.98 ล้ำน TEUs ในปี 2562 
หรือลดลงคดิเป็นร้อยละ 29.8 
     (1.4) กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ปี 2563 มีปริมำณรวม 543 พันตัน 
ลดลงจำก 865 พันตันในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 37.2 ส่วนหนึ่งมำจำกมำตรกำรจ ำกัดกำรเดินทำง
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้มีกำรปรับลดเที่ยวบินทั้งในประเทศ 
และระหว่ำงประเทศ ซึ่งส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรขนส่งสินค้ำในภำพรวม 
     (2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง ปี 2563 ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำ
คงคลังมีมูลค่ำ  1,029.1 พันล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก 964.5 พันล้ำนบำท  ในปี 2562 หรือขยำยตัว 
คิดเป็นร้อยละ 6.7 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ต่อ GDP ทั้งนี้  ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง 
ประกอบด้วย (1.1) ต้นทุนกำรถือครองสินค้ำมีมูลค่ำ 839.4 พันล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำก 773.4 พันล้ำนบำท 
ในปี 2562 หรือขยำยตัวคิดเป็นร้อยละ 8.5 และ (1.2) ต้นทุนบริหำรคลังสินค้ำมีมูลค่ำ 189.7 พันล้ำนบำท 
ลดลงจำก 191.0 พันล้ำนบำทในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.7 
     (3) ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ ปี 2563 ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนโลจิสติกส์มีมูลค่ ำ  164.9 พันล้ ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำก  166.1 พันล้ำนบำทในปี  2562  
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 ต่อ GDP ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้สมมติฐำน
กำรค ำนวณต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์เท่ำกับร้อยละ 8.04 ของผลรวมต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ 
และต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรศึกษำโครงกำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรจัดท ำข้อมูล
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2562 ของ สศช. 

 3.๔ โลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
  ๓.๔.๑ ต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรของประเทศไทย  

     โลจิสติกส์เกษตร เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนภำคกำรเกษตร 
ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรและควบคุมกำรท ำงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดเก็บ กำรขนส่งสินค้ำ 
ที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบย้อนกลับ และกำรให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทำง จนถึงมือผู้บริโภค
หรือลูกค้ำ ดังนั้น ทุกกิจกรรมทำงกำรเกษตร จะมีโลจิสติกส์เกษตรอยู่ในทุกกระบวนกำรซึ่งเป็นต้นทุน  
ที่ประเมินค่ำได้และประเมินค่ำไม่ได้แฝงอยู่ เช่น เกษตรกรที่ท ำกำรปลูกข้ำว จะเริ่มตั้งแต่หำซื้อเมล็ดพันธุ์ 
ที่แหล่งขำยเมล็ดพันธุ์หรือบำงรำยมีพันธุ์อยู่แล้วก็น ำไปปลูกได้เลย ระหว่ำงปลูกต้องมีกำรดูแลรักษำ เมื่อเก็บเกี่ยวได้
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น ำไปรวบรวมส่งให้ลำนตำก/ลำนรวบรวม/โรงสีใกล้บ้ำน หรือสหกรณ์ในพ้ืนที่ หำกเป็นข้ำว เกรดส่งออก 
จะส่งให้โรงสีขนำดใหญ่ก่อน ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีต้นทุนโลจิสติกส์เกี่ยวข้องตลอดกระบวนกำร เป็นต้น 
    จำกข้อมูลกำรวัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของโลกและของประเทศไทย เห็นได้ว่ำ 
ธนำคำร โลก  จะประ เมินค่ ำคะแนน  LPI ซึ่ ง เป็ นกำรวั ด ในแง่ ของกำรรั บรู้ และควำมพึงพอใจ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ส ำหรับประเทศไทย สศช. ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักด้ำนโลจิสติกส์ 
ของประเทศได้ให้ควำมส ำคัญกับต้นทุนโลจิสติกส์ที่ได้จำกกำรค ำนวณต้นทุนกำรขนส่งทั้งในและต่ำงประเทศ 
ต้นทุนกำรเก็บสินค้ำคงคลัง  และต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ ในส่วนของภำคกำรเกษตร  
ภำพของโลจิสติกส์เกษตร มีควำมยำกและซับซ้อนมำกกว่ำอุตสำหกรรมอ่ืน เนื่องจำกทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรท ำกำรเกษตร (กำรเคลื่อนย้ำย รวบรวม กระจำย จัดเก็บ) มีควำมเฉพำะเจำะจงหลำกหลำยแตกต่ำงกัน 
ในแต่ละชนิดสินค้ำ มีเรื่องของระยะเวลำ ควำมสดใหม่ และกำรสูญเสียเข้ำมำเกี่ยวข้อง ที่ผ่ำนมำ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้มีโครงกำรศึกษำต้นทุนโลจิสติกส์กำรเกษตรในสินค้ำเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้ำว ปำล์มน้ ำมัน 
และสับปะรด ในพ้ืนที่ 13 จังหวัดโดยใช้แบบสอบถำมในกำรจัดเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ผลด้วยระบบ 
กำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรตลอดโซ่อุปทำน 
ตั้งแต่กิจกรรมกำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต กำรรวบรวมผลผลิต กำรเก็บรักษำจนถึงกำรขนส่ง  
หรือส่งมอบผลผลิตไปยังตลำดปลำยทำง ครอบคลุม 3 มิติ คือ มิติต้นทุน (ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้ำ  
และต้นทุนกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง) มิติ เวลำ (ระยะเวลำขนส่ง ระยะเวลำกำรจัดเก็บสินค้ำคงคลัง) 
และมิติควำมน่ำเชื่อถือ (อัตรำควำมสูญเสียระหว่ำงกำรขนส่งหรือกำรถูกตีกลับ) 
    ผลจำกกำรศึ กษำต้นทุนโลจิ สติ กส์ กำร เกษตรในสิ นค้ ำเกษตร 3 ชนิ ด (ข้ ำว 
ปำล์มน้ ำมัน และสับปะรด) ดังตำรำงที่ 6 พบว่ำ  
      มิติต้นทุน สับปะรด มีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำย (เกษตรกร สถำบันเกษตรกร 
และโรงงำนแปรรูป) เฉลี่ ยสู งที่สุด ร้อยละ 10.41 รองลงมำได้แก่  ปำล์มน้ ำมัน ร้อยละ 8.89  
ข้ำวขำว ร้อยละ 8.59 และข้ำวหอมมะลิ ร้อยละ 6.90 

