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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทัง้ เป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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สืบเนื่องจากที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และ
การลงทุนในภูมิภาค ด้วยการขับเคลื่อนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
(1) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน (2) การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและสิง่ อ�านวยความสะดวก และ (3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน
โลจิสติกส์ โดยการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านโลจิสติกส์ได้ถูกก�าหนดเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานของประเทศ โดยอาศัยการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการส่งเสริมการ
ลงทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาได้เอง และกลุม่ เทคโนโลยีแห่งอนาคตส�าหรับเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
พร้อมทั้งสร้างกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการให้สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนการน�าเข้า และ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาก็มนี ักวิชาการหลายท่านได้สังเคราะห์
งานวิจยั ด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานเป็นระยะๆ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความต่อ
เนือ่ งของการสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ซึง่ เป็นหน่วยงานน�าร่องบริหารจัดการงาน
วิจัยแบบมุ่งเป้าในกลุ่มเรื่องโลจิสติกส์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จึงยังคงต้อง
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่อไป รวมทั้งบูรณาการงานวิจัยระหว่างนักวิจัย
และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของงานวิจัยด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดจนความสอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อน�าไปสู่การวางกรอบการวิจัยด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องกับ
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สถานการณ์ในปัจจุบนั และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการก�าหนดประเด็นการวิจัยต่อไปในอนาคต
รวมถึงจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานที่สามารถตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศได้
การศึกษาเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ครอบคลุม (1) การรวบรวมและทบทวนผลงานวิจัยด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 จาก
ฐานข้ อ มู ล ของ สกว. ส�า นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.) และส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) (2) การรวบรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่
เกีย่ วข้องกับด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน และ (3) การจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
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า

