สรุปผลการเดินทาง
สํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้าต่อยอด AH 2
ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(สะเดา/บูกิตคายูฮิตัม-ปีนัง-กัวลาลัมเปอร์-ยะโฮร์/วู๊ดแลนด์-สิงคโปร์-จาการ์ตา)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2557

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สรุปผลการเดินทาง
สํารวจเส้นทางโลจิ
ท
สติกส์สการค้าต่อยออด AH 2
ณ สหพันธรั
น ฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิ
ฐ งคโปร์ สาธารณรัฐอินโโดนีเซีย
(สะเดา/บูกติ คาายูฮติ ัม-ปีนัง-กั
- วลาลัมเปออร์-ยะโฮร์/วูด๊ แลนด์-สิงคโปปร์-จาการ์ตา)
ร างวันที่ 30 มิถุนายนน - 5 กรกฎาาคม 2557
ระหว่

****************************
ตามที่กรมมพัฒนาธุรกิจการค้
ก าได้มอบหหมายให้นางสาวรัตนา เธียรวิ
ร ศิษฎ์สกุล (ผูผู้อํานวยการสสํานักส่งเสริม
พั ฒนาธุ
น ร กิ จ ) และะนางนั น ทนาา ทั ศ นวิ จิ ตร วงศ์ (ผู้ อํ านววยการสํ านั กข้ อมู ล ธุ ร กิ จ ) นํ าคณะข้ าราชการและะ
ผู้ประะกอบการธุรกิจให้
จ บริการโลจิจิสติกส์ร่วมเดิดินทางสํารวจเเส้นทางโลจิสติกส์การค้า ณ จังหวัดสงขลลา สหพันธรัฐ
มาเลเเซีย สาธารณรัรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระะหว่างวันที่ 300 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2557

1) หาดใหญ่
ห
2)ปีนัง

3) กัวลาลัมเปปอร์

4) มะละกา
ม
5) สิงคโปร์

6 จาการ์ตา
6)

-21. การสํารวจเส้นทางโลจิสติกส์การค้า AH2 (หาดใหญ่/ บู กิต คายู ฮิตัม -ปี นั ง -กั ว ลาลัม เปอร์ - ยะโฮร์ /
วู้ ด แลนด์- สิ ง คโปร์ / จาการ์ ต า-อิ น โดนีเ ซีย )ระยะทางจากชายแดนไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย รวม
1,814 กิโลเมตร เริ่มต้นจากด่านศุลกากรสะเดา จ. สงขลา ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าผ่านแดนสูงสุด
ในประเทศไทย สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือปีนัง และท่าเรือแคลง ในสหพั นธรัฐมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายโลจิสติกส์ทางตอนใต้ของประเทศไทย และเดินทางต่อไปที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางด้านโลจิสติกส์และการค้าของภูมิภาค สิ้นสุดการเดินทางที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ MINT
(Mexico Indonesia Nigeria และ Turkey)โดยกลุ่มประเทศนี้ได้รับความคาดหมายว่าจะเป็นเสือเศรษฐกิจ
กลุ่มใหม่ของโลก เนื่องจากมีจุดเด่นในเรื่องของที่ตั้ง จํานวนประชากรมหาศาลซึ่งมีโครงสร้างประชากรที่
ได้เปรียบประเทศอื่นๆ กล่าวคือในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนากว่าค่อนโลก
ประสบภาวะประชากรสูงวัย แต่ 4 ประเทศในกลุ่ม MINT นี้จะยังมีประชากรวัยทํางานและเสียภาษีมากกว่า
คนชราและเด็กๆ
ทั้งนี้ เส้นทางโลจิสติกส์การค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถนนสายเอเชีย(Asian Highway 2) ซึ่ง
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยเริ่มต้นจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านประเทศไทย เชื่อม
ต่อไปยังเอเชียใต้ และสิ้นสุดที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รวมระยะทางทั้งสิ้น 13,177 กิโลเมตร
2. การเชื่อมโยงการค้าผ่านแดน
2.1 การสํารวจโครงสร้างพื้นฐาน
(1) โครงสร้างพื้นฐานในสหพันธรัฐมาเลเซียมีศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชนบริเวณชายแดน
มีระบบศุลกากรออนไลน์ ถนนมีสภาพดีและเป็นถนนไฮเวย์ รถบรรทุกสามารถขนส่งได้อย่างสะดวก มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์ที่พร้อมต่อการทําธุรกิจมีท่าเรือที่ทันสมัยและ
ทําเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี
(2)โครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์และระบบรักษา
ความปลอดภัยอยู่ในระดับชั้นนําของเอเชีย ถนนมีสภาพดีมากและมีช่องทางจราจรกว้างขวางทําให้การ
ขนส่งสินค้าทางบกมีประสิทธิภาพมาก มีทางเชื่อมต่อทางถนนกับรัฐยะโฮร์ในสหพันธรัฐมาเลเซีย 2 ทาง คือ
สะพานJohor–Singapore Causewayและ สะพาน Malaysia-Singapore Second link
(3)โครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โครงสร้างพื้นฐานในอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ ท่า
อากาศยาน ถนน หรือทางรถไฟยังไม่พร้อมเท่าที่ควรโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคที่ห่างไกล อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลอินโดนีเซียตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้จึงจัดสรรงบประมาณกว่า 10.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การขยายถนน การสร้างทางยกระดับ รวมทั้งการขยายท่าเรือ
และพัฒนาท่าอากาศยานให้ทันสมัย