  มิติเวลา ทั้ง 3 ชนิดใช้ระยะเวลำในกำรจัดส่งเฉลี่ยไม่ต่ำงกัน โดยข้ำวหอมมะลิ 
ใช้ระยะเวลำในกำรจัดส่งเฉลี่ย 1.2 วัน รองลงมำเป็นข้ำวขำว ปำล์มน้ ำมัน ใช้เวลำจัดส่งเฉลี่ย 1 วัน  
และสับปะรด สำมำรถจัดส่งได้เร็วสุด ใช้เวลำจัดส่งเฉลี่ย 0.7 วัน  
     มิติความน่าเชื่อถือ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และโรงงำนแปรรูป มีอัตรำควำมสำมำรถ 
ในกำรจัดส่งได้ครบตำมจ ำนวนสินค้ำส ำหรับสินค้ำปำล์มน้ ำมัน เฉลี่ยร้อยละ 100 มีอัตรำควำมเสียหำย 
เฉลี่ยร้อยละ 0.95 และอัตรำสินค้ำถูกตีกลับร้อยละ 1.66 ข้ำวหอมมะลิ สำมำรถจัดส่งได้ครบตำมจ ำนวน
สินค้ำเฉลี่ยร้อยละ 99.63 มีอัตรำควำมเสียหำยเฉลี่ยร้อยละ 5 และอัตรำสิ นค้ำถูกตีกลับร้อยละ 0.35 
ข้ำวขำว สำมำรถจัดส่งได้ครบตำมจ ำนวนสินค้ำเฉลี่ยร้อยละ 98.28 มีอัตรำควำมเสียหำยเฉลี่ยร้อยละ 3.19 
และอัตรำสินค้ำถูกตีกลับร้อยละ 1.57 และสับปะรด สำมำรถจัดส่ง ได้ครบตำมจ ำนวนสินค้ำเฉลี่ยร้อยละ 98.26 
มีอัตรำควำมเสียหำยเฉลี่ยร้อยละ 2.52 และอัตรำสินค้ำถูกตีกลับร้อยละ 1.50 
    สรุปได้ว่ำ ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์เกษตร ส่วนใหญ่อยู่ที่ต้นทุน 
กำรขนส่งและต้นทุนมูลค่ำควำมเสียหำย ซึ่งเกิดจำกกำรใช้แรงงำนคนและเครื่องจักรกลกำรเกษตรในกำรเก็บเกี่ยว 
เกิดกำรร่วงหล่นจ ำนวนมำก มีกำรรอคิวหน้ำโรงงำนเป็นระยะเวลำนำน ต้องใช้ระยะเวลำในกำรขนส่งเป็นวัน
เนื่องจำกระยะทำงไกล วิธีกำรขนส่งผลผลิตมีกำรซ้อนทับ ไม่มีภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์รองรับ  ท ำให้ผลผลิต 
เกิดกำรกระแทกช้ ำและเน่ำเสีย รวมทั้งไม่มีสถำนที่หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอในกำรเก็บรักษำ  
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หรือจัดกำรคุณภำพผลผลิตเบ้ืองต้นก่อนส่งมอบไปยังโรงงำนท ำให้สินค้ำถูกตีกลับ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยลดลง 
โดยปัญหำดังกล่ำว เกิดจำก  
    (1) เกษตรกร สถำบันเกษตรกรส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรระบบโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรเบื้องต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรรวบรวม จัดเก็บ และขนส่งสินค้ ำเกษตร 
รวมทั้งขำดทักษะกำรใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร  
ที่มีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสม  
    (2) ขำดกำรรวมกลุ่มหรือสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพ 
เช่น กำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยผลผลิต ยังคงต่ำงซื้อต่ำงขำย กำรซื้อและขำยผ่ำนสถำบันเกษตรกร 
(กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์กำรเกษตรและวิสำหกิจชุมชน) ยังมีค่อนข้ำงน้อย ท ำให้เกิดภำระต้นทุนโลจิสติกส์สูง 
และยังมีข้อจ ำกัดในกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตและรับรองคุณภำพสินค้ำเกษตรให้มีควำมสม่ ำเสมอ  
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำด  
    (3) เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร มีข้อจ ำกัดเรื่องกำรขำดแคลนแรงงำน กำรเข้ำถึง 
แหล่งทุน และยังมีหนี้สินจ ำนวนมำกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงต้องเร่งขำยเพ่ือน ำเงินมำใช้หนี้และใช้จ่ำยในครอบครัว 
กำรลงทุนเพ่ือปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ในกำรจัดกำรผลผลิตของตนเองจึงมีค่อนข้ำงน้อย 

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตรในสินค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว    
              ปาล์มน้ ามัน และสับปะรด ในพื้นที่ 13 จังหวัด 

ผลการศึกษา ข้าว ปาล์ม
น้ ามัน 

สับปะรด
โรงงาน ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ 

มิติต้นทุน (ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยเฉลี่ย) 8.59 6.90 8.89 10.41 
มิติเวลา (ระยะเวลำจัดส่งเฉลี่ย) 1 วัน 1.2 วัน 1 วัน 0.7 วัน 
มิติความน่าเชื่อถือ     
- ควำมสำมำรถในกำรจัดส่งเฉลี่ย (ร้อยละ) 98.28  99.63 100 98.26 
- อัตรำควำมเสียหำยเฉลี่ย (ร้อยละ) 3.19  5 0.95 2.52 
- อัตรำสินค้ำถูกตีกลับ (ร้อยละ) 1.57 0.35 1.66 1.50 

ที่มำ : โครงกำรศึกษำต้นทุนโลจิสติกส์กำรเกษตร กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร  
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ๓.๔.๒ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร  

     1) การพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร เพ่ือสนับสนุนกำรกระจำยสินค้ำ 
และผลผลิตของเกษตรกร ผู้ประกอบกำร ทั้งในระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด และภูมิภำค  ซึ่งปัจจุบัน 
มีตลำดกลำงสหกรณ์ ศูนย์กระจำยสินค้ำสหกรณ์ และตลำดสหกรณ์ (ตลำดชุมชน) (อ้ำงอิง : กรมส่งเสริม
สหกรณ์, เดือนตุลำคม ๒๕๖๔) ดังนี้  
     (1) ตลำดกลำงสหกรณ์ มีจ ำนวน 7 แห่ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย ภำคเหนือ 2 แห่ง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง ภำคกลำง 3 แห่ง และภำคใต้ 1 แห่ง  
     (2) ศูนย์กระจำยสินค้ำสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center: CDC) 
จ ำนวน 117 แห่ ง ครอบคลุมพ้ืนที่  7๔ จังหวัด ประกอบด้วย ภำคเหนือ 30 แห่ง 17 จังหวัด 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 แห่ง 18 จังหวัด ภำคกลำง 38 แห่ง 25 จังหวัด และภำคใต้ 21 แห่ง 



21 

 

14 จังหวัด โดยแบ่งเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำที่ด ำเนินงำนโดยสหกรณ์กำรเกษตร 79 แห่ง ชุมนุมสหกรณ์  
13 แห่ง สหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือลูกค้ำธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (สกต.ธกส.) 15 แห่ง 
สหกรณ์นิคม 5 แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 แห่ง และสหกรณ์ร้ำนค้ำ 3 แห่ง  
     (3) ตลำดสหกรณ์ (ตลำดชุมชน) มีจ ำนวน 46 แห่ง ครอบคลุม 35 จังหวัด 
ประกอบด้วย ภำคเหนือ 18 แห่ง 12 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง 6 จังหวัด ภำคกลำง 8 แห่ง 
8 จังหวัด และภำคใต้ 13 แห่ง 9 จังหวัด 

     2) การพัฒนาด่านสินค้าเกษตรและระบบอ านวยความสะดวก หน่วยงำน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีด่ำนสินค้ำเกษตรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ จ ำนวน 134 แห่ง 
ประกอบด้วย ด่ำนตรวจพืชของกรมวิชำกำรเกษตร จ ำนวน 48 แห่ง ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำของกรมประมง 
จ ำนวน 27 แห่ง และด่ำนกักสัตว์ของกรมปศุสัตว์ จ ำนวน 59 แห่ง โดยด่ำนเหล่ำนี้มีหน้ำที่ในกำรบริกำร  
ตรวจรับรองควำมปลอดภัยสินค้ำเกษตรที่เข้ำ - ออกประเทศไทย และอ ำนวยควำมสะดวกกำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำเกษตรที่ผ่ำนชำยแดนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว  

   3.๔.3 ผลการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคการเกษตรที่ผ่านมา 
     1) การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 5 หน่วยงำน ได้แก่ กรมวิชำกำรเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
และอำหำรแห่งชำติ และกำรยำงแห่งประเทศไทย มีกำรพัฒนำธุรกรรมกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรน ำเข้ำ ส่งออก และโลจิสติกส์ ผ่ำนระบบ NSW ทั้งหมด 142 ธุรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำมำรถ
ให้บริกำรผ่ำนระบบ  NSW แล้ว 116 ธุรกรรม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.69 และมีธุรก รรม 
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำให้บริกำรผ่ำนระบบ NSW 26 ธุรกรรม หรือร้อยละ 18.31 ดังตำรำงที่ 7 

ตารางท่ี 7 การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)  

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนธุรกรรม
ทั้งหมด 

ธุรกรรมที่ให้บริการ 
ผ่านระบบ NSW แล้ว 

ธุรกรรมที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนา

ให้บริการผ่านระบบ NSW  
1 กรมวชิาการเกษตร 71 71 - 
2 กรมปศสุัตว์ 16 15 1 
3 กรมประมง 47 22 25 
4 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 

และอาหารแห่งชาติ 
7 7 - 

5 การยางแห่งประเทศไทย 1 1 - 
รวม 142  

(100%) 
116 

(81.69%) 
26 

(18.31%) 

หมายเหตุ : ปรับปรุงจำกหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ณ วันที่ 31 มกรำคม 2565 