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นความท้าทายด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทบทวนสถานการณ์โลจิสติกส์และ
โซ่อปุ ทานของประเทศ วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน และก�าหนดกรอบทิศทางการพัฒนางานวิจัยใน
อนาคต โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั จากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ในระดับ
ภูมิภาค และส่วนกลาง โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
(1) ปัจจัยที่มีผลต่อความท้าทายด้านระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยประกอบด้วยปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน
ปัจจัยภายนอกได้แก่ 1) การกีดกันสินค้าน�าเข้า
ของสหรัฐอเมริกา (Trump War) โดยเฉพาะจากจีน ผล
กระทบจากก�าแพงภาษีดังกล่าวจะท�าให้เกิดการเบนทิศทาง
การไหลของสินค้าไปยังประเทศอื่นแทนเพื่อระบายสต็อก
สินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่อยู่ในโซ่อุปทาน
ของสหรัฐอเมริกาและจีน เช่น สินค้าแผงวงจร ชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์ และพลาสติกขั้นต้นที่จีนใช้เป็นส่วนประกอบ
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ในการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา แต่สหรัฐอเมริกา
ก็อาจน�าเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไทย
โดยตรง จึงเป็นประเด็นท้าทายส�าหรับผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ น
โซ่อุปทานดังกล่าวในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้น 2) การออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร (Brexit) (ตามที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออก
แถลงการณ์ว่า สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปใน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562) คาดว่าการเจรจาการค้าระหว่าง
ไทยกับสหราชอาณาจักรจะมีอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดน้อยลง
เนื่องจากระดับของข้อตกลงทางการค้าอาจลดลงเหลือเพียง
ระดับของลักษณะตลาดร่วมคือ ยังคงไว้ซ่ึงการท�าการค้า
เสรีการค้าสินค้า บริการ และเงินทุน แต่สหราชอาณาจักร
สามารถด�าเนินนโยบายและมาตรการทางการค้ากับประเทศ
ที่สามได้เอง จึงอาจเป็นโอกาสของไทยในการเจรจาส่งออก
สินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจากเดิมถูกจ�ากัดปริมาณน�าเข้า
โดยสหภาพยุโรป รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรมที่อาจมีโอกาส
ส่งออกเพิ่มขึ้น 3) การเปิดเสรีทางการค้าและรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ อาจท�าให้ประเทศไทย
มีโอกาสทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็อาจท�าให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้วย
เช่น การออกระเบียบมาตรฐานสินค้าและบริการ มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 4) การก่อสร้าง
เส้นทางการค้า Belt and Road Initiative (BRI) เส้น
ทางการค้านี้จะท�าให้จีนมีบทบาทส�าคัญด้านเศรษฐกิจและ
โลจิสติกส์ของโลก เนือ่ งจากจีนเป็นประเทศคูค่ า้ ทีส่ า� คัญของ
ไทย โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ประเทศไทยมีการส่ง
ออกไปยังประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 11.05 ของมูลค่าการส่ง
ออกทั้งหมด และมีการน�าเข้าจากประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ
20.25 ของมูลค่าการน�าเข้าทั้งหมด การก่อสร้างเส้นทางดัง
กล่าวย่อมส่งผลต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 5) การ
เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital era) โดยปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคือ การเติบโตของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560 ตลาดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวเฉลี่ย
สูงถึงร้อยละ 11.4 ต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) การ
เติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท�าให้ความต้องการ
ขนส่งแบบถึงมือผูร้ บั (Door-to-Door) เพิม่ สูงขึน้ โดยปริมาณ
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การขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์และอื่นๆ ระหว่างประเทศเพิ่ม
จาก 1 พันตันในปี พ.ศ. 2556 เป็น 3 พันตันในปี พ.ศ. 2559
และการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางถนนมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 (สศช. 2561)
6) การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงโลจิสติกส์ ปัจจุบันมีการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและขนส่งสินค้า เช่น ระบบอัตโนมัติ
(Automation) หุ่นยนต์ (Robotic) การประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ (Internet
of Things: IOT) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นต้น และ 7)
การก�าหนดให้ระบบโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green logistics/Green supply chain)
เป็นข้อก�าหนดทางการค้าระหว่างประเทศ การท�าตามข้อ
ตกลงดังกล่าวจึงเป็นหนึง่ ในประเด็นท้าทายของประเทศไทย
ในส่วนปัจจัยภายในที่ต้องพิจารณาคือ 1) Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยอุตสาหกรรมหนักไปสู่ “Value-based Economy” หรือ
“เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม” 2) การส่งเสริม
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศในอนาคตเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึง่ ประกอบด้วยการต่อยอด
5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ได้แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร รวมถึงพัฒนา 5
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึง่ ได้แก่ อุตสาหกรรมหุน่
ยนต์เพือ่ การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรม
ดิจทิ ลั และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 3) การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชัน้ น�า
ของอาเซียน และยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูป่ ระเทศไทย
4.0 โดยมีการวางแผนลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเชือ่ มโยงการ
เดินทางทัง้ ทางถนน ทางราง ทางน�า้ และทางอากาศ 4) การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่ 10 จังหวัด
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ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตราด หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี เพื่อเป็นช่อง
ทางส�าคัญในการเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และ 5) การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรด้านงานวิจัย คือการออกแบบและจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม โดย สกว. เป็น
องค์กรจัดสรรเงินทุนวิจัย/ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เป็น Think Tank/การตัง้ สถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยเน้นการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย1
(2) สถานการณ์โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานของไทย จ�าแนก
เป็น 4 ด้านหลักๆ คือ
(2.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
ได้แก่ 1) การพัฒนาการขนส่งทางราง อาทิ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง การก่อสร้างทางรถไฟ
สายใหม่ 2 เส้นทาง และการจัดหาหัวรถจักร/ล้อเลื่อน/แคร่
บรรทุก 2) การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ อาทิ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมริ ะยะที่ 2 เพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการการขนส่งทางอากาศ รวม
ถึงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาเพือ่ สนับสนุนโครงการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3) การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งทางถนน อาทิ โครงสร้างพืน้ ฐาน
ซึ่งแม้จะมีความสมบูรณ์แต่ก็ยังพบว่าขาดข้อมูลที่ใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจในระดับนโยบาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ และการ
เปลีย่ นรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) และ 4) การขนส่งทาง
ล�าน�า้ ซึง่ การพัฒนายังไม่สามารถท�าให้เกิดการเปลีย่ นรูปแบบ
การขนส่งมายังทางล�าน�า้ ได้
(2.2) การเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
โซ่อุปทาน ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์การเกษตร อาทิ การส่ง
1