-32.2การประชุมหารือร่
อ วมกับหน่วยงานที
ย เ่ กี่ยวข้อง
(11) ด่านศุลกาากรสะเดา ตั้งอยู
ง ่ที่ตําบลสํานั
า กขาม อําเภภอสะเดา จังหหวัดสงขลามีด่ดานพรมแดนน
อีกหนึ่งแห่
ง งตั้งอยู่บ้านคลองพรวน
า
น อําเภอสะเดา จังหวัดสงงขลา มีเขตพืพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 6 ตําบล คือ
ตําบลสํสํานักขาม ตําบลสํ
บ านักแต้ว ตําบลสะเดา ตําบลปริก ตํําบลพังลา แลละตําบลเขามีเกียรติ
ค
คณะเดิ
นทางสํสํารวจเส้นทางงโลจิสติกส์การค้
า าได้ประชุมหารือแลกเปปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
เจ้าหน้าที
า ่ด่านศุลกากกรสะเดาเกี่ยวกับสถานการณ
ณ์ความเป็นมาา บทบาทภารรกิจของด่านศุลกากรสะเดา รวมถึงข้อมูล
การค้าชายแดนไทยช
-มาเลเซีย พร้อมทั
อ ้งศึกษาดูดูงานพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุ
า ลกากรสะะเดาและด่านพพรมแดนทั้งนี้
คณะฯไได้มีโอกาสศึกษาดู
ก งานการรบริหารจัดการจุดตรวจ-ปปล่อยสินค้า ระบบพิ
ร
ธีการนําเข้า-ส่งอออก ระบบการร
ทํางานขของเครื่อง X--ray ทีใ่ ช้ในตรรวจสอบสินค้้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
อ
โดยสามารถนํารถบรรทุกเข้ข้าไปในเครื่อง
ได้เลย ซึซ่งจะลดขั้นตอนของเจ้าหนน้าที่ในการเปิดคอนเทนเนออร์เพื่อตรวจสสอบ เครื่องดังงกล่าวนี้สามาารถตรวจสอบบ
รถบรรททุกได้ถึงวันละะ 90 คันทําใหห้ช่วยระบายคความแออัดในนด่านศุลกากรรสะเดาได้เป็นนอย่างดี

ปัจจุบัน ด่านศุลกากรรสะเดาอยู่ระหหว่างดําเนินโคครงการก่อสร้าาง“ด่านศุลกาากรสะเดาแห่ง
ใหม่”บนพื้นที่ 6611 ไร่ ห่างจากดด่านพรมแดนเเดิม 1.5 กิโลเเมตร เพื่อแก้ปัปัญหาการจราจรที่หนาแน่นเพราะถนนใน
น
น
บริเวณ
ณด่านศุลกากกรเดิมไม่สามาารถขยายได้แล้ว รวมถึงเพื่อให้
อ การบริการรด้านโลจิสติกกส์สมบูรณ์แบบมากยิ
บ
่งขึ้น
รองรัับการก้าวเข้าสู
า ่การเป็นปรระชาคมเศรษษฐกิจอาเซียน มีกําหนดแล้ล้วเสร็จในปี 22558 แต่ขณะนี
ณ ้โครงการร
ดังกลล่าวเพิ่งได้รับจัจดสรรงบประมาณมาเพียงบางส่
ย
วน ทํําให้คาดว่าจะะแล้วเสร็จไมม่ทันกับการเป็ป็นประชาคมม
เศรษฐฐกิจอาเซียน ซึ่งทางศุลกาากรได้แก้ไขโดดยเปิดด่านบ้านประกอบเพื
า
พื่อระบายควาามแออัดของกการจราจรในน

-4ด่านสะเดา แต่เนื่องจากปัญหาด้านสภาพถนนที่มีขนาดเล็กและพื้นผิวไม่ค่อยดีนัก ทําให้รถบรรทุกส่วนใหญ่
ยังคงใช้ด่านสะเดาในการขนส่งสินค้า จะมีแต่นักท่องเที่ยวและรถยนต์ส่วนบุคคลที่หลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัด
ของด่านสะเดา เพื่อไปใช้บริการในด่านบ้านประกอบแทน
(2)ท่าเรือปีนังเป็นท่าเรือเก่าแก่ของสหพันธรัฐมาเลเซีย และมีบทบาทสําคัญต่อการค้ากับ
ต่ า งประเทศและการขนส่ ง ทางทะเลตั้ ง แต่ ใ นอดี ต ปั จ จุ บั น ท่ า เรื อ ปี นั ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการท่าเรือปีนัง (Penang Port Commission) ในความรับผิดชอบของกระทรวงการขนส่งมาเลเซีย
นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้ง บริษัท Penang Port Sdn,Bhn. เพื่อบริหารจัดการและดําเนินงานของ
ท่าเรือภายใต้แนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเพื่อการบริหารจัดการที่คล่องตัว ส่งผลให้การบริการ
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ ทําหน้าที่เป็นเจ้าของท่าเรือและดําเนินงานด้านการ
บริหารจัดการเขตปลอดภาษีอากรโดยเฉพาะ (Free Commercial Zone) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตของ
ประเทศ การนําเข้าและส่งออกสินค้า การกระจายสินค้าสินค้าเปลี่ยนถ่ายเรือ และเรือข้ามฟาก
ผลการประชุมคณะเดินทางฯ ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการ
เชื่อมโยงการค้าไทยและสหพันธรัฐมาเลเซียกับ Mr. Paul Luiตําแหน่ง General Manager (Marketing) และ
Mr. Nazri Ismail ตําแหน่ง Head Marketing Container โดยผู้บริหารท่าเรือปีนังได้นําเสนอประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่าเรือฮาลาลซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่เคร่งครัดตามหลักของศาสนาอิสลามใน
การบริหารจัดการและรับรองสินค้าสําหรับผู้บริโภคชาวมุสลิม ทั้งนี้ ท่าเรือปีนังมีระบบการจัดการสินค้าที่เข้า
มายั ง ท่ า เรื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยตราสั ญ ลั ก ษณ์ ฮ าลาล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท่ า เรื อ ปี นั ง เป็ น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้าฮาลาลจากอาเซียนไปสู่ตลาดในประเทศมุสลิมและตะวันออกกลาง
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(3) บริษัท Wenzel Logistics (M) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ โดยมีการบริการครอบคลุมกิจการโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ
ผลการประชุมคณะเดินทางฯ ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศมาเลเซียร่วมกับ Mr. Alexander Wenzel (Managing Director) โดยทาง
บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ซึ่งกิจการบางอย่าง เช่น การจะเป็นผู้รับ
จัดการด้านพิธีการศุลกากรในประเทศมาเลเซียนั้น บริษัทต้องถือหุ้นโดยคนสัญชาติมาเลย์ (PhumiButtra) ไม่
น้อยกว่า 51%