  ส ำหรับธุรกรรมที่ต้องพัฒนำเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ได้แก่ 
    1.1) กรมปศุสัตว์ 1 ธุรกรรม คือเรื่องกำรขอหนังสือรับรอง Health Certificate 
ส ำหรับสัตว์มีชีวิตหรือซำกสัตว์ที่ไม่ใช้เพ่ือกำรบริโภค (อยู่ระหว่ำงกำรขอรับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 
ในโครงกำรปรับปรุงระบบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)) 
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   1.2) กรมประมง 25 ธุรกรรมที่ต้องพัฒนำระบบ NSW เพ่ิมเติม เป็นเรื่อง 
กำรขอใบอนุญำต และใบรับรองน ำเข้ำส่งออกวัตถุอันตรำยทำงกำรประมง 5 ธุรกรรม กำรขอใบอนุญำต 
และใบรับรองน ำเข้ำส่งออกสัตว์น้ ำ 15 ธุรกรรม กำรขอใบอนุญำตและใบรับรองน ำเข้ำส่งออกอำหำรสัตว์น้ ำ 
3 ธุรกรรม และกำรตรวจสอบเรือประมงต่ำงประเทศ 2 ธุรกรรม  

 2) การปรับลดขั้นตอนรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง 
และวัตถุอันตราย) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 หน่วยงำน ได้แก่ กรมวิชำกำรเกษตร กรมปศุส ัตว์ 
กรมประมง และกำรยำงแห่งประเทศไทย มีจ ำนวนกิจกรรมที่ต้องปรับลดขั้นตอน รวม 74 รำยกำร ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 6๙ รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 9๓.๒๔ และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ๕ รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 6.๗๖ 
ของจ ำนวนกิจกรรมที่ต้องปรับลดขั้นตอน ดังตำรำงที่ 8  

ตารางที่ 8 การปรับลดขั้นตอนรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) 

ล าดบั หน่วยงาน สินค้า 
กิจกรรม 

ทีต่้องด าเนินการ
ทั้งหมด 

กิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวนกจิกรรมที่อยู่ระหวา่ง

ด าเนนิการ 

รายการ ร้อยละ รายการ ร้อยละ 
1 กรมวิชาการเกษตร วัตถุอันตราย 15 15 100 - - 

ยางพารา 15 15 100 - - 
ข้าว 8 8 100 - - 

น้ าตาล 7 7 100 - - 
รวม 45 45 100 - - 

2 
 

กรมปศุสตัว ์ สินค้าแชแ่ข็ง 8 7 87.5๐ 1 12.5๐ 
วัตถุอันตราย 5 4 80.๐๐ 1 20.๐๐ 

รวม 13 11 84.62 2 15.38 
3 กรมประมง สินค้าแชแ่ข็ง 8 6 75.00 2 25.00 

วัตถุอันตราย 3 2 66.67 1 33.33 
รวม 11 8 72.73 3 27.27 

4 การยางแห่งประเทศไทย ยางพารา 5 5 100 - - 
 รวม  74 69 93.24 5 6.7๖ 

หมายเหตุ : ปรับปรุงจำกหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2565 

   ส ำหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร มีดังนี้ 
   2.1) กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 2 โครงกำร ได้แก่ (1) กำรพัฒนำระบบ
รับค ำขอใบรับรอง/ใบอนุญำตของหน่วยงำนกับผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบ  NSW (B2G) (สินค้ำแช่แข็ง) 
(อยู่ระหว่ำงกำรขอรับจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 ในโครงกำรปรับปรุงระบบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ 
และซำกสัตว์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)) และ (2) กำรพัฒนำระบบรับค ำขออนุญำตวัตถุอันตรำย 
ณ จุดเดียว (Hazardous Substance Single Submission : HSSS) (ได้รับจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565) 
   2.2) กรมประมง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 3 โครงกำร ได้แก่ (1) พัฒนำระบบ 
รับค ำขอแบบ B2G เพ่ือใช้ประกอบกำรออกใบรับรองฯ (2) พัฒนำระบบรับค ำขออนุญำตวัตถุอันตรำย 
ณ จุดเดียว (HSSS) และ (3) พัฒนำระบบรับข้อมูลใบขนสินค้ำหลังกำรตรวจปล่อยจำกกรมศุลกำกรผ่ำนระบบ NSW 
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 3.๕ การประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ ไทยต้องเผชิญในระยะ 5 ปีข้ างหน้า  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 
     แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และโรคอุบัติใหม่ 
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศในหลำยมิติ โดยกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเทศไทยได้ก ำหนดเป้ำหมำยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรขนส่ง และโลจิสติกส์ของอนุภูมิภำค  
และภูมิภำค ซึ่งกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ ำเป็นต้องก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำในแต่ละช่วงให้ชัดเจน  
โดยในส่วนของกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรได้มีกำรประเมินแนวโน้มกำรเปลี่ ยนแปลง 
ทีม่ีผลต่อกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรของประเทศ โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 
   3.๕.1 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้ำงและขยำยตัวรุนแรงในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  
เริ่มจำกวิกฤติด้ำนสำธำรณสุขที่กระทบต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคนทั่วโลก ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรปิดประเทศหรือระงับกำรเดินทำงข้ำมประเทศ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำงลำมไปยังมิติทำงเศรษฐกิจ  และสังคม ปัญหำจำกกำรแพร่ระบำดของ  COVID-19 ที่ เกิดขึ้น 
อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อภำคเศรษฐกิจรวมถึงพฤติกรรมกำรบริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีกำรปรับตัวตำมวิถีใหม่  (New normal) ผู้บริโภคลดควำมเสี่ยงในกำรออกจำกบ้ำน 
ส่วนใหญ่หันไปซื้อสินค้ำออนไลน์มำกขึ้น กำรบริโภคจะพ่ึงพำตลำดในพ้ืนที่และในประเทศเป็นหลัก  
   สถำนกำรณ์ดังกล่ำวจึงเป็นทั้งโอกำสและอุปสรรคส ำคัญส ำหรับสินค้ำเกษตร 
ด้ำนโอกำส เกษตรกรที่เข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรขยำยตลำดใหม่ด้วยกำรขำย  
สินค้ำเกษตรแบบออนไลน์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดปัญหำพ่อค้ำคนกลำง มีรำยได้และก ำไรเพ่ิมขึ้น ในทำงกลับกัน 
ยังเป็นข้อจ ำกัดส ำหรับเกษตรกรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี  และยิ่งสถำนกำรณ์ COVID-19 รุนแรงขึ้น 
มีมำตรกำรปิดตลำด/ปิดห้ำงสรรพสินค้ำ หรือห้ำมเดินทำงข้ำมจังหวัดหรือต้องได้รับอนุญำตก่อนเดินทำง 
ส่งผลให้ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยสินค้ำเกษตรได้สะดวกเท่ำที่ควรจนเกิดกำรเน่ำเสีย และสูญเสียรำยได้ตำมมำ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรทั้งในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรขนส่ง 
และบรรจุภัณฑ์ ยังเป็นประเด็นส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตรกร 
สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจกำรเกษตรในอนำคต 
   3.๕.2 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและไทย ผลกระทบทำงเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส ำคัญ 
ที่ท ำให้ธนำคำรโลกปรับประมำณกำรภำพรวมเศรษฐกิจโลก (GDP) จำกเมื่อปี 2563 ติดลบร้อยละ 3.1 
เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2564 จำกปัจจัยหนุนในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและควำมก้ำวหน้ำในกำรฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ของหลำยประเทศ กำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของ  COVID-19 ส่งผลต่อ 
ควำมต้องกำรสินค้ำที่เ พ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อกำรค้ำ กำรลงทุน และเศรษฐกิจโลกที่ ฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
ส ำหรับ GDP ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนอยู่ที่ร้อยละ 8.0 สูงกว่ำประเทศมหำอ ำนำจอย่ำงสหรัฐฯ 
และเศรษฐกิจจีนจะยังเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจของภูมิภำค ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงบวกส ำคัญต่อกำรค้ำ กำรลงทุน 
และธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในภูมิภำค โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ได้รำยงำน GDP ของไทยปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563  
และคำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยำยตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 เป็นผลมำจำกกำรปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์
ภำยในประเทศ กำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยว กำรส่งออกท่ีขยำยตัว และกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ 
   



24 

 

