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เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ส านักประสานงานชุด
โครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนสู่
การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ในระดับ
ภูมิภาค” ข้ึน  ณ ห้องประชุม Function 1&2 โรงแรม วี ราชเทวี 
กรุงเทพฯ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือรับทราบสถานภาพด้านการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ  รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและนักวิจัย
ผู้มีความเช่ียวชาญ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบรรยาย 5 ท่าน ได้แก่  
 

1. คุณคฑา วีณิน ผู้อ านวยการส่วนแผนงานขนส่งสินค้าทาง
อากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
2. คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ รองประธานกรรมการ ด้าน

จัดการสินค้าและขนส่ง บริษัท ลาซาด้า เอกเพรส จ ากัด 
(ประเทศไทย)  

3. คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่ง
สินค้าทางอากาศไทย (TAFA)  

4. คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  

5. คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 

โดยงานสัมนาคร้ังน้ีถูกจัดข้ึนเป็นคร้ังที่ 3 ของชุดโครงการ ต่อ
เน่ืองมาจากการจัดงานสัมนาคร้ังแรกภายใต้หัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ สู่การเป็นศูนย์กลางการบินอาเซียน” ในวันพุธที ่7 
มิถุนายน 2560 และงานสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการบริการอุปกรณ์ภาคพ้ืนด้านการบิน Ground Support 
Equipment (GSE) ด้วยการวิจัยและพัฒนา” ซึ่งจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 
31 สิงหาคม 2560 เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ของประเทศไทยโดยรวม อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Value based 
economy) ควรจะถูกขับเคลื่อนอย่างชาญฉลาด ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทย 

1) ความส าคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

การขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณน้อยแต่
มูลค่ามาก (Low volume, high value) จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ด าเนินงาน และมาตรฐานที่สูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ อันเห็นได้จาก
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกซึ่งมีเพียง ร้อยละ 1 
ของรูปแบบการขนส่งสินค้าอื่นๆ (ACI,2017)  แต่สร้างรายได้มากถึงร้อย
ละ 36 คิดเป็นมูลค่าราว 5.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ (IATA, 2016) ทั้งยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิ จของประเทศร้อยละ 36  

วันอังคารท่ี 24 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม VIE Function 1 & 2 โรงแรม วี ราชเทวี กรุงเทพฯ   

“แนวทางการขับเคลื่อนสู่การ

เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า

ทางอากาศ (Air Cargo) ใน

ระดับภูมิภาค” 

http://airportthai.co.th/main/th
http://www.tiffathai.org/
http://www.tiffathai.org/
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คิดเป็นมูลค่าราว 5.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ (IATA, 2016) ทั้งยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผล
ต่อเน่ืองไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อเง่ือนเวลา 
(Time sensitivity) ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นต้น 

2) แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศถูกคาดการณ์ว่าจะ
มีแนวโน้มการเติบโตในอีก 20 ปีข้างหน้าสูงเป็น 2 เท่าของอัตรา
การเติบโตในปัจจุบัน หรือประมาณร้อยละ 4.2  ในช่วงปี 2015 – 
2035 จากร้อยละ 2.0 ต่อปี ในช่วงปี 2005 – 2015 หรือช่วงฟ้ืนตัว
หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2008 (Boeing, 2016) ทั้งน้ี หากพิจารณา
อัตราการเติบโตตามภูมิภาคจะพบว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตรา
การเติบโตสูงสุดร้อยละ 5.4 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 4.4 ต่อปี จากปี 2015 – 2016 (Boeing, 2016) และ
ครองส่วนแบ่งตลาดโลกสูงสุดร้อยละ 37 โดยมีปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 43.4 ล้านเมตริกตันในปี 2015 โดยท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 22 ของ 30 อันดับ
ท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศสูงสุดทั่วโลก โดยมี
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1,230,563 เมตริกตัน และหาก
พิจารณาเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ซึ่งมีปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ 1,886,800 เมตริกตันในปี 2015 (ACI, 2016)  ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งในระดับภูมิภาคในอนาคต  

3) แนวทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (Air Cargo) ในระดับภูมิภาค 

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการในการขนส่งสินค้าทาง
อากาศของประเทศไทย พบว่ายังมีสัดส่วนการขนส่งสินค้าทาง
อากาศที่ ต่ าเพียงร้อยละ 0.02 ของรูปแบบการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ และร้อยละ 0.30 ของรูปแบบการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศในปี 2013  (กระทรวงการคลัง, 2556) ประกอบ 

