
• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 39,214 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 326 ราย ลดลง 18.1% และปิดกิจการ 108 ราย หรอืเพ่ิมขึ้น 86.2% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 173 ราย คิดเป็น 53.1% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 8.0% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน และตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-ก.ย. 2565) มูลค่า 4,943.79 ล้านบาท คิดเป็น 12.06% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน
มากท่ีสุด ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามล าดับ

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (สิงหำคม 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(18.8%)

(11.1%)

(10.1%)

18.3%

13.8%

38.2%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ

ฝ่ายบริการศุลกากรท่ี 5
(สทบ.)

สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(10.6%)

(3.7%)

(3.4%)

90.9%

24.3%

411.0%ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ (2711)

ช้ินส่วนรถยนต์ (8708)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(10.6%)

(9.8%)

(7.6%)

64.1%

40.2%

99.7%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(17.7%)

(16.8%)

(9.8%)

25.0%

21.7%

3.2%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(22.4%)

(7.9%)

(7.4%)

40.6%

36.7%

-7.4%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(53.1%)

(22.8%)

(19.6%)

17.6%

38.5%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(16.3%)

(14.8%)

(11.7%)

-24.8%

6.8%

21.7%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ.4)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(5.1%)

(5.1%)

(4.5%)

-43.9%

13.4%

60.9%

อุปกรณ์บันทึกเสียง (8523)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(22.8%)

(13.0%)

(6.3%)

19.4%

-21.5%

45.9%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

เกาหลีใต้

ญ่ีปุ่น

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(80.1%)

(6.3%)

(5.6%)

-30.3%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ทางรถไฟ

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ(4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(65.0%)

(31.1%)

(1.3%)

-7.5%

-55.7%

ยางสังเคราะห์ (4002)

ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์(6809)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(96.2%) -32.2%

ประเด็นควำมท้ำทำย

1,303,114.88

การเติบโต (YoY) 30.5%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 382,117.52

การเติบโต (YoY)  20.5%

สัดส่วน 20.2%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 187,059.44

การเติบโต (YoY) 20.3%

สัดส่วน 9.9%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,167.62

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

18.1%





























สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)



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

-9.6%


ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (กันยำยน 2565)

กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
(49323)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(10.2%)

(10.0%)

2,277.79

506.04

495.47

(46.1%)

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

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

69.0%



ผลกระทบชั่วครำวจำกอุทกภัย

• อุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจกว่า 21 จังหวัด โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่าง 
ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาค
เกษตร การบริโภคอุปโภคสินค้าลดลง และภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวจากการ
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้บริการ      
โลจิสติกส์ที่ลดลงช่ัวคราวในช่วงปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม 2565

ผลกระทบทำงอ้อมจำกค่ำเงินบำทอ่อน

• ค่าเงินบาทอ่อนต่อเนื่อง (ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราขาย ณ 3 ต.ค. 65 
38.17 บาท/USD) ส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟอ้สูงขึ้น (เงินบาทอ่อน 5% อัตราเงินเฟอ้
ขยายตัว 0.57%1) รวมถึงผลกระทบต่อต้นทุนภาคการน าเข้า (โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าที่ พ่ึงพาการน าเข้าสูง เช่น พลังงาน ปุ๋ย เหล็ก ถั่วเหลือง เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ) ประกอบกับการขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานต้ังแต่ 
1 ต.ค. 65 ซึ่งอาจกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติได้

(อ้างอิง: 1ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

จีนเปดิด่ำนท่ำเรือกวนเหล่ย เขตสิบสองปนันำ ฯ 

จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน ก.ย. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง
คนโดยสาร (49323)

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน (49339)

(53.1%)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(10.4%)

(9.5%)

-8.0%

-33.3%

จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 39,214

เปิดกิจการใหม่ --18.1%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

86.2%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ



326

108 

299.9%

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย
ฉบับเดือนกันยายน 2565

-30.4%





2.8%



+10.7%

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)













ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
(ศภ.4) 

(1.3%) -

ด่านศุลกากรหนองคาย 
(ศภ.2)

(0.2%) -







• ในปี 2561 (ก่อนโควิด-19) ไทยส่งออกจากด่านศุลกากรเชียงแสน และท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสนไปจีน มูลค่ารวม 1,262 ล้านบาท (ส่งออกทางเรือกว่า 98 ล้านบาท หรือกว่า 
8,416 ตัน) แต่หลังเกิดโควิด-19 ในปี 2562 และ 2563 มูลค่าการส่งออกลดลงเหลือ 771 
ล้านบาท (ทางเรือ 15 ล้านบาท) และ 367 ล้านบาท (มีเฉพาะการขนส่งทางรถยนต์) ตามล าดับ    
การกลับมาเปิดด่าน ฯ จึงจะท าให้การส่งออกไทยผ่านช่องทางดังกลา่วกลับมาฟื้ นตัวอีกคร้ัง

(ท่ีมา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) 

• ให้น าเข้าส่งออกสินค้า ต้ังแต่วันที่ 15 ก.ย. 2565
หลังจากที่ปิดให้บริการต้ังแต่ต้นปี 2563

• กวนเหล่ยเป็นท่าเรือส าคัญที่ไทยมักส่งออกผ่านด่าน
ศุลกากรเชียงแสน ผ่านแม่น ้าโขง และเป็น “ด่านจ าเพาะ
ส าหรับน าเข้าเนื้อสัตว์” ที่ส านักงานศุลกากรแห่งชาติจีน
ก าหนด ซึ่งขณะนี้ยังไม่พร้อมรองรับสินค้าห้องเย็น 
(Cold Chain) และผลไม้ สินค้าจากไทยส่วนใหญ่จึงเป็น
สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น น ้าตาล (HS 1701) และเนื้อ
และส่วนอ่ืนของสัตว์ปีก (HS 0207) เป็นต้น 







Highlight ประเด็นส ำคัญ

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

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนกันยายน 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ไทย-ออสเตรเลีย RCEP กับประโยชน์ทำงกำรค้ำ และบริกำรโลจิสติกส์

• ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) ซ่ึงเร่ิมบังคับใช้เม่ือ        
1 มกราคม 2565 เป็นหน่ึงแรงหนุนการค้าระหว่างประเทศไทยและคู่เจรจา ซ่ึง
ออสเตรเลียเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิก RCEP และคู่ค้าส าคัญของไทยท่ีมีแนวโน้ม
การบริโภคสินค้าไทยเพ่ิมข้ึน โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกไทยไปออสเตรเลีย ณ เดือน 
ส.ค. 2565 ขยำยตัวร้อยละ 3.88 สินค้าส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
อาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ในขณะท่ีหาก
ดูจากตัวเลขสะสมต้ังแต่เดือน ม.ค.–ส.ค. 2565 ขยำยตัวถึงร้อยละ 21.9

• ท้ังน้ี คาดว่าการส่งออกไทยไปยังออสเตรเลียมีโอกาส
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากความตกลงทางการค้า การผ่อนคลาย
มาตรการป้องกัน COVID-19 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
ออสเตรเลียในปี 2564 มีมูลค่ากว่า 1.543 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ เติบโต 16.19% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 58,780 เติบโตร้อยละ 
1.29  ซ่ึงหากเทียบกับกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP ออสเตรเลีย
ถือว่ามี GDP สูงเปน็อันดับท่ี 4 รองจาก จีน ญ่ีปุน่ และเกาหลีใต้ 

• ภายใต้ความตกลง RCEP ออสเตรเลียยกเลิกภาษีศุลกากรทันที 75.34% ของ
จ านวนรายการสินค้าทั้งหมดในตารางข้อผูกพันภาษี เช่น สินค้าประเภทกาแฟและ
ชา น ้าตาลและขนม ฝ้าย ปลาและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และตั้งแต่ปีที่ 20 เป็นต้นไป
จะยกเลิกภาษี 98.27% ของจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด ฯ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุน 
และเพ่ิมโอกาสในการส่งออกทั้งสินค้าและภาคบริการ