  ในส่วนของภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรหรือกำรเติบโตของภำคเกษตร ในปี 2564 
มีกำรขยำยตัวร้อยละ 1.5 ส ำหรับปริมำณกำรส่งออกสินค้ำเกษตรโดยรวมในช่วงเดือนมกรำคม - ตุลำคม 2564 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.63 ซึ่งสินค้ำที่มีปริมำณกำรส่งออกเพ่ิมข้ึน ได้แก ่ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ 
น้ ำมันปำล์ม สับปะรด ล ำไย ทุเรียน เงำะ ไข่ไก่สด และกุ้ง เนื่องจำกประเทศคู่ค้ำอย่ำงตลำดจีน ญี่ปุ่น 
และไต้หวัน มีควำมต้องกำรเพ่ิมขึ้น ขณะที่น้ ำตำล เนื้อสุกร และปลำมีปริมำณกำรส่งออกลดลง อย่ำงไรก็ดี 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจของโลกประกอบกับภำวะเศรษฐกิจไทย ภำคกำรเกษตรยังเป็นภำคกำรผลิต
ที่ช่วยพยุงหรือรองรับผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกภำคอุตสำหกรรมได้เป็นอย่ำงดี 
    3.๕.3 ศูนย์กลางโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหารของภูมิภาค ในสภำวะที่ทั่วโลกเผชิญกับ
ควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจ กำรปรับตัวและพ่ึงพำตัวเองเป็นทำงออกหนึ่งที่ประเทศมหำอ ำนำจให้ควำมส ำคัญ 
ตัวอย่ำงที่ เห็นชัดเจนคือ สำธำรณรัฐประชำชนจีน เน้นกำรด ำเนิน นโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ  
พยำยำมเชื่อมต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยวำงแผนขยำยและสร้ำงเครือข่ำยกำรขนส่งที่ทันสมัย
ภำยในประเทศ เพ่ือกระตุ้นกำรเชื่อมต่อ แจกจ่ำย จัดสรรทรัพยำกรระหว่ำงประเทศ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ทั่วโลก ภำยใต้โครงกำร Global 1-2-3 Logistics Circle ในอนำคตอีก 15 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งรัฐบำลจีนมีเป้ำหมำย
ทีจ่ะขนส่งสินค้ำภำยในประเทศโดยใช้เวลำ 1 วัน และขนส่งสินค้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนมำยังจีนโดยใช้เวลำ 2 วัน 
และขนส่งสินค้ำจำกประเทศคู่ค้ำส ำคัญทั่วโลกโดยใช้เวลำ 3 วัน นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
Belt and Road Initiative ที่จะท ำให้โครงข่ำยกำรขนส่งของจีนเชื่อมโยงในภูมิภำคและประเทศยุโรป 
เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงกำรขนส่งระหว่ำงประเทศในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น เรือเอเวอร์กรีนติดอยู่กลำงแม่น้ ำ 
ขวำงคลองสุเอซท ำให้กำรเดินเรือเส้นทำงนั้นหยุดชะงัก เป็นต้น 
    ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
มีกำรพัฒนำเส้นทำงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตกที่เชื่อมโยงเส้นทำงทำงบก
และรองรับกำรพัฒนำเส้นทำงทำงรำงในอนำคต ซึ่งถือเป็นกำรเชื่อมต่อเส้นทำงขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
ได้เป็นอย่ำงดี และจุดยืนของประเทศไทย ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศทั้งในอนุภูมิภำคและภูมิภำค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และคมนำคมขนส่งของประเทศที่สำมำรถขนส่งสินค้ำได้ทั้งทำงถนน ทำงรำง ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ 
   อย่ ำง ไรก็ดี  เมื่ อ พิจำรณำจำกดัชนีชี้ วั ด ประสิทธิภำพโลจิสติกส์  (Logistics 
Performance Index:  LPI)  เมื่ อปี  2561 ประเทศไทยได้ รั บกำรจั ด ให้อยู่ ในกลุ่ ม  Best Performer  
อันดับที่ 32 จำก 160 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจำกเมื่อปี 2559 แต่ยังมีค่ำคะแนนอยู่ในอันดับสุดท้ำย 
ของกลุ่มจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำศักยภำพด้ำนโครงสร้ำง พ้ืนฐำนและโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ิมเติม 
เช่น กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่  
โดยเฉพำะระบบรำงและขนส่งหลำยรูปแบบ ล่ำสุดรัฐบำลไทยมีแผนเตรียมควำมพร้อมที่จะเปิดให้บริกำร
เชื่อมต่อรถไฟสำยจีนและสปป.ลำว โดยอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงจุดผ่ำนแดนสถำนีรถไฟนำทำ จังหวัดหนองคำย 
ของไทย จึงเป็นโอกำสส ำคัญที่ไทยจะใช้เป็นเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดนและเป็นจุดกระจำยสินค้ำ 
ไปยังประเทศคู่ค้ำอ่ืน ๆ นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูง (Advanced Skills) 
และกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นของระบบกำรขนส่งในทุกสถำนกำรณ์ (Resilience) เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ด้ำนประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้แก่ผู้ ประกอบกำร และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี 
ต่อกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ให้สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำของประเทศ 
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  3.๕.4 การเปลี่ยนแปลงทางการค้าและเทคโนโลยี และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce)  กำรพัฒนำด้ ำน เทคโนโลยี จำกกระแส โลกำภิ วั ตน์ สู่ ยุ คนวั ตกรรม ( Innovation)  
จนมำถึงดิสรัปชั่นทำงเทคโนโลยี  (Technology Disruption)  สื่อ ให้ เห็นถึ ง เทคโนโลยีที่ ไร้ ขีดจ ำกัด 
และกำรพัฒนำที่ ไม่สิ้นสุด ปัจจุบันกำรผลิตสินค้ำเกษตรมีกำรน ำ นวัตกรรมเข้ำมำปรับใช้ เ พ่ิมขึ้น 
มีกำรน ำเทคโนโลยีโดรนเพ่ือกำรเกษตรเข้ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกทั้งในเรื่องของกำรส ำรวจและวำงแผน 
กำรผลิต หว่ำนเมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสำรเคมี รวมถึงกำรน ำระบบ  IT หรือเทคโนโลยี AI เข้ำมำใช้ 
กับกำรเกษตร ซึ่งต้นทุนทำงเทคโนโลยียังเป็นข้อจ ำกัดของเกษตรกรรำยย่อย ในภำวะที่ เทคโนโลยี  
เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในชีวิตประจ ำวัน ควำมเชื่อมโยงด้ำนโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทำนยังต้องพ่ึงพำเทคโนโลยี 
ในกำรส ำรวจ จัดเก็บข้อมูลเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และปรับตัวให้รองรับกับกำรแข่งขันมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให้ทุกภำคส่วนต้องปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอด ไม่เว้นแม้แต่ภำคเกษตร  
   กำรท ำธุรกิจ e-Commerce เป็นทำงเลือกส ำคัญทำงหนึ่งของภำคกำรเกษตร 
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรผลิต แปรรูป และกำรตลำดเข้ำด้วยกัน ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของ COVID-19 ท ำให้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ควำมต้องกำรขนส่ง 
แบบ Door-to-Door และ Last-mile Delivery เพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ e-Commerce เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมูลค่ำธุรกิจ e-Commerce ของประเทศไทยในปี 2562 คำดว่ำมีมูลค่ำ 4.0๓ ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัว 
คิดเป็นร้อยละ 6.91 และในปี 2563 คำดว่ำจะมีมูลค่ำ 4.92 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัวคิดเป็นร้อยละ 22.26 
ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องปรับตัวให้สำมำรถรองรับกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือรองรับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์มำกขึ้น 
   มูลค่ำ e-Commerce ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรแบบ B2B คือขำยให้กับธุรกิจ 
ร้อยละ 47.8 รองลงมำ คือ มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C คือ ขำยให้กับผู้บริโภคโดยตรง ร้อยละ 37.46 
และ B2G ขำยให้กับภำครัฐ ร้อยละ 14.74 (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) โดยอุตสำหกรรม 
ที่มีมูลค่ำ e-Commerce สูงสุด ได้แก่ ค้ำปลีกและค้ำส่ง ร้อยละ 39.14 รองลงมำเป็นกำรให้บริกำรที่พัก 
ร้อยละ 28.20 กำรผลิต ร้อยละ 14.79 ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร ร้อยละ 13 กำรขนส่ง ร้อยละ 3.69 
บริกำรอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.77 ศิลปะ ควำมบันเทิงและสันทนำกำร ร้อยละ 0.4 และกำรประกันภัย ร้อยละ 0.01 
ทั้งนี้ ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 แรกของประเทศอำเซียนที่มีมูลค่ำธุรกิจ e-Commerce แบบ B2C สูงสุด 
รองลงมำได้แก่ มำเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนำม และสิงคโปร์ เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้ำออนไลน์มำกขึ้น 
ภำคธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพ่ิมช่องทำงกำรซื้อขำยแบบ e-Commerce เพ่ือตอบโจทย์ผู้ซื้อ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ทำงเศรษฐกิจด้วยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปกำรท ำธุรกิจ เพ่ิมโอกำสทำงอำชีพเกษตรและกำรค้ำขำยสินค้ำ
ชุมชนผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมำกข้ึน โดยเฉพำะผู้ประกอบกำร SMEs ที่มองเห็นโอกำสทำงธุรกิจ จะสำมำรถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปได้ ตัวอย่ำงส ำคัญของธุรกิจ e-Commerce สินค้ำเกษตร อำทิ Freshket  
ที่ให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) โดยพัฒนำเทคโนโลยีเข้ำมำจัดกำรระบบโซ่อุปทำน 
สินค้ำเกษตรตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำในรำคำท่ีเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  
  3.๕.5 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อภำคกำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก 
และมีแนวโน้มจะทวีรุนแรงมำกขึ้นจำกอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมขึ้น ฤดูกำลที่มีควำมแปรปรวนมำกขึ้น 
และกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่เป็นวัฏจักรและบ่อยครั้งขึ้น จึงมีควำมอ่อนไหวอย่ำงมำกต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงอำหำรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ในฐำนะที่สินค้ำเกษตรเป็นสินค้ำส่งออกหลักที่ส ำคัญ กำรเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิมีผลกระทบทำงตรงแก่พืชในเขตร้อน 
ท ำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจำกอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยและผลกระทบทำงอ้อมจำกควำมแห้งแล้ง  
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และอุณภูมิที่สูงขึ้นบนพ้ืนที่สูง เช่น กำรขยำยเขตรุกระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืช อุณหภูมิและควำมชื้นที่สูงขึ้น 
เพ่ิมควำมเสี่ยงในกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียและไวรัส ที่เป็นสำเหตุของโรคทำงเดินอำหำรในช่วงกำรเก็บ 
และกระจำยของสินค้ำเป็นต้น ดังนั้น กำรแปรปรวนของสภำพภู มิอำกำศท ำให้ผลผลิตพืชในแต่ละปี 
มีควำมแปรปรวนและผันแปร และส่งผลให้ภำคเกษตรของไทยมีควำมเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ภำคเกษตร
นับว่ำเป็นหนึ่งในสำเหตุส ำคัญที่ก่อให้เกิดกำรแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ โดยกิจกรรมกำรเกษตรจำกระบบเกษตร 
และกำรใช้ที่ดิน กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรบรรจุ กระบวนกำรแปรรูป กำรค้ำปลีก และกำรบริโภค 
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และก๊ำซมีเทน) ประมำณร้อยละ 17 - 20 ของปริมำณ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยเป็นอันดับสองรองจำกภำคพลังงำน 

