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1. การสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า AH2 (หาดใหญ่/บูกิตคายูฮิตัม-ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-ยะโฮร์/

วู้ดแลนด์-สิงคโปร์/จาการ์ตา-อินโดนีเซีย)ระยะทางจากชายแดนไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย รวม 

1,814 กิโลเมตร เริ่มต้นจากด่านศุลกากรสะเดา จ. สงขลา ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าผ่านแดนสูงสุด

ในประเทศไทย สามารถเช่ือมต่อไปยังท่าเรือปีนัง และท่าเรือแคลง ในสหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือเช่ือมโยง

เครือข่ายโลจิสติกส์ทางตอนใต้ของประเทศไทย และเดินทางต่อไปที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์

ทางด้านโลจิสติกส์และการค้าของภูมิภาค สิ้นสุดการเดินทางที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศ MINT 

(Mexico Indonesia Nigeria และ Turkey)โดยกลุ่มประเทศน้ีได้รับความคาดหมายว่าจะเป็นเสือเศรษฐกิจ

กลุ่มใหม่ของโลก เน่ืองจากมีจุดเด่นในเรื่องของท่ีต้ัง จํานวนประชากรมหาศาลซ่ึงมีโครงสร้างประชากรท่ี

ได้เปรียบประเทศอ่ืนๆ กล่าวคือในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนากว่าค่อนโลก

ประสบภาวะประชากรสูงวัย แต่ 4 ประเทศในกลุ่ม MINT น้ีจะยังมีประชากรวัยทํางานและเสียภาษีมากกว่า

คนชราและเด็กๆ 

ทั้งน้ี เส้นทางโลจิสติกส์การค้าดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายถนนสายเอเชีย(Asian Highway 2) ซึ่ง

เป็นเส้นทางเช่ือมต่อประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยเริ่มต้นจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านประเทศไทย เช่ือม

ต่อไปยังเอเชียใต้ และสิ้นสุดที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมระยะทางทั้งสิ้น 13,177 กิโลเมตร 

2. การเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน 

2.1 การสํารวจโครงสร้างพื้นฐาน 
(1) โครงสร้างพื้นฐานในสหพันธรัฐมาเลเซียมีศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชนบริเวณชายแดน 

มีระบบศุลกากรออนไลน์ ถนนมีสภาพดีและเป็นถนนไฮเวย์ รถบรรทุกสามารถขนส่งได้อย่างสะดวก มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ที่พร้อมต่อการทําธุรกิจมีท่าเรือที่ทันสมัยและ

ทําเลท่ีต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี 

(2)โครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์และระบบรักษา

ความปลอดภัยอยู่ในระดับช้ันนําของเอเชีย ถนนมีสภาพดีมากและมีช่องทางจราจรกว้างขวางทําให้การ

ขนส่งสินค้าทางบกมีประสิทธิภาพมาก มีทางเช่ือมต่อทางถนนกับรัฐยะโฮร์ในสหพันธรัฐมาเลเซีย 2 ทาง คือ 

สะพานJohor–Singapore Causewayและ สะพาน Malaysia-Singapore Second link 
(3)โครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โครงสร้างพ้ืนฐานในอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ ท่า

อากาศยาน ถนน หรือทางรถไฟยังไม่พร้อมเท่าที่ควรโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคที่ห่างไกล อย่างไรก็ตาม 

รัฐบาลอินโดนีเซียตระหนักถึงปัญหาในข้อน้ีจึงจัดสรรงบประมาณกว่า 10.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การขยายถนน การสร้างทางยกระดับ รวมทั้งการขยายท่าเรือ

และพัฒนาท่าอากาศยานให้ทันสมัย 
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ด่านสะเดา แต่เน่ืองจากปัญหาด้านสภาพถนนท่ีมีขนาดเล็กและพื้นผิวไม่ค่อยดีนัก ทําให้รถบรรทุกส่วนใหญ่

ยังคงใช้ด่านสะเดาในการขนส่งสินค้า จะมีแต่นักท่องเที่ยวและรถยนต์ส่วนบุคคลที่หลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัด

ของด่านสะเดา เพ่ือไปใช้บริการในด่านบ้านประกอบแทน  

(2)ท่าเรือปีนังเป็นท่าเรือเก่าแก่ของสหพันธรัฐมาเลเซีย และมีบทบาทสําคัญต่อการค้ากับ