กับการส่งออกของประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.1) อยู่นอกภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ   โดยสมาคมขนส่ งทางอากาศระห ว่างประ เทศ 
(IATA) คาดการณ์ว่าหากสามารถเพ่ิมแผนงานขนส่งทางอากาศ (Air 
cargo connectivity) เพียงร้อยละ 1 จะสามารถเพ่ิมรายได้จากการ
ขนส่งสินค้าของประเทศได้มากถึงร้อยละ 6.3 (IATA, 2016) 

 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ จ าต้องอาศัยกลไกลการพัฒนาใน
หลายมิ ติและมุ่ ง เ น้นการประ ยุก ต์ ใ ช้เทคโนโล ยีเ พ่ือเส ริมส ร้ าง
ประสิทธิภาพ อันได้แก่  การประยุกต์ใ ช้คลังข้อมูลระบบ Cloud  
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IOT) Big Data  เอกสารอิเลคทรอนิกส์ (e-
Waybill) และระบบการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล (Cargo-XML) เป็นต้น  
การสัมมนาในวันน้ี  จะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคฺที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นวิจัยในการสนับสนุนทุนวิจัยของชุดโครงการอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์  ซึ่งเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคต่อไป 

4) ข้อคิดเห็นจากงานสัมนา 

ในงานสัมมนาคร้ังน้ี วิทยากรทั้ง 5 ท่านได้น าเสนอแนวคิด และ 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศ
ไทยในหลายแง่มุม และ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการ
ประชุมอีกด้วย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


 สรุปการจัดงานสัมนาคร้ังที่ 3 ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์                  ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

    ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  หน้าที่ 3    
    ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

เวลา เน้ือหาการประชุม ภาพประกอบ 

8.30 – 9.20 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม  

9.20 – 9.30 กล่าวเปิดการประชุม 
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  
ผู้อ านวยการฝ่ายอุตสาหกรรม  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

9.30 – 9.50 น าเสนอที่มาของการประชุม “แนว
ทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ใน
ระดับภูมิภาค” 

รศ.ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล  
ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ 

 
9.50 – 10.00 มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 

โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  
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เวลา เน้ือหาการประชุม ภาพประกอบ 

10.00 -10.40 “แนวทางการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ใน
ระดับภูมิภาค” 

คุณ คฑา วีณิน 

ผู้อ านวยการส่วนแผนงานขนส่งสินค้าทาง
อากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน)   

 
10.40 – 11.00 “ Lazada eCommerce Logistics Model 

and Capabilities” 

คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ  

รองประธานกรรมการ ด้านจัดการสินค้า
และขนส่ง บริษัท ลาซาด้า เอกเพรส จ ากัด 
(ประเทศไทย) 

 

11.00 – 11.40 “Free Zone ปัจจัยสู่ความส าเร็จของ 
ALP ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ
และโลจิสติกส์” 

คุณชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย  

นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทาง
อากาศไทย (TAFA)  

 

 

http://airportthai.co.th/main/th
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เวลา เน้ือหาการประชุม ภาพประกอบ 

11.40 – 12.00 “KLIA AEROPOLIS (Digital Free 
Trade Zone)” 

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์  

นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (TIFFA) 

 

 
12.00 – 12.20 “โอกาสและความท้าทายในการยกระดับ

ผู้ ให้บ ริการโลจิ ส ติกส์ ไทย สู่ ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการระดับภูมิภาค” 

คุณวัลภา สถิรชวาล  

ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 

 

 
12.20 – 12.30 สรุปการประชุม  

รศ.ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล  
ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ 

 

 
12.30 – 13.30 สิ้นสุดการประชุม 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

http://www.tiffathai.org/
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สรุปเน้ือหาการบรรยาย 

 

คุณ คฑา วีณิน ผู้อ านวยการส่วนแผนงานขนส่งสินค้าทาง
อากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้น าเสนอศักยภาพ
และแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยแสดงข้อคิดเห็นว่า
ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการดึงดูดการขนส่งสินค้าทาง
อากาศจากปัจจัยด้านพ้ืนที่เขตปลอดอากรที่รองรับความต้องการได้
เพียงพอ และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่ไม่สูงนัก แต่จ าต้องอาศัย
ก า ร พัฒนาระบบการบ ริก า ร ให้ มีป ระสิท ธิภาพ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค โดย คุณ คฑา วีณิน ได้
น าเสนอแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก ่ 