26 
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ส่วนที่ 4  ประเด็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
 4.1 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภำคอำเซียน 

  4.2 เป้าหมาย ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 

  4.3 ตัวช้ีวัด  
 4.3.1 ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญต่อยอดขำยลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
 4.3.2 มูลค่ำกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
 4.3.3 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดร้อยละ 100 

  4.4 ประเด็นและแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นกำรพัฒนำ 14 แนวทำง 
กำรพัฒนำ ดังนี้ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ     
ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร 

 ตัวช้ีวัดย่อย :  1.1 สหกรณ์มีควำมเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่ำงน้อย ร้อยละ 95                                
  1.2 วิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง ร้อยละ 30 
  1.3 อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูปขยำยตัวร้อยละ 4 ต่อปี 

      แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
1) ยกระดับสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งให้เป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์เกษตร 

โดยสำมำรถประกอบธุ รกิ จ รวบรวมผลผลิ ต  เคลื่ อนย้ ำย วั ตถุ ดิ บด้ วยบรรจุ ภัณฑ์ที่ เ หมำะสม 
ให้บริกำรแปรรูปผลผลิต จัดเก็บ และกระจำยสินค้ำเกษตรได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นไปตำมมำตรฐำน 
ที่ได้รับกำรยอมรับ รวมถึงส่งเสริมให้สถำบันเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์เกษตรสร้ำงแบรนด์  
เป็นของตนเอง และขยำยช่องทำงกำรตลำดด้วยระบบเทคโนโลยีสำร สนเทศ โดยให้ภำคเอกชน 
เข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรเป็นผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์เกษตร 

 2) สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตรให้กับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร โดยให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมกำรรวบรวม คัดแยก 
เคลื่อนย้ำย จัดเก็บ และกระจำยสินค้ำ รวมถึงกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพ่ือลดกำรสูญเสีย กำรพัฒนำทักษะ 
กำรบริหำรจัดกำรฟำร์มตั้งแต่กิจกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร และกำรขนส่งผลผลิตจนถึง
มือผู้บริโภคปลำยทำง เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลผลิตสินค้ำเกษตร 

3) สร้างและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้นแบบ 
ให้เป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์เกษตรตั้งแต่กิจกรรมกำรรวบรวม 
กำรเคลื่อนย้ำย กำรคัดแยก กำรจัดเก็บสินค้ำเกษตรให้ได้คุณภำพมำตรฐำน กระบวนกำรยืดอำยุสินค้ำเกษตร
ด้วยบรรจุภัณฑ์ กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร กำรขนส่งและกระจำยสินค้ำอย่ำงถูกวิธีเพ่ือลดกำรสูญเสียระหว่ำงทำง 
เพ่ือให้เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร เข้ำใจและเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์เกษตรอย่ำงแพร่หลำย ซึ่งสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนกำรสูญเสีย
ระหว่ำงทำงและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของธุรกิจเกษตรได้อย่ำงยั่งยืน 
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4) พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ภาคการเกษตร โดยเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์เกษตร 
ควำมจ ำเป็นด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์เกษตร รวมถึงกระบวนกำรวำงแผน 
และกำรบริหำรจัดกำรโซ่อุปทำนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนด้ำนโลจิสติกส์เกษตรให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น โดยร่ วมมือกับภำคเอกชนที่มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์เป็นอย่ำงดีมำสนับสนุนและต่อยอดทำงควำมคิดให้กับบุคลำกร
ภำครัฐและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์เกษตร  

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร 

  ตัวชี้วัดย่อย : ด่ำนสินค้ำเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ได้รับกำรพัฒนำให้ได้มำตรฐำนและ 
เป็นที่ยอมรับจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 134 แห่ง  

  แนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ประกอบด้วย 
1) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร อำทิ ห้องเย็น 

โกดังเก็บสินค้ำ และรถโฟล์คลิฟท์ ให้แก่สถำบันเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
2) ยกระดับศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร และสร้าง

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้เป็นฐานการรวบรวม กระจาย และเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเกษตร 
ที่ส าคัญในภูมิภาค โดยพัฒนำสถำบันเกษตรกรที่มีควำมพร้อมให้เป็นศูนย์รวบรวมและกระจำยสินค้ำเกษตร  
ที่สำมำรถติดตำมสินค้ำเกษตรได้ตลอดกำรขนส่ง พร้อมทั้งขยำยเครือข่ำยสถำบันเกษตรกรให้เป็นจุดรับส่ง
สินค้ำเกษตร (Drop - off) ของจังหวัดและชุมชน เพ่ือกระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภคปลำยทำงได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ของประเทศและเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส ำคัญของภูมิภำค
อำเซียน 

3) พัฒนาตลาดกลางและเชื่อมโยงตลาดระดับต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้มีกำรใช้ประโยชน์ 
จำกตลำดกลำงของสหกรณ์ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภำพ และสร้ำงกลไกเชื่อมโยงเครือข่ำยตลำดระดับต่ำง ๆ 
ของภำครัฐและเอกชนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้กับเกษตรกร อำทิ ตลำดสหกรณ์ ตลำดเกษตรกร 
ตลำดท้องถิ่น ตลำดชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนำตลำดกลำงรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตร  

4) บูรณาการและผลักดันการใช้กลไกภาครัฐ อำทิ องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร องค์กำร
คลังสินค้ำ ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรตลำดและให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เกษตร ตลอดจนส่งเสริมกำรขำยสินค้ำเกษตร
แบบออนไลน์และออฟไลน์ และจัดงำนแสดงสินค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ  

5) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตรเพื่อรองรับ 
การเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคอาเซียน โดยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ณ ด่ำนสินค้ำเกษตร 
ด้วยกำรลดขั้นตอน-กระบวนกำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกร และลดระยะเวลำกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำผ่ำนด่ำน 
ตลอดจนพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์ เกษตรให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อ จัดตั้งศูนย์บริกำร 
ด้ำนกำรเกษตร (Agricultural Service Provider: ASP) และสนับสนุนให้มีศูนย์กลำงโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร
ครบวงจรของภูมิภำค (Hub & Spoke) เพ่ือให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยและกำรขนส่งสินค้ำเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง 
หลำยรูปแบบ (Multimodal Transportation) ครอบคลุมกำรขนส่งทำงน้ ำ ทำงบก ทำงรถไฟ และทำงอำกำศ
ภำยในประเทศและเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และลดกำรสูญเสีย  
ระหว่ำงทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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6) เจรจาและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ตลอดจนส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่งสินค้ำข้ำมพรมแดนรองรับกำรเป็นศูนย์กลำง 
โลจิสติกส์ของประเทศ เช่น กำรเพ่ิมด่ำนในพิธีสำรว่ำด้วยกำรน ำเข้ำส่ งออกสินค้ำเกษตรรำยสินค้ำ 
และควำมร่วมมือในกำรสร้ำงจุดตรวจร่วม เพ่ือตรวจปล่อยสินค้ำบริเวณชำยแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน เป็นต้น 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ส่ ง เ สริ มการน า เทค โน โลยีและน วัตกรรมมา ใช้ ในการขับ เคลื่ อน 

โลจิสติกส์ภาคการเกษตร 

ตัวชี้วัดย่อย :  มูลค่ำผลผลิตของฟำร์ม/แปลงที่น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี 

  แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
 1) จัดท าระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติและสอดรับกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ของประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร โดยสนับสนุน
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรจัดเก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์เกษตร รวมทั้งกำรพัฒนำแอปพลิเคชันรองรับ 
กำรจัดเก็บข้อมูล 

 2) พัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์เกษตรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบูรณำกำร 
กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรด้ำนกำรน ำเข้ำ -ส่งออกสินค้ำเกษตร กำรพัฒนำระบบ 
National Single Window (NSW) ที่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ 
ในรูปแบบภำครัฐสู่ภำครัฐ  (Government to Government : G2G) ภำครัฐสู่ภำคธุรกิจ (Government to 
Business : G2B) และภำคธุรกิจสู่ภำคธุรกิจ (Business to Business : B2B) เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินพิธีกำร 
ข้ำมพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection – SSI) ทั้งในเรื่องของพิธีกำรศุลกำกร  
กำรตรวจกักกันพืชและสัตว์ (Custom Immigration Quarantine – CIQ) ซึ่งเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเคลื่อนย้ำยสินค้ำผ่ำนแดนได้อย่ำงรวดเร็วและไม่ เป็นภำระค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรค้ำ 

3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการอ านวยความสะดวก 
ด้านโลจิสติกส์ เกษตร  อำทิ  กำรขนส่งด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยโซ่ควำมเย็น (Cold Chain)  
และระบบติดตำม (Global Positioning System : GPS) กำรน ำปัญญำประดิษฐ์  (Artificial Intelligence : AI)      
และแอปพลิเคชันต่ำง ๆ มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำและกำรขนส่ง กำรพัฒนำตลำดออนไลน์เชื่อมโยง
กับกระทรวงพำณิชย์ รวมทั้งสนับสนุนให้ภำคเอกชนใช้ระบบดิจิทัลในกำรโอนเงินซื้อขำยสินค้ำ กำรตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้ำเกษตร เช่น Blockchain เป็นต้น 

4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เกษตร 
รวมทั้ งกำรวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรหลั งกำรเก็บ เกี่ ยว  กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์  กำรขนส่ ง  
และกำรเก็บรักษำ เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในลดกำรสูญเสีย และเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร 

 4.5 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 
(พ.ศ. 2566 – 2570) มีดังนี ้
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โครงการภายใตแ้ผนปฎบิตักิารดา้นการพฒันาระบบโลจิสตกิสภ์าคการเกษตร (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภำคอำเซียน 
เป้าหมาย : ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร 
ตัวช้ีวัด 1. ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญต่อยอดขำยลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
          2. มูลค่ำกำรด ำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
          3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดร้อยละ 100 
 

ประเด็นและแนวทางการพัฒนา โครงการ (Flagship Project) โครงการย่อย 
เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หน่วยนับ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร 

1) ยกระดับสถำบันเกษตรกรที่
มีควำมเข้มแข็งให้เป็น
ผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์เกษตร 
2) สนับสนุนองค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์เกษตรให้กับ
เกษตรกร สถำบันเกษตรกร 
และผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 
3) สร้ำงและพัฒนำเกษตรกร 
สถำบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร
ต้นแบบ 
4) พัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิ
สติกส์  ให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำค
กำรเกษตร 

1. พัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการด้าน 
โลจิสติกส์เกษตร 

1.1 ยกระดับสถำบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร 

70 70 70 70 70 แห่ง 38.5497 38.5497 38.5497 38.5497 38.5497 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.2 สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิต
และรวบรวมผักและผลไม ้

 30 30 30 30 แห่ง/ปี  10.5000 10.5000 10.5000 10.5000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.3 สร้ำงและพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตร
เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตรต้นแบบ 

 9 9 9 9 แห่ง/ปี  21.0000 21.0000 21.0000 21.0000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2. เพิ่มทักษะ 
องค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ 

2.1 สร้ำงสื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์เกษตรในสหกรณ์ภำค
กำรเกษตร 

 3 3 3 3 เรื่อง/ปี  1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำง 
องค์ควำมรู้เรื่องโลจิสติกส์กำรเกษตรให้แก่
สถำบันเกษตรกร 

 7,700 7,700 7,700 7,700 คน/ปี  13.8600 13.8600 13.8600 13.8600 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงนัก
ส่งเสริมสหกรณ์เชิงโลจิสติกส์กำรเกษตร 

 100 100 100 100 คน/ปี  0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2.4 ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรใน
สถำบันเกษตรกร 

140 140 140 140 140 แห่ง/ปี 19.1411 19.1411 19.1411 19.1411 19.1411 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2.5 บุคลำกรของหน่วยงำนรัฐที่ให้บริกำรให้
มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำจีน * 

2 2 2 2 2 คน 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 กำรยำงแห่ง
ประเทศไทย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร                        

1) สนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนโลจิสติกส์เกษตร 
2) ยกระดับศูนย์รวบรวมและ
กระจำยสินค้ำเกษตรของ
สถำบันเกษตรกร และสร้ำง
เครือข่ำยสถำบันเกษตรกรให้
เป็นฐำนกำรรวบรวม กระจำย
และเป็นจุดเชื่อมต่อกำรขนส่ง
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญในภูมิภำค 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการอ านวย
ความสะดวกด้าน 
โลจิสติกส์เกษตร 
 

1.1 พัฒนำ/ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนและ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สนับสนุนโลจิสติกส์ 

20 25 30 35 40 แห่ง 17.7000 5.7500 7.0500 6.6000 7.1000 สถำบันวิจัย
และพัฒนำ

พื้นที่สูง 
1.2 สนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนโลจิสติกส์เกษตร
ให้แก่สถำบันเกษตรกร 

 10 10 10 10 แห่ง/ปี  50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.3 พัฒนำธุรกิจสหกรณ์บริกำรตำมแนวทำง
กำรตลำดน ำกำรผลิต 

 10 20 30 40 แห่ง  8.3000 8.1500 8.1500 8.2500 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.4 ยกระดับศูนย์รวบรวมและกระจำยสินค้ำ
เกษตรของสถำบันเกษตรกร 
 

 5 5 5 5 แห่ง/ปี  10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 
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ประเด็นและแนวทางการพัฒนา โครงการ (Flagship Project) โครงการย่อย 
เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หน่วยนับ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