• ส าหรับภาคบริการ ความตกลง RCEP ยกเลิกข้อจ ากัดส าหรับบริการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าทางทะเล เช่นเดียวกับความตกลงอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ซ่ึงถือเปน็อีกแรงหนุนส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนการส่งออก
และภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย

ปี 

(ล ำดับที)่

คะแนน

ภาพรวม

(overall 

LPI score)

ความรวดเร็วใน

การขนส่งสินค้า

(Timeliness)

โครงสร้าง

พ้ืนฐาน

(Infrastructure)

การติดตาม

สินค้า

(Tracking & 

tracing)

ความสามารถใน

การท าธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ

(Logistics 

competence)

พิธีการศุลกากร

(Customs)

การขนส่ง

ระหว่างประเทศ

(International 

shipments)

Australia

2561* (18) 3.75 3.98 3.97 3.82 3.71 3.87 3.25

2559 (19) 3.79 4.04 3.82 3.87 3.87 3.54 3.63

2557 (16) 3.81 4.00 4.00 3.81 3.75 3.85 3.52

Thailand

2561* (32) 3.41 3.81 3.14 3.47 3.41 3.14 3.46

2559 (45) 3.26 3.56 3.12 3.20 3.14 3.11 3.37

2557 (35) 3.43 3.96 3.40 3.45 3.29 3.21 3.30

GDP 2564
+ 16.19%

• ออสเตรเลียมีระดับการพัฒนาภาคโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง เห็นได้จากดัชนีวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ในภาพรวม
อยู่ล าดับท่ี 18, 19 และ 16 ในปี 2561  2559 และ 2557 ตามล าดับ โดยมีการ
พัฒนาในแต่ละมิติ ดังน้ี

• เน่ืองจากโลจิสติกส์เป็นแรงขับเคล่ือนการพัฒนาประสิทธิภาพในภาพรวมของ
เศรษฐกิจ และเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า ออสเตรเลียได้
จัดตั้งสภำโลจิสติกส์ออสเตรเลีย (Australian Logistics Council: ALC) ข้ึน 
ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันระหว่างภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหญ่
ของประเทศ ร่วมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ 

• ภาคโลจิสติกส์ของออสเตรเลียค่อนข้างมีศักยภาพ และมีการร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ดังน้ัน การเข้าสู่ตลาดดังกล่าวอาจท าได้ยาก จึง
เป็นเร่ืองส าคัญท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนไทยต้องเร่งพัฒนา ท้ังด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กฎระเบียบ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถแข่งขันในเวทีสากลได้ที่มา: World Bank / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า /The Australian Logistics Council

เวียดนำมตั้งเป้ำขยำยศักยภำพกองเรือพำณิชย์

กระทรวงคมนำคมของเวียดนำม
ตั้งเป้ำหมำยเพ่ิมศักยภำพกองเรือพำณิชย์เวียดนำม

รองรับกำรขนส่ง
สินค้ำน ำเข้ำ-ส่งออก 

20% ในป ี2573

10% ในป ี2569

7% ในปจัจุบัน

• เวียดนามจะมีการพัฒนำเรือสินค้ำให้ทันสมัย 

• พัฒนาโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ำเรือเพ่ือจัดการ
สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ 

• กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษีจูงใจ เช่น การยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแก่เรือท่ีน าเข้าโดยผู้ส่งสินค้า
เวียดนามจนถึงสิ้นปี 2569 การยกเว้นภาษี
น าเข้าและลดค่าธรรมเนียมน ้าหนักลงคร่ึงหน่ึง 
ให้กับผู้ประกอบการเรือคอนเทนเนอร์ต้ังแต่ 
1,500 TEUs ข้ึนไป 