1. Smart Access: ระบบอัจฉริยะควบคุมและบันทึกข้อมูล
การเข้า-ออกของรถขนส่งสินค้า (Cargo) ภายในพ้ืนที่เขต
ปลอดอากรและพ้ืนที่สนับสนุนเขตปลอดอากรเพ่ือลด
ระยะเวลาในการด าเนินการ และ ควบคุมความปลอดภัย 
โดยปัจจุบันมีคนเข้าออกพ้ืนที่กว่าหมื่นคน รถขนส่งสินค้า
ราว 7 – 8 พันคันต่อวัน จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีใน
การบันทกึ ตรวจสอบข้อมูล และ ควบคุมการเข้าออกของ
คน รถ และ การเข้าคิว (Queuing system)  

2. Certify Hub: การจัดต้ังศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าด้าน
การเกษตรและยาในระดับนานาชาติ (Certify Hub) ใน
ประเทศไทย เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานการส่งออก
สินค้าเกษตรในระดับสากล ลดความเสี่ยงในการถูกปฎิเสธ 
การน าเข้า และ ดึงดูดการใช้บริการของผู้ประกอบการใน
ประเทศรอบข้าง 

3. E- commerce Hub: ประเทศไทยจ าต้องพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ใน
ระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

 

 

คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ รองประธานกรรมการ ด้าน
จัดการสินค้าและขนส่ง บริษัท ลาซาด้า เอกเพรส จ ากัด (ประเทศ
ไทย) ได้น าเสนอผลงานของบริษัท รวมถึงมุมมองด้านแนวโน้มการ
เติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศไทย 

โดย บริษัท ลาซาด้า จ ากัด ถูกก่อต้ังในประเทศไทยในปี 
2012 เมื่อถึงปี 2016 มีผู้ถือหุ้นหลักคือ อาลีบาบา กรุ๊ป ปัจจุบัน 
บริษัทได้จัดต้ังศูนย์ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง 
ประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย 
และ ประเทศไทย โดย ลาซาด้า เป็นตลาดซื้อขายของออนไลน์ที่มี
ผู้ใช้บริการสูงสุดในประเทศไทย และ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 -4 
ต่อปี ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีย่อมได้รับ
ผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของสินค้าทะลักจากประเทศจีน ซึ่งบริษัท
มีระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ 4 ข้ันตอนหลัก คือ  

1. ระบบคลังสินค้า Fulfilment by Lazada (FBL)  
2. ระบบคัดแยกสินค้า (First Mile Sorting)  
3. บริการขนส่งสินค้า (Last Mile Transport) ให้บริการ

ร่วมกับบริษัทขนส่ง (Third-party logistics: 3PL) ใน
ประเทศไทย 9 ราย 

4. บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Cross border)  

โดยการให้บริการของลาซาด้ามีความหลากหลาย ตามความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ การบริการจ่ายด้วยเงินสดที่ปลายทาง การ
บริการจัดส่งภายในวันเดียว (Same day delivery) ซึ่งปัจจุบันมี
ยอดสั่งซื้อ 500 คร้ังต่อวัน หรือ บริการจัดส่งภายในวันถัดมา (Next 
day delivery) ซึ่งปัจจุบันมียอดสั่งซื้อ 1,500 คร้ังต่อวัน โดยคาดว่า
จ านวนการสั่ งซื้ อสินค้าแบบเร่งด่ วน (Express delivery)  จะ
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ขยายตัวข้ึนในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการขนส่ง
สินค้าทางอากาศมากข้ึน เพ่ือน าเข้าสินค้าจากต่างระเทศเข้ามาอย่าง
รวดเร็ว ทั้งน้ี การยกระดับประสิทธิภาพของการบริการดังกล่าว
ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพ และความสามารถในการรองรับ (Capability 
and Capacity)  ด้วยการประยุกต์ ใ ช้เทคโนโลยี และ การต้ัง
ศูนย์บริการในพ้ืนที่ต่างๆ 

 ด้วยการน้ี บริษัท ลาซาด้า จ ากัด จึงร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆในประเทศไทย ได้แก่ กรมศุลกากร เพ่ือศึกษาแนวทางการ
แสดงราคา Up front ของภาษีสินค้า และ ไปรษณีย์ไทย ในการ
ยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า 

 