3) พัฒนำตลำดกลำงและ
เชื่อมโยงตลำดระดับต่ำง ๆ 
4) บูรณำกำรและผลักดันกำร
ใช้กลไกภำครัฐ 
5) ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำนโลจิสติกส์เกษตรเพื่อ
รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ
ของภูมิภำคอำเซียน 
6) กำรเจรจำและปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโลจิ
สติกส์สินค้ำเกษตร ตลอดจน
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 
  
 

1.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยใน
ส ำหรับสินค้ำเกษตร 

3,000/ 
30 

4,000/ 
30 

5,000/ 
30 

5,000/ 
30 

5,000/ 
30 

ตัน/ 
ครั้ง 

28.4170 35.5213 42.6255 49.7298 56.8340 กรมกำรข้ำว 

1.6 พัฒนำตลำดกลำงของสหกรณ์ 
ภำคกำรเกษตร 

 5 5 5 5 แห่ง/ปี  10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.7 ศูนย์กระจำยสินค้ำสัตว์น้ ำและเกษตร 
จังหวัดขอนแก่น 

1     แห่ง 100.0000     องค์กำร
สะพำนปลำ 

1.8 ศูนย์กระจำยสินค้ำสัตว์น้ ำและเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 1    แห่ง  100.0000    องค์กำร
สะพำนปลำ 

1.9 ศูนย์กระจำยสินค้ำสัตว์น้ ำและเกษตร  
ด่ำนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1   แห่ง   100.0000   องค์กำร
สะพำนปลำ 

1.10 ศูนย์กระจำยสินค้ำสัตว์น้ ำและเกษตร 
จังหวัดเชียงรำย 

   1  แห่ง    100.0000  องค์กำร
สะพำนปลำ 

1.11 ศูนย์กระจำยสินค้ำสัตว์น้ ำและเกษตร 
จังหวัดหนองคำย 

    1 แห่ง     100.0000 องค์กำร
สะพำนปลำ 

1.12 กำรบริหำรคลังสินค้ำของ อคส.  1 1   รำยกำร      องค์กำร
คลังสินค้ำ 

2. พัฒนาด่านสินค้า
เกษตรและ 
อ านวยความสะดวก
ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2.1 พัฒนำศักยภำพด่ำนสินค้ำปศุสัตว์รองรับ
กำรขนส่งระหว่ำงประเทศผ่ำนทำงรถไฟ 
ไทย-ลำว-จีน 

1     แห่ง 4.2890     กรมปศุสัตว์ 

2.2 โครงสร้ำงพื้นฐำนศูนย์บริหำรจัดกำร
ส่งออกยำงพำรำ * 

 1  1  แห่ง  1,000.0000  1,000.0000  กำรยำงแห่ง
ประเทศไทย 

2.3 โครงสร้ำงพื้นฐำนศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำน
ตรวจประมง * 

17     รำยกำร 9.8836     กรมประมง 

2.4 ตรวจบูรณำกำรป้องกันกำรลักลอบ
น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำสัตว์น้ ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ * 

150 170 180 190 200 ครั้ง 0.1500 0.1700 0.1800 0.1900 0.2000 กรมประมง 

2.5 ส ำรวจเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ 
กำรตรวจสอบเพื่อรับรองสุขอนำมัยพืช
ส ำหรับกำรน ำเข้ำส่งออกผ่ำนประเทศที่สำม
ไปจีน * 

2 1    รำยกำร  10.0000    กรมวิชำกำร
เกษตร 

2.6 ลงพื้นที่หำรือด้ำนประเด็นกำรค้ำ
ระหว่ำงประทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย 
และหน่วยงำนรัฐด้ำนโกำรเกษตรของ สปป.ลำว* 

1     รำยกำร 0.2000     ส ำนักงำน
มำตรฐำน

สินค้ำเกษตร
และอำหำร
แห่งชำติ 

2.7 กำรติดตำมปัญหำและอุปสรรคในกำร
น ำเข้ำสินค้ำเกษตรของไทย * 
 
 
 

2 2 2 2 2 ครั้ง 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 ฝ่ำยเกษตร
ประจ ำสถำน
กงสุลใหญ่ ณ 
นครกว่ำงโจว 
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ประเด็นและแนวทางการพัฒนา โครงการ (Flagship Project) โครงการย่อย 
เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หน่วยนับ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

2.8 บูรณำกำรระบบกำรออกใบรับรอง 
กำรส่งออกยำง และระบบอื่นๆ 2 ภำษำ 
(ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน) * 

1     ระบบ 0.1000     กำรยำงแห่ง
ประเทศไทย 

2.9 กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนำมัยพืชแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) ระหว่ำงไทย-จีน  
ผ่ำนระบบ NSW * 

2/ 
4 

    ระบบ/ 
รำยกำร 

1.0000     กรมวิชำกำร
เกษตร / 
ส ำนักงำน

มำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรและ

อำหำรแห่งชำติ 
2.10 กำรออกใบอนุญำต/ใบรับรองสินค้ำ
ประมงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ * 

2,331 2,460 2,586 2,715 2,860 ฉบับ 0.9204 1.0156 1.0664 1.1197 1.1757 กรมประมง 

2.11 จัดหำโมบำยยูนิต (Mobile Unit) * 2     คัน 10.0000     กำรยำงแห่ง
ประเทศไทย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร 

1) จัดท ำระบบฐำนข้อมูลที่
ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับ
กับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ 
2) พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมำะสมมำใช้
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนโลจิสติกส์เกษตร 
4) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เกษตร 
 
  
 

1. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้านโลจิสติกส์เกษตร 
 

1.1 พัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงทำง
อิเล็กทรอนิกส์สินค้ำประมง ผ่ำนระบบ 
National Single Window 

 1  1  ระบบ  10.0000  10.0000  กรมประมง 

1.2 พัฒนำระบบออกหนังสือรับรองสุขภำพ
สัตว์น้ ำอิเล็กทรอนิกส์ 

  1   ระบบ 11.03895  10.0000   กรมประมง 

1.3 เพิ่มประสิทธิภำพระบบ TAS-License 
เพื่อยกระดับบริกำรภำครัฐ 

1     ระบบ 3.5000     ส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำ

เกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ 

1.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรอนุมัติ 
รหัสเครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนด้ำนระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ และระบบติดตำมกำรใช้
เครื่องหมำยอัตโนมัติ 

1     ระบบ 3.0000     ส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำ

เกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ 

1.5 เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งของ
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรโดยกำรขนส่งระบบ
ควบคุมอุณหภูมิด้วยโซ่ควำมเย็น (Cold 
Chain) 

 10 10 10 10 แห่ง/ปี  50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.6 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จำกงำนวิจัยด้ำนโลจิตติกส์เกษตรแก่สถำบัน
เกษตรกร 

 77 77 77 77 แห่ง/ปี  1.5400 1.5400 1.5400 1.5400 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.7 พัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบสินค้ำ
เกษตรตำมมำตรฐำนบังคับตลอดห่วงโซ่ 
กำรผลิต 

1     ระบบ 0.8000     ส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำ

เกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ 
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ประเด็นและแนวทางการพัฒนา โครงการ (Flagship Project) โครงการย่อย 
เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หน่วยนับ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1.8 เพิ่มประสิทธิภำพระบบตำมสอบสินค้ำ
เกษตรบนระบบคลำวด์ 
 
 

 1    ระบบ  2.5000    ส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำ

เกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ 

2. พัฒนาประสิทธิภาพ 
โลจิสติกส์เกษตรเพื่อลด
การสูญเสีย  
 

2.1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพโลจิสติกส์
เกษตรเพื่อลดกำรสูญเสีย 

77     จังหวัด 55.9908     กรมส่งเสริม
กำรเกษตร 

2.2 พัฒนำระบบกำรออกหนังสือรับรอง
สินค้ำปศุสัตว์เพื่อกำรส่งออกให้รองรับกำร
เชื่อมโยงระบบ NSW และปรับปรุงระบบกำร
เคลื่อนย้ำยสัตว์และซำกสัตว์ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับ
ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) 

2     ระบบ 20.4135     กรมปศุสัตว์ 

2.3 ลดกำรสูญเสียในห่วงโซ่กำรผลิต 
ฟ้ำทะลำยโจร 

5     กลุ่ม 1.6000     กรมวิชำกำร
เกษตร 

2.4 ลดกำรสูญเสียในห่วงโซ่กำรผลิตพริก 3     รำย 2.0500     กรมวิชำกำร
เกษตร 

2.5 พัฒนำตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ ปี 2566-2568 

1     เรื่อง 3.3092     ส ำนักงำน
เศรษฐกิจ
กำรเกษตร 

2.6 ติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดกำร
สูญเสีย 

1     เรื่อง 0.5000     ส ำนักงำน
เศรษฐกิจ
กำรเกษตร 

3. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์
เกษตร 
  
  
 

