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การพัฒนาเครื อข่ายโลจิสติกส์รองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษกรณี ศึกษาในต่างประเทศ
BEST PRACTICE

15:00-15:30 พุธ 6 กันยายน 2560
งานศึกษาพัฒนาระบบเครื อข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รูปแบบอุตสาหกรรม SUPERCLUSTER และประตูการค้ าสาคัญของประเทศ
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Historical background

Shannon airport, site of world’s first
duty free shop, in 1959.
Shannon, Ireland, the first modern
Special Economic Zone (SEZ), to
attract Foreign Direct Investment
(FDI).
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การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้ อมูล

1970s ปั จจุบัน

จำนวนประเทศ
จำนวนโครงกำร
จำนวนที่ดำเนินกำรโดยเอกชน

30
80
ไม่มี

116+
2,000+
1,200+

มูลค่ ำกำรส่ งออก (พันล้ ำนเหรี ยญสหรั ฐ)

6

180+

จำนวนกำรสร้ ำงงำนโดยตรง (ล้ ำนตำแหน่ ง)

1

50

ที่มา: G. Akinci. Special Economic Zones.
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/133/session2.2presentation2.2.1akinci.pdf
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ข้ อมูล
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ที่มา: G. Akinci. Special Economic Zones.
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/133/session2.2presentation2.2.1akinci.pdf

จีนสร้ างงานได้ กว่า 30 ล้ านตาแหน่ง
การจ้ างงานทางอ้ อมเป็ น 1.5-2.0 เท่าของการจ้ างงานทางตรง

ประเภท

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำ

ขนำดพืน้ ที่

ที่ตงั ้
-

Export
processing
zones (EPZ)

การส่งออก และการผลิต

<625 ไร่

Free trade
zones (FTZ)

ส่งเสริ มการค้ า
การลงทุน

>312 ไร่

Single factory การส่งออก และการผลิต
EPZ
Freeports/FTZ

พัฒนาและจัดการ
โลจิสติกส์แบบบูรณาการ

Logistics
Parks

รองรับกิจกรรมทางด้ าน
โลจิสติกส์

Software
Parks

พัฒนา Software และ
บริ การ IT นวัตกรรม

Science/
Technology
Parks

ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ /
เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง

ตามขนาดที่
กาหนดให้
ผู้ประกอบการ
>625 ไร่

<50 ไร่

<125 ไร่

<50 ไร่
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กรณีศึกษำใน
ต่ ำงประเทศ
Karachi EPZ,
Pakistan
Bangladesh

ประเภทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ท่าขาเข้ า เช่น
สนามบิน ท่าเรื อ

Colon Free
Zone,
Panama
ทัว่ ประเทศ
Mauritius
Mexico
Madagascar
N/A
China Subic
Bay,
Philippines
Aqaba SEZ
ท่าขาเข้ า เช่น
D1 Logistics
สนามบิน ท่าเรื อ
Park, Czech
Republic
ใกล้ มหาวิทยาลัย หรื อ Dubai
เขตเมือง
International
City, United
Arab
Emirates
ใกล้ มหาวิทยาลัย หรื อ Singapore
ศูนย์วิจยั
Science Park,
Singapore

1.

เขตการค้ าเสรี (Free Trade Zones: FTZ)

2.

เขตการแปรรูปเพื่อส่งออก (Export Processing
Zones: EPZ)

3.

โรงงานเดี่ยวการแปรรูปเพื่อส่งออก (Single Factory
EPZ)

4.

เมืองท่าปลอดภาษี (Freeports)

5.

เขตประกอบการอุตสาหกรรม (Enterprise Zones)

6.

เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะด้ าน เช่น โลจิสติกส์พาร์ ค อุทยาน
วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี (Science/Technology
Park)
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วัตถุประสงค์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ


ส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ



สร้ างงานและลดปั ญหาการตกงานที่อาจเกิดอย่างกว้ างขวางถ้ าไม่มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ


SEZ ในประเทศตูนีเซีย และสาธารณรัฐโดมินิกนั ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้ างเศรษฐกิจอย่างรุนแรง



หลังการสร้ างงานถึงจุดอิ่มตัว อาจไม่ใช่วตั ถุประสงค์หลัก จากการเปลี่ยนแปลงเชิง
เศรษฐกิจมหภาค กฏหมายสิง่ แวดล้ อม



ส่งเสริ มกลยุทธ์ปฏิรูปเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งออกสินค้ าหลากหลาย เช่น จีน
เกาหลี มอริ เชียส ไต้ หวัน



ช่วยประเมินผลกระทบจากนโยบายภาครัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อนขยาย
ไปสูร่ ะดับประเทศ

ที่มา: Farole and Akinci, 2011
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ทรัพยากรและปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็ น

SERVICES





Finance




Flow


ธนาคาร การบริการการเงิน การประกันภัย

Information


เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร



Flow of materials


คลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ า เพื่อการรับ คัดแยก หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ จัดเก็บและกระจายสินค้ า คลังสินค้ าทัณฑ์บน



ศูนย์อานวยความสะดวกด้ านศุลกากร ตลาดการค้ าชายแดน

Flow of services


การเพิ่มมูลค่า (Adding Value) ของพื ้นที่ Cluster จากกรณีศกึ ษาในต่างประเทศ

ทรัพยากรและปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็ น:
Information
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THE THREE V’S OF BIG DATA
http://www.datasciencecentral.com/forum/topics/the-3vs-that-define-big-data

http://blogs-images.forbes.com/louiscolumbus/files/2015/07/Figure-1-SCM-Data-VolumeVelocity-Variety.jpg

ทรัพยากรและปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็ น:
Information

THE THREE V’S OF BIG DATA
Every 60 seconds on Facebook: 510,000 comments are posted, 293,000 statuses are updated, and 136,000 photos are
uploaded. (Source: The Social Skinny)

9

10

ทรัพยากรและปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็ น


การบริการและสิง่ อานวยความสะดวกอื่น
นอกเหนือจากระบบเครื อข่ายโลจิสติกส์

 พื ้นที่สีเขียว โรงบาบัดน ้าเสีย

 ศูนย์ฝึกอบรมและการศึกษา

 ศูนย์การประชุมสัมมนา พื ้นที่แสดงสินค้ า

 ศูนย์วิจยั และพัฒนา (R&D)

และผลิตภัณฑ์ ศูนย์การค้ า/ห้ างสรรพสินค้ า

 อาคารที่พกั อาศัย

 สถานเลี ้ยงดูเด็กเล็ก
 คลินิคแพทย์
 การท่องเที่ยว

โรงพยาบาล

 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย



เพื่อให้ เกิดความเป็ นเมือง ดึงดูดบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ เข้ ามาโซน
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แนวโน้มการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสมัยใหม่


ให้ ความสาคัญแข่งขันเชิงราคาน้ อยลง ให้ ความสาคัญมากกับ Product Differentiation






ในโซนที่ประสบความสาเร็จ รายได้ กว่าร้ อยละ 50 เป็ นรายได้ จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าเช่า
เช่าซื ้อ หรื อซื ้อที่ในโซน

เน้ นพัฒนาทรัพยากรเฉพาะกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย


มาเลเซีย สิงค์โปร์ และไต้ หวัน พัฒนาทรัพยากรและปั จจัยที่จาเป็ นสาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชั ้นสูง



อินเดีย จาไมกา Dominican Republic, Mauritius มีเป้าหมายที่การบริการ
ด้ านสารสนเทศและซอฟต์แวร์

โครงสร้ างสมัยใหม่ เอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาร่วมกับรัฐ โดยภาคเอกชนเป็ นฝ่ ายพัฒนา
โครงการ


ภาครัฐเปลี่ยนไปเป็ นฝ่ ายควบคุมการดาเนินงาน วางแผน และการกระตุ้นส่งเสริมการลงทุน

ที่มา: The World Bank Group, 2008
Available online at www.fias.net

12

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ


การจ้ างงาน ทังทางตรง
้
และทางอ้ อม



การส่งออก






ตะวันออกกลาง เช่น บาห์เรน การส่งออกที่เกิดขึ ้นภายใน SEZ
คิดเป็ นสัดส่วนที่สาคัญ
เปลี่ยนแปลงจากการส่งออกสินค้ าเกษตรกรรมและสินค้ าที่มี
ความหลากหลายน้ อย ไปเป็ นสินค้ าที่มีมลู ค่าสูงขึ ้น เช่น
คอสตาริกา

การลงทุนจากต่างชาติ เช่น จีนมี FDI ใน SEZ คิดเป็ นสัดส่วนมาก
80% ของ ทังประเทศ
้
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เช่น เกาหลีใต้ และไต้ หวัน (จีน)
มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์

ผลกระทบทางสังคม


สวัสดิการของแรงงาน: ปั ญหาพื ้นฐานด้ านแรงงาน เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน
ของลูกจ้ างชาย-หญิง สิทธิเสรี ภาพของลูกจ้ าง



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: Spillover Effect มาจากการที่บริษัท
ต่างชาติเข้ ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ ามา



สิ่งแวดล้ อม: อาจทาให้ เกิดปั ญหามลภาวะและการกาจัดขยะตามมา เช่น
เม็กซิโก



การปฏิรูปประเทศ


จีน มาเลเซีย จาเมกา คูเวต และจอร์