ต่างประเทศและการขนส่งทางทะเลต้ังแต่ในอดีต ปัจจุบันท่าเรือปีนังอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการท่าเรือปีนัง (Penang Port Commission) ในความรับผิดชอบของกระทรวงการขนส่งมาเลเซีย 

นอกจากน้ี รัฐบาลมาเลเซียได้จัดต้ัง บริษัท Penang Port Sdn,Bhn. เพ่ือบริหารจัดการและดําเนินงานของ

ท่าเรือภายใต้แนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเพ่ือการบริหารจัดการที่คล่องตัว ส่งผลให้การบริการ

เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ ทําหน้าที่เป็นเจ้าของท่าเรือและดําเนินงานด้านการ

บริหารจัดการเขตปลอดภาษีอากรโดยเฉพาะ (Free Commercial Zone) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการผลิตของ

ประเทศ การนําเข้าและส่งออกสินค้า การกระจายสินค้าสินค้าเปลี่ยนถ่ายเรือ และเรือข้ามฟาก  

ผลการประชุมคณะเดินทางฯ ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการ

เช่ือมโยงการค้าไทยและสหพันธรัฐมาเลเซียกับ Mr. Paul Luiตําแหน่ง General Manager (Marketing) และ 

Mr. Nazri Ismail ตําแหน่ง Head Marketing Container โดยผู้บริหารท่าเรือปีนังได้นําเสนอประเด็น

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่าเรือฮาลาลซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการท่ีเคร่งครัดตามหลักของศาสนาอิสลามใน

การบริหารจัดการและรับรองสินค้าสําหรับผู้บริโภคชาวมุสลิม ทั้งน้ี ท่าเรือปีนังมีระบบการจัดการสินค้าที่เข้า

มายังท่าเรือเพ่ือให้ได้รับการรับรองโดยตราสัญลักษณ์ฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท่าเรือปีนังเป็น

ศูนย์กลางการกระจายสินค้าฮาลาลจากอาเซียนไปสู่ตลาดในประเทศมุสลิมและตะวันออกกลาง 
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(3) บริษัท Wenzel Logistics (M) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ โดยมีการบริการครอบคลุมกิจการโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ 

ผลการประชุมคณะเดินทางฯ ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนิน

ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศมาเลเซียร่วมกับ Mr. Alexander Wenzel (Managing Director) โดยทาง

บริษัทได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ซึ่งกิจการบางอย่าง เช่น การจะเป็นผู้รับ

จัดการด้านพิธีการศุลกากรในประเทศมาเลเซียน้ัน บริษัทต้องถือหุ้นโดยคนสัญชาติมาเลย์ (PhumiButtra) ไม่

น้อยกว่า 51%  
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(4)Yang Kee Logistics Pte. Ltd.ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร การบริหารจัดการ
คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การขนส่งแบบ LCL (less container load) & FCL (full container load)การ

ขนส่งข้ามพรมแดน สถานีจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ระบบยกสินค้าหนัก การจัดการเคมีภัณฑ์ การขนส่งและ

กระจายสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการบริการที่เก่ียวข้องกับการออกของและศุลกากร 

ผลการประชุมคณะเดินทางฯได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งสินค้า

บรรจุหีบห่อธรรมดาและสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยและมาตรฐานที่สูงมาก เช่น การจัดเก็บสินค้า

ประเภทสารเคมีซึ่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งทางบริษัทได้ทําการศึกษาและค้นคว้าเพ่ือปรับปรุง

มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินค้าสารเคมีที่มีอันตรายให้ได้ตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็น

การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะส่งและรับฝากสินค้า อีกปัจจัยหน่ึงที่ทําให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจ

และความนิยมจากลูกค้าจนกลายเป็นบริษัทช้ันนําของสิงคโปร์คือ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ โดย

บริษัทใช้เงินลงทุนกับการค้นคว้าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเพ่ือให้การทํางานสามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลได้แบบ real time มีการใช้งาน 3 ระบบคือ  

4.1 ELOG (Electronic Logistics Suite) ซึ่งเป็นระบบการรับคําสั่งซื้อจากลูกค้า โดย

เจ้าหน้าที่สามารถเช็คผ่านทางระบบออนไลน์ได้ว่าขณะน้ีมีคิวงานว่างไหม มีรถบรรทุกพร้อมให้บริการก่ีคัน และมี

การขนส่งสินค้าเมื่อไหร่ ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันและรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าได้เลย 

4.2 WMS (Warehouse Management System) เป็นระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งจะ

ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเช็คได้ว่ามีพ้ืนที่ในคลังสินค้าเหลืออยู่เท่าไหร่ สินค้าถูกนํามาจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว

หรือไม่ และมีการใช้ระบบ Barcode เพ่ือระบุสินค้าและวันเดือนปีที่จัดเก็บ 

4.3 Driver Tablet Apps เป็นระบบออนไลน์ให้คนขับรถบรรทุกใช้ โดยในโปรแกรม

ดังกล่าวจะมีรายละเอียดของลูกค้า สถานที่ที่ให้ไปรับสินค้า รวมถึงสถานที่จัดส่ง พอสินค้าได้จัดส่งถึงที่หมาย 

โปรแกรมดังกล่าวจะมีช่องให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้า โดยใช้ลายมือช่ืออิเลคทรอนิคส์ (Digital Signature) เป็นอันว่า

เสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งน้ีระบบดังกล่าวยังช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามการทํางานของ

คนขับรถบรรทุกได้จากการใช้ระบบติดตามสินค้าและรถบรรทุก (GPS) 
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(5) สมาคมโลจิสติกส์และผู้รับจัดการขนส่งแห่งอินโดนีเซีย เป็นสมาคมที่ดําเนินงาน

ด้านโลจิสติกส์เพียงแห่งเดียวในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ประกอบด้วยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตัวแทนผู้รับ

จัดการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และผู้รับจัดการด้านพิธีการศุลกากร ปัจจุบันมี

จํานวนสมาชิก 2,600 บริษัท โดยมีสํานักงานที่ทําการสมาคมจํานวน 24 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ  

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 

กรุงจาการ์ตา ให้เกียรติมาบรรยายสถานการณ์การค้าในอินโดนีเซีย รวมถึงปัญหา อุปสรรคและโอกาสใน

การค้าการลงทุน ขณะน้ีอินโดนีเซียยังไม่มีความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะ

ผู้ประกอบการภายในประเทศยังไม่สามารถแข่งขันได้ ทําให้มีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 

(Non-Tariff Barrier) กับสินค้านําเข้าต่างๆ เช่น หอมแดงจากประเทศไทย โดยกําหนดให้ต้องไปขึ้นที่ท่าเรือ 

Surabaya หลังจากน้ันจึงส่งมาขายที่จาการ์ตาทําให้มีค่าขนส่งของสินค้าเพ่ิมขึ้น ทําให้ราคาของสินค้าไทยสูง

กว่าสินค้าในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

Mr.YukkiNugrahawanประธานสมาคมโลจิสติกส์และผู้ รับจัดการขนส่ งแห่ง

อินโดนีเซียได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการรวมท้ังรับฟังปัญหาและอุปสรรคทางการค้า

นโยบายและแนวโน้มการค้าของตลาดอินโดนีเซีย 
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3. ข้อคิดเห็น/และข้อเสนอแนะ 
3.1 เส้นทาง AH2ณ ด่านศุลกากรสะเดา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางการค้าสูงเน่ืองจากมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมและ

ทันสมัย พร้อมทั้งมีโครงการพัฒนาด่านชายแดนในระยะยาวเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการประกอบธุรกิจใน

ภูมิภาคน้ี เพราะธุรกิจด้านโลจิสติกส์เป็นพ้ืนฐานของการดําเนินธุรกิจในสาขาต่างๆ จึงเห็นควรดําเนิน

กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจเพ่ือเป็นการส่งเสริมและต่อยอดเครือข่ายและสร้างพันธมิตรทางการค้า เพ่ือใช้

ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เช่ือมต่อไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ในโลกทั้งน้ี  

การเดินทางคร้ังต่อไปเห็นควรใช้การเดินทางทางน้ําจากประเทศสิงคโปร์มายังท่าเรือในอินโดนีเซียเพ่ือจะได้

สํารวจการขนส่งทางนํ้าในประเทศอินโดนีเซีย 

3.2   ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทยควรจะศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์

การบริหารงานของสมาคมโลจิสติกส์และผู้รับจัดการขนส่งแห่งอินโดนีเซีย ซึ่งมีการรวมตัวกันของธุรกิจ

บริการโลจิสติกส์หลายรูปแบบเป็นสมาคมเดียวเป็นปึกแผ่น มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบสามารถสร้าง

ความเข้มแข็งและมีอํานาจในการต่อรองให้แก่ผู้ประกอบการ ทําให้สมาคมมีสมาชิกถึง 2,600 ราย และมีที่

ทําการสาขากว่า 24 แห่งทั่วประเทศ 

****************************** 

สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
กรกฎาคม 2557 
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