2.1 ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์สินค้ำ
เกษตรในสถำบันเกษตรกร 

 1 1 1 1 เรื่อง/ปี  0.5190 0.5190 0.5190 0.5190 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2.2 กำรศึกษำวิจัยโลจิสติกส์เกษตรของ
พืชผักและผลไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและลดกำร
สูญเสีย 

 1 เรื่อง 4 4 4 สหกรณ์/
ปี 

 1.8000 2.0000 2.0000 2.0000 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

2.3 ศึกษำระบบโลจิสติกส์ของผลิตผลและ
สินค้ำบนพื้นที่สูง 

1    ระบบ 29.5000 5.9000    สถำบันวิจัยและ
พัฒนำพื้นที่สูง 

2.4 ศึกษำระบบโลจิสติกโคเนื้อคุณภำพพื้นที่
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

  1   เรื่อง   11.0000   คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.5 วำงแผนกำรผลิตรวมอย่ำงยั่งยืนส ำหรับ 
โซ่อุปทำนอินทผลัม 

1     เรื่อง 12.5000     คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.6 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ที่มีควำมยืดหยุ่น
ส ำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีควำมส ำคัญของ
ไทย 

  1   เรื่อง   11.0000   คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.7 พัฒนำระบบท ำควำมเย็นส ำหรับห้องเย็น
เก็บ รักษำผลผลิตเกษตร  

 1    เรื่อง  1.4100    คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.8 พัฒนำระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำระเบียงผลไม้ 

1     เรื่อง 9.3000     คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
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ประเด็นและแนวทางการพัฒนา โครงการ (Flagship Project) โครงการย่อย 
เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หน่วยนับ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ภำคตะวันออก หรือ Eastern Fruit 
Corridor (EFC) สู่กำรเป็นมหำนครผลไม้โลก   
2.9 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหลังกำร
เก็บเกี่ยวมะพร้ำวน้ ำหอมเพื่อกำร ส่งออก
ตลำดยุโรปโดยกำรขนส่งทำงเรือ 

 1    เรื่อง  10.0000    คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.10 กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
และกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวกล้วยหอม
ทองเพื่อกำรส่งออกตลำดประเทศญี่ปุ่นโดย
กำรขนส่งทำงเรือ 

  1   เรื่อง   11.0000   คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.11 กำรพัฒนำกระบวนกำรก่อนและหลัง 
กำรเก็บเกี่ยวร่วมกับกำรฉำยรังสีในมังคุดและ
เงำะให้ได้คุณภำพมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออก
สหรัฐอเมริกำ 

   1  เรื่อง    16.0000  คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.12 กำรกำรประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์
สมัยใหม่เพื่อลดกำรสูญเสียของกำรจ ำหน่ำย
ผลหม่อนสด  

1     เรื่อง 28.5000     คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.13 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
โดยใช้กำรจัดกำรโลจิสติกส์กับผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ในพื้นที่เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออกเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
ผลิตและกำรกระจำยสินค้ำสินค้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 

1     เรื่อง 7.2602     คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

2.14 เพิ่มประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ 
คลังและรถขนส่งห้องเย็นในระบบ cold 
chain ประเทศไทย 

1    เรื่อง 3.0000 3.0000    คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

รวมงบประมาณ      422.9635 1,422.7267 431.4317 1,421.1493 402.9195  

หมายเหตุ  * โครงกำร/กิจกรรมจำกแผนเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปิดให้บริกำรรถไฟสำยสำธำรณรัฐประชำชนจีน และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 



35 
 

 4.6 กลไกการขับ เคลื่ อนการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติ การด้ านการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
ภำคกำรเกษตร (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน บรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภำคอำเซียน จึงได้ก ำหนดกลไกกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  
ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร (พ.ศ.  2566 - 2570) ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ทั้งในระดับนโยบำยและระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

  4.6.1 ระดับนโยบาย 
        1) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 
ของประเทศ (กบส.) เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ในภำพรวมของประเทศ 
ท ำหน้ำที่ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ และหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบในแต่ละด้ำน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ โดยมีนำยกรัฐมนตรี 
เป็นประธำนกรรมกำร และมีรองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร  
   2)  คณะอนุ ก ร รมการพัฒนา ร ะบบ โลจิ สติ ก ส์ ก า ร เ กษตร  เ ป็ นกล ไก 
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรในภำพรวม ท ำหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำระบบ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนภำคกำรเกษตรให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
ของประเทศ รวมทั้งพิจำรณำก ำหนดกรอบแผนงำน โครงกำร และตัวชี้วัด ตลอดจนก ำกับดูแล ติดตำม 
และรำยงำนควำมก้ ำวหน้ำกำรด ำ เนินงำน พัฒนำระบบโลจิสติกส์ ภำคกำร เกษตรของประเทศ 
โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนอนุกรรมกำร และรองเลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   3) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร  เป็นกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรสู่กำรปฏิบัติ ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรของประเทศ สนับสนุนให้มีกำรน ำนโยบำยและ
แนวทำงในกำรขับเคลื่ อนไปสู่ ก ำรปฏิบัติ อย่ ำ ง เป็ นรู ปธรรม รวมไปถึ ง ก ำกับดู แลประสำนงำน  
และเร่งรัดติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนกรรมกำร และมีรองเลขำธิกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ทั้ งนี้  คณะกรรมกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร 
ได้แต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรที่ส ำคัญ จ ำนวน 4 คณะ 
ได้แก่ (1) คณะท างานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เกษตรอุตสาหกรรม  ท ำหน้ำที่ พิจำรณำ 
และจัดท ำแนวทำงโครงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เกษตรอุตสำหกรรมให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์  
และเชื่อมโยงด ำเนินงำนกับทุกภำคส่วน ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรอย่ำงครบวงจร 
โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนคณะท ำงำน และผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ (2) คณะท างานโครงการพัฒนาระบบกระจายและขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของไทย ท ำหน้ำที่พิจำรณำและจัดท ำแนวทำงโครงกำรพัฒนำ
ระบบกระจำยและขนส่งสินค้ำเกษตรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำกำรเกษตรในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจของไทย 



36 
 

ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนกับทุกภำคส่วนทั้งด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และโลจิสติกส์
สินค้ำเกษตร โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธำนคณะท ำงำน และผู้แทนส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ (3) คณะท างานโครงการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์เกษตรชุมชน ท ำหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนวทำงหรือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่เชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร ใน 3 ระดับ ได้แก่ โลจิสติกส์ระดับท้องถิ่น (Domestic Logistics) โลจิสติกส์ 
ระดับภูมิภำค (Regional Logistics) และโลจิสติกส์ระดับสำกล (Global Logistics) และกำรสร้ำงโซ่คุณค่ำ 
(Value Chain) ที่ยั่งยืน โดยมีผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนคณะท ำงำน และผู้แทน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ และ (4) คณะท างานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 
ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรในระดับพ้ืนที ่

  4.6.2 ระดับพื้นที่ 
    คณะท างานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรระดับจังหวัด  เป็นกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรพัฒนำโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง 
แผนงำน โครงกำร และกิจกรรมกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตรของจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรและบริกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยเชื่อมโยงและบูรณำกำรตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ตลอดจนประสำนและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรในจังหวัด สนับสนุนและผลักดันให้มีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
กำรเกษตรในจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ผ่ำนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agri-technology and 
Innovation Center : AIC) จังหวัด โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนคณะท ำงำน และมีเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดหรือผู้แทน เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
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ภาพที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
 

ระดับนโยบาย 
- ระดับประเทศ 

- ระดับกระทรวง 
คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์การเกษตร 

คณะท างานโครงการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เกษตรอุตสาหกรรม 

คณะท างานโครงการ 
พัฒนาระบบกระจาย 

และขนส่งสินค้าเกษตร 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

การเกษตรในพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจของไทย 

คณะท างานโครงการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์

เกษตรชุมชน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบรกิารของประเทศ (กบส.) 

คณะอนุกรรมการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์การเกษตร 

ระดับพ้ืนที ่
คณะท างานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

การเกษตรระดับจังหวัด 
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