• สิทธิพิเศษทางภาษีส าหรับเรือท่ีขับเคล่ือนด้วย
พลังงำนสะอำด เช่น LNG และไฮโดรเจน จนถึง
สิ้นป ี2573) 

• การเข้าเป็นภำคีสนธิสัญญำด้ำนกำรเดินเรือ
ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น จีน กัมพูชา และไทย

• ปี 2569-2573 เพ่ิมการสนับสนุนเรือคอนเทนเนอร์
ในเส้นทำงตลำดเป้ำหมำยส ำคัญ เช่น ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต้ อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

• เวียดนำมซึ่งอยู่ในกลุ่มอำเซียนบก แต่ว่ำมีศักยภำพกองเรือสูงเป็นอันดับ 3 ของ
อำเซียน (รองจากสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย) และเป็นอันดับท่ี 28 ของโลก อย่างไรก็ดี 
หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการของท่าเรือ ไทยยังสูงกว่าเวียดนามเล็กน้อย 
อาทิ 

• ระยะเวลาเฉล่ียในท่าเรือ: ไทย 0.67 วัน / เวียดนาม 0.90 วัน 

• อายุเรือ: ไทย 11 ป ี/ เวียดนาม 13 ป ี

• น ้าหนักคอนเทนเนอร์เฉล่ียต่อเรือ: ไทย 2,177 TEU / เวียดนาม 1,966 TEU 

• ปริมาณคอนเทนเนอร์สูงสุด: ไทย 23,656 TEU / เวียดนาม 18,400 TEU

• ปจัจุบัน กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งสำยกำรเดินกองเรือแห่งชำติ ซ่ึงจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อน หลังจากน้ัน
อาจเร่ิมให้บริการเดินเรือเส้นทางภายในประเทศ ในการเดินเรือในอ่าวไทย (Domestic Marine Line) และการเช่ือมโยงตะวันออกสู่ภาคใต้ ระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน 
(Land Bridge) ซ่ึงกลยุทธ์โลจิสติกส์ของไทยจะมุ่งเป้ำกำรเชื่อมโยงกำรขนส่งหลำยรูปแบบ เพ่ือเช่ือมโยงกับเส้นทางรถไฟ และการขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบ

• ท้ังน้ี อัตราการเดินเรือของโลกเพ่ิมปริมาณมาอยู่ท่ีเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากข้ึน คาดว่าในอนาคตจะเห็นพัฒนาการของโลจิสติกส์ในภูมิภาค และ          
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการค้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน

ที่มา: 1 https://theinvestor.vn  2 กระทรวงคมนาคม  3 ธนาคารแห่งประเทศไทย  4 Review of Maritime Transport 2021, UNCTAD 5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ*: ปี 2561 เป็นปีล่าสุดท่ี World Bank มีการจัดท าดัชนี LPI

สัดส่วนการขนส่ง
สินค้าโดย

กองเรือพาณิชย์
10% 7%

สัดส่วนการพ่ึงพา
การขนส่งทางเรือ
ในการขนส่ง
ระหว่างประเทศ

90%86%

ไทย เวียดนำม

ไทยมี สัดส่ วนการขนส่ งสินค้ า โดย    
กองเรือพาณิชย์ไทย ไม่เกิน 10% ของมูลค่า
ค่าระวางขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ 
เน่ืองจากเรือมีขนาดเล็ก ระวางบรรทุกน้อย 
ไม่สามารถขนส่งระยะไกล จึงท าให้ไทย
ต้องพ่ึงพาเ รือ ต่างชาติ  ท้ัง น้ี  ในป ี
2564 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ของไทยพ่ึงพาการเดินเรือ 86% และ
ไทยมีการขาดดุลค่าระวางขนส่งสินค้า
ราวปลีะ 9.18 แสนล้านบาท