การปรับองค์กรการวิจัยใหม่อยู่ในขั้นตอนครม.เห็นชอบในหลักการจึงยัง
ไม่สามารถระบุ Agenda-based Research และผลกระทบต่อการวิจัยด้าน
โลจิสติกส์ และ โซ่อุปทาน
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เสริมและพัฒนาสถาบันการเกษตรอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในรูปแบบ
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพือ่ ให้มอี งค์ความ
รูด้ า้ นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การเพิม่
ขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยและ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสูง อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์อุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมภาค
การขนส่ง (Logistics Service Provider: LSP) เป็นต้น และ 3)
การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในการด�าเนินงาน อาทิ Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Management Systems (WMS), Barcode และ RFID
(2.3) การเชื่อมโยงข้อมูลระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั ไทยมีระดับการพัฒนาการ
เชือ่ มโยงข้อมูลในระดับ 2 (เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันที่เป็นผู้ให้บริการออกใบอนุญาต/ใบรับรองน�า
เข้าและส่งออกสินค้าในลักษณะ G2G (Government to Government) ซึง่ ยังคงมีความจ�าเป็นในการยกระดับการเชือ่ มโยง
ข้อมูลระบบโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานระหว่างประเทศให้สงู ขึน้
(G2B/B2B)
(2.4) การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ในระยะที่ผ่านมา พบว่าสถาบันการศึกษาต่างๆ มี
การผลิตบุคลากรด้านการบริหารจัดการทั่วไปเป็นส่วนใหญ่
และเมื่อบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการพัฒนามาตรฐานฝีมอื แรงงานในแรงงานระดับปฏิบตั ิ
การ (Operator) เท่านั้น อาทิ คนขับรถบรรทุก หรือคนขับรถ
ยกสินค้า (Fork Lift) หรือบุคลากรในคลังสินค้า (Warehouse)
ในขณะที่การด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ต้องการแรงงานที่
มีทักษะสูงและมีความรู้เฉพาะทาง (Advance Skill) เช่น
บุคลากรในท่าอากาศยาน บุคลากรท่าเรือ บุคลากรในระบบ
ราง บุคลากรในคลังสินค้าสมัยใหม่ เป็นต้น โดยต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้และสามารถใช้อุปกรณ์อัตโนมัติด้าน
Software รวมถึงบุคลากรระดับ Supervisor ผู้บริหารระดับ
กลางและระดับสูง
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(3) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่
เกีย่ วข้อง
แผนภาพที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย
อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย Thailand
4.0 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones:
SEZs) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 25602579) แผนยุทธศาสตร์วจิ ยั ด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554-2555) และแผนยุทธศาสตร์วิจัย
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25552559) ซึง่ พบว่า มีแนวทางส�าคัญในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของประเทศไทย ดังนี้
· การจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มมูลค่า
· การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นขนส่ ง และ
โลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
· การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
· การเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นระบบ
· การสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ การออกแบบและปรั บ
เปลี่ยนโซ่อุปทาน
· การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(4) การวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน
การวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานได้มาจากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 จ�านวน 247 เรื่อง
จากฐานข้อมูลของ สกว. วช. และ สนข. ซึ่งสามารถชีใ้ ห้เห็น
ถึงแนวทางการพัฒนาหัวข้องานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่
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อุปทานในอนาคต เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่ง
ขึ้น และสามารถน�ามาปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จ�าแนกกลุ่มงานวิจัยได้ 5 กลุ่มงานวิจัย คือ 1) โครงสร้างพืน้
ฐานด้านโลจิสติกส์ (Logistics Infrastructure) 2) การจัดการ
ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) 3) การเชือ่ ม
โยงระหว่างประเทศ (Connectivity) 4) การออกแบบและ
ปรับเปลีย่ นโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Disruption) และ 5)
บุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Human Resource)
ซึ่งแต่ละกลุ่มงานวิจัยต่างมีช่องว่างงานวิจัยที่มีความจ�าเป็น
ต้องพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยต่อไป
(5) กรอบทิศทางการพัฒนางานวิจยั ในอนาคต
กรอบทิศทางการพัฒนางานวิจยั ในอนาคตได้มาจาก
การน�าผลการวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานในข้อ (4) มาสังเคราะห์รว่ มกับผลทีไ่ ด้รบั จากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิจยั เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง และผูใ้ ช้ประโยชน์งานวิจยั (User) ตามหลักการ
วิเคราะห์ PESTEL โดยกรอบทิศทางการพัฒนางานวิจยั ใน
อนาคตประกอบด้วยโจทย์วจิ ยั 3 ด้านหลัก คือ 1) โจทย์วจิ ยั
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายในอนาคต หมาย
ถึง ประเด็นวิจยั ทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษาในอดีต แต่มคี วามจ�าเป็นต่อ
การรองรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต 2) โจทย์
วิจยั เพือ่ ลดช่องว่างของงานวิจยั หมายถึง ประเด็นวิจยั ทีย่ งั ไม่มี
การศึกษาในอดีตแต่มคี วามจ�าเป็นส�าหรับการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิด
ขึน้ ในปัจจุบนั และ 3) โจทย์วจิ ยั ทีม่ คี วามจ�าเป็นและต้องการ
พัฒนาต่อเนือ่ ง หมายถึง ประเด็นวิจยั ทีม่ กี ารศึกษาแล้วในอดีต
แต่ยงั มีความจ�าเป็นเพือ่ การพัฒนาทีต่ อ่ เนือ่ ง
(6) การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
จากการศึกษาทบทวน การสังเคราะห์ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการจัดท�าแผนจนได้
ผลการศึกษาตามข้อ (1) ถึง (5) ดังกล่าวข้างต้น น�ามาสู่การ
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ที่มีสาระส�าคัญตามที่ปรากฏ
ในแผนภาพที่ 2
ทั้งนี้ แต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที
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์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงกฎหมายด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนการด�าเนินการด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานและการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า น�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ตัวชี้วัด:
1.1 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร
1.2 จ�านวนแรงงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการในแต่ละสาขาอาชีพเพิ่มขึ้น
1.3 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมาย
1.4 จ�านวนกฎหมายที่ควรได้รับการปรับปรุง
ท ์ที
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มาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัยเพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเพิ่มผลิตภาพ
วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายย่อย เช่น เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม น�าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด:
2.1 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่คุณค่า
2.2 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย
2.3 ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ลดลงจากการจัดการโลจิสติกส์
2.4 จ�านวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยถูกน�าไปใช้ประโยชน์
ท ์ที
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ยกระดับศักยภาพระบบโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน น�าไปสูก่ ารลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศโดยเฉพาะ
ต้นทุนการขนส่งสินค้า
ตัวชี้วัด:
3.1 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์
3.2 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3.3 จ�านวนงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการวางแผนระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
3.4 ต้นทุนในการเดินทางของประชาชนต�า่ ลง
3.5 จ�านวนอุบัติเหตุจากการเดินทางลดลง
3.6 ปริมาณการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าเพิม่ ขึน้
3.7 มีฐานข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ที่แท้จริง
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มาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับการ
เปลี่ยนแปลง (Disruption) มุ่งสู่ความยั่งยืน
ตัวชี้วัด:
4.1 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการออกแบบและปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน
4.2 จ�านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 จ�านวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์
4.4 จ�านวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกน�า
ไปใช้ประโยชน์
ท ์ที

ที

าร

อ าร รา

า

์

รร

อ ารออ

ร

ี

อ ทา

17

ท ์ที

าร

หมายเหตุ: ล�าดับความส�าคัญ

อ าร ด าร

์

อ ทา ที

ร

ด อ

มากที่สุด หมายถึง ประเด็นการวิจัยที่ควรศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2562
มาก
หมายถึง ประเด็นการวิจัยที่ควรศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2563
ปานกลาง หมายถึง ประเด็นการวิจัยที่ควรศึกษาวิจัยในปี พ.ศ. 2564

อ ารอา อ
ณรงค์ ป้อมหลักทอง และคณะ. 2554. โครงการศึกษาทบทวนผลงาน
วิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบการขน
ส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และกฤษณะ แพทย์จะเกร็ง. 2557. โครงการปริทัศน์
สถานภาพความรู้โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบ
การขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ราชกิจจานุเบกษา. 2561. ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2580).
เข้าถึงได้ท่ี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/
A082/T_0001.PDF
รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ. 2556. โครงการสังเคราะห์ผลกระทบต่อ
ประเทศไทยจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
และการปรับรูปแบบโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ และคณะ. 2554. โครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2560. “E-commerce แรงไม่ตก ดันโลจิสติกส์โต.”
K SME Analysis, เข้าถึงได้ที่ https://www. kasikornbank.com/th/
business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/E-Commerce_Logistic.pdf
สภานโยบายวิจัยและนวัต กรรมแห่ ง ชาติ . 2561. (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). เข้าถึงได้ที่ http://
www2.nrct.go.th/portals/0/downloads/ร่าง-ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี 60-79

18

สมพงษ์ ศิรโิ สภณศิลป์ และคณะ. 2554. โครงการสังเคราะห์งานวิจยั ด้าน
โลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหาร. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).
2559. แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.
2560-2564).
__________. 2560ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564). เข้าถึงได้ที่ http://www.nesdb.go.th/ewt_news.
php?nid=6420&filename= develop_issue
__________. 2560ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564). เข้าถึงได้ที่ http://www.nesdb.
go.th/ewt_dl_ link.php?nid=6923
__________. 2561. รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�าปี 2560. เข้า
ถึงได้ที่ https://www.nesdb.go. th/ewt_dl_link.php?nid=7756
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. 2554ก. แผนยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559).กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิท
วงศ์การพิมพ์ จ�ากัด.
__________. 2554ข. แผนยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554-2555).
ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. 2560. แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564).
Porter, M. E. 1979. “How Competitive Forces Shape Strategy.” Harvard
Business Review 59 (2): 137-145.

รายงานทีดีอาร์ ไอ