คุณ ชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า
ทางอากาศไทย (TAFA) ได้น าเสนอแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
พ้ีนที่เขตปลอดอากร (Free zone utilization) และ การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Airport Logistics park: ALP) เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ในภูมิภาค CLMVT และเอเชียตะวันออก 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาเขตปลอดอากร (Cargo 
Customs Free zone)  ในพ้ืนที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อัน
ประกอบด้วยสถานีคลั งขนส่ งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo 
Terminal) 2 สถานี มีขีดความสามารถในการรองรับ 1.71 ล้านตัน 
และ มีพ้ืนที่รองรับการขยายตัวซึ่งจะท าให้ขีดความสามารถในการ
รองรับเพ่ิมข้ึนเป็น 3 ล้านตัน ขณะที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าสู่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.31 ล้านตันในปี 2014  

ทั้งน้ี การพัฒนาดังกล่าวมีอุปสรรคด้านประสิทธิภาพการ
ให้บริการ อันเกิดจากข้อก าหนดและกฎหมายการใช้พ้ืนที่ ซึ่ง คุณ 
ชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก ่

1. การยกเว้นใบอนุญาตในการขนส่งสินค้าเข้าเขตปลอด
อากร (Free Zone) จนกว่าจะน าเข้าภายในประเทศ 
(ไม่รวมสินค้าต้องก ากับ เช่น อาวุธ, กักกันโรคระบาด 
เป็นต้น) 

2. ก าหนดให้สามารถผ่านแดนโดยใช้ช่ือผู้ให้บริการ 
จนกว่าจะน าเข้าประเทศจึงใช้ช่ือผู้น าเข้าจริง 

3. ปลอดภาษีมูลค่าเพ่ิม (Vat) โดยไม่มีข้ันตอนซับซ้อน 

ซึ่งการผลักดันการพัฒนาดังกล่าวจ าต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน จึงเป็นที่มีของการจัดต้ัง TAFA Consortium 
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจและวงการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ได้น าเสนอแนวทางการ
พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur 
International Airport: KLIA) ประเทศมาเลเซีย โดยมีแผนใน
การสร้าง KLIA Aeropolis อันประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ด้าน 
ได้แก ่

1. ธุรกิจการบิน (Aerospace & Aviation) 
2. ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิส ติกส์ 

(Air Cargo & Logistics) 
3. ธุรกิจไมซ์และการท่องเท่ียว (Mice & Leisure) 

ในด้านของการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แล ะ โ ล จิ ส ติ กส์  ต า ม แผ น  Logistics & Trade Facilitation 
Masterplan (2015 - 2020) โดยกระทรวงคมนาคม (MOT) เพ่ือ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นจุดหมายการด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ประตูสู่
เ อ เ ชี ย  ( The preferred Logistics Gateway to Asia)  โ ด ย มี
แผนการพัฒนาระยะสั้น – กลาง - ยาว คือ 

http://www.tiffathai.org/
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1. แผนระยะสั้น 5 ปี การพัฒนาเขตประกอบการเสรี 
(Free Commercial Zone: FCZ) 

2. แผนระยะกลาง 5–10 ปี การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ (Logistics park) 

3. แผนระยะกลาง 10 ปีเป็นต้นไป การพัฒนาศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้า (Integrator Hub) 

นอกจากน้ียังมีแผนการพัฒนาเขตประกอบการเสรีดิจิทัล 
Digital Free Trade Zone (DFTZ) แห่งแรกในโลก ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมาเลเซีย และ อาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งได้
ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 22 มีนาคม 2560  

“แผนการพัฒนาเขตประกอบการเสรีดิจิทัล Digital 

Free Trade Zone (DFTZ) เป็นการรวมระบบการท างาน

แบบเป็นรูปธรรม และ ระบบดิจิทัลเข้าด้วยกัน” 

ทั้งน้ี ภายใต้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเขตประกอบการเสรี
ดิจิทัล (DFTZ) ดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงการร่วมมือกันพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การพัฒนาพ้ืนที่ ได้แก่  

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยการพัฒนาElectronic World Trade Platform 
(eWTP) ด้วยความร่วมมือระหว่าง Malaysia Digital 
Economy Corporation (MDEC) และ อาลีบาบากรุ๊ป  

2. การพัฒนาพ้ืนที่เขตประกอบการเสรีดิจิทัล (DFTZ)  
ด้ ว ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง  Malaysia Airports 
Holdings Berhad และ Cainiao Network 

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การพัฒนาการเข้าถึงระบบการจ่ายเงินออนไลน์ที่นิยม
ในประเทศจีน Alipay e-wallet เพ่ือความสะดวกของ
ลูกค้าชาวจีน เพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงของ
ผู้ประกอบการชาวมาเลเซีย ด้วยความร่วมมือระหว่าง 
Alipay และ Maybank, Alipay และ CIMB 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เนท ภายใต้โครงการ 
Kuala Lumpur Internet City ( KLIC)  ด้ ว ย ค ว าม
ร่วมมือของ MDEC และ Catcha Group 