-6(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 รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกของและศุลกากร
ผลการประชุมคณะเดินทางฯได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งสินค้า
บรรจุหีบห่อธรรมดาและสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยและมาตรฐานที่สูงมาก เช่น การจัดเก็บสินค้า
ประเภทสารเคมีซึ่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งทางบริษัทได้ทําการศึกษาและค้นคว้าเพื่อปรับปรุง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินค้าสารเคมีที่มีอันตรายให้ได้ตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะส่งและรับฝากสินค้า อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจ
และความนิยมจากลูกค้าจนกลายเป็นบริษัทชั้นนําของสิงคโปร์คือ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ โดย
บริษัทใช้เงินลงทุนกับการค้นคว้าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเพื่อให้การทํางานสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้แบบ real time มีการใช้งาน 3 ระบบคือ
4.1 ELOG (Electronic Logistics Suite) ซึ่งเป็นระบบการรับคําสั่งซื้อจากลูกค้า โดย
เจ้าหน้าที่สามารถเช็คผ่านทางระบบออนไลน์ได้ว่าขณะนี้มีคิวงานว่างไหม มีรถบรรทุกพร้อมให้บริการกี่คัน และมี
การขนส่งสินค้าเมื่อไหร่ ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันและรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าได้เลย
4.2 WMS (Warehouse Management System) เป็นระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งจะ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเช็คได้ว่ามีพื้นที่ในคลังสินค้าเหลืออยู่เท่าไหร่ สินค้าถูกนํามาจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่ และมีการใช้ระบบ Barcode เพื่อระบุสินค้าและวันเดือนปีที่จัดเก็บ
4.3 Driver Tablet Apps เป็นระบบออนไลน์ให้คนขับรถบรรทุกใช้ โดยในโปรแกรม
ดังกล่าวจะมีรายละเอียดของลูกค้า สถานที่ที่ให้ไปรับสินค้า รวมถึงสถานที่จัดส่ง พอสินค้าได้จัดส่งถึงที่หมาย
โปรแกรมดังกล่าวจะมีช่องให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้า โดยใช้ลายมือชื่ออิเลคทรอนิคส์ (Digital Signature) เป็นอันว่า
เสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังช่วยให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามการทํางานของ
คนขับรถบรรทุกได้จากการใช้ระบบติดตามสินค้าและรถบรรทุก (GPS)
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(5) สมาคมโลจิสติกส์และผู้รับจัดการขนส่งแห่งอินโดนีเซีย เป็นสมาคมที่ดําเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์เพียงแห่งเดียวในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ประกอบด้วยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตัวแทนผู้รับ
จัดการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และผู้รับจัดการด้านพิธีการศุลกากร ปัจจุบันมี
จํานวนสมาชิก 2,600 บริษัท โดยมีสํานักงานที่ทําการสมาคมจํานวน 24 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ
นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ
กรุงจาการ์ตา ให้เกียรติมาบรรยายสถานการณ์การค้าในอินโดนีเซีย รวมถึงปัญหา อุปสรรคและโอกาสใน
การค้ าการลงทุ น ขณะนี้ อิ นโดนี เซี ยยั งไม่ มี ความพร้ อมในการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนเพราะ
ผู้ประกอบการภายในประเทศยังไม่สามารถแข่งขันได้ ทําให้มีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
(Non-Tariff Barrier) กับสินค้านําเข้าต่างๆ เช่น หอมแดงจากประเทศไทย โดยกําหนดให้ต้องไปขึ้นที่ท่าเรือ
Surabaya หลังจากนั้นจึงส่งมาขายที่จาการ์ตาทําให้มีค่าขนส่งของสินค้าเพิ่มขึ้น ทําให้ราคาของสินค้าไทยสูง
กว่าสินค้าในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
Mr.YukkiNugrahawanประธานสมาคมโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละผู้ รั บ จั ด การขนส่ ง แห่ ง
อินโดนีเซียได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการรวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
นโยบายและแนวโน้มการค้าของตลาดอินโดนีเซีย
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3. ข้อคิดเห็น/และข้อเสนอแนะ
3.1 เส้นทาง AH2ณ ด่านศุลกากรสะเดา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางการค้าสูงเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและ
ทันสมัย พร้อมทั้งมีโครงการพัฒนาด่านชายแดนในระยะยาวเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการประกอบธุรกิจใน
ภูมิภาคนี้ เพราะธุรกิจด้านโลจิสติกส์เป็นพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจในสาขาต่างๆ จึงเห็นควรดําเนิน
กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดเครือข่ายและสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อใช้
ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในโลกทั้งนี้
การเดินทางครั้งต่อไปเห็นควรใช้การเดินทางทางน้ําจากประเทศสิงคโปร์มายังท่าเรือในอินโดนีเซียเพื่อจะได้
สํารวจการขนส่งทางน้ําในประเทศอินโดนีเซีย
3.2 ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทยควรจะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การบริหารงานของสมาคมโลจิสติกส์และผู้รับจัดการขนส่งแห่งอินโดนีเซีย ซึ่งมีการรวมตัวกันของธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์หลายรูปแบบเป็นสมาคมเดียวเป็นปึกแผ่น มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งและมีอํานาจในการต่อรองให้แก่ผู้ประกอบการ ทําให้สมาคมมีสมาชิกถึง 2,600 ราย และมีที่
ทําการสาขากว่า 24 แห่งทั่วประเทศ
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