รัฐบาลมาเลเซียคาดว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งเสริมอัตรา
การเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อม-กลาง (SME) ในประเทศ
มาเลเซียได้มากถึง 2 เท่า ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกสินค้า
เพ่ิมข้ึนเป็น 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ สร้างงานกว่า 60,000 
งานภายในปี 2025 

 

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้
น าเสนอโอกาสและความท้าทายในการยกระดับผู้ ให้บ ริการ 
โลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSPs) โดยประเทศไทย
มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าระบบโซ่อุปทาน 
ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และพัฒนา
ศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีตัวช้ีวัด คือ 
ประเทศไทยจะอยู่ในล าดับที่ ดี ข้ึนในการจัดล าดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินการโลจิสติกส์ระดับนานาชาติ 
(Logistics Performance Index: LPI) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ทั้งด้านระบบคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตัวช้ีวัด คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ
GDP จะลดลงเหลือร้อยละ 12 จากร้อยละ 14 ภายใน
ปี พ.ศ. 2564 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน 
โลจิสติกส์ ด้วยการพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม และ 
ฐานข้อมูล โดยมีตัวช้ีวัด คือ เปลี่ยนรูปแบบการท า
ธุรกรรมให้เป็นการบริการน าเข้า-ส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. 2564 

https://www.mdec.my/
https://www.mdec.my/


 สรุปการจัดงานสัมนาคร้ังที่ 3 ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์                  ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

    ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  หน้าที่ 9    
    ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

ทั้งน้ี คุณ วัลภา สถิรชวาล ได้น าเสนอโอกาสและความท้า
ทายในการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service 
Provider: LSPs) 5 ด้าน คือ 

1. การจัดต้ังสภาวิชาชีพ สาขาบัญชี และ การบันทึกต้น 
ทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น 

2. การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ 
3. การจัดท าฐานข้อมูล VAT/GST ของประเทศคู่ค้าเพ่ือ

โอกาสทางการค้า 
4. การ วิจั ยและพัฒนา เ พ่ือ เ พ่ิ มประสิท ธิภาพกา ร

ด าเนินการ 
5. นโยบายภา ษี ในการมี ส่ วน ร่ ว มและส นับ ส นุ น 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) 

………………………...……………………………………………….………………… 

นอกจากการน าเสนอจากผู้บรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมงาน
สัมนา อันประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานสายการบิน  
ตัวแทนรับขนส่งสินค้า (Freight Forwarder)  หน่วยงานภาครัฐ 
และ ภาคการศึกษา ได้ให้ความสนใจในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินการของอุตสาหกรรมการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ ได้แก่ 

1. การพัฒนาพ้ืนที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ใน
ด้านกระบวนการข้ันตอนการด าเนินการ น าเข้า -
ส่งออกสินค้า กฎหมาย ข้อบังคับ และอื่นๆ 

2. ระบบการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้ า 
(Transport Logistics)  ด้วยการแบ่ ง ต้นทุ นการ
ด าเนินการ (Cost Sharing) 

3. การบูรณาการเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างรูปแบบ
การเดินทางต่างๆ (Multi-Modal Transport) 

4. การศึกษาตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศในภูมิภาค
เอเชีย ด้านปริมาณการขนส่งสินค้า จุดเ ร่ิมต้น -
ปลายทาง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค 

5. มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ 

6. เ ท ค โ น โ ล ยี อ า ร์ เ อ ฟ ไ อ ดี  ( Radio Frequency 
Identification Technology: RFID) 

7. มาตรฐาน และ กระบวนการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ด้านโลจิสติกส์ 

ประเด็นการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว สามารถน าไปต่อยอด

สู่งานวิจัยระหว่างหน่วยงานผู้ประกอบการ และ นักวิจัย เพ่ือศึกษา

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ ยกระดับอุตสาหกรรมการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ สร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน นักวิจัย 

และ ประเทศไทย 

ทั้งน้ี หากหน่วยงาน หรือผู้ประกอบการรายใดมีข้อสงสัย 

ต้องการหารือ หรือ น าส่งข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา เพ่ือขอทุน

สนับสนุนการวิจัย จากชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและ 

โลจิสติกส์ ฝ่ายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) เรียนติดต่อมายัง ส านักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรม

การบินและโลจิสติกส์ ตามท่ีอยู่ติดต่อด้านล่างได้ตามสะดวก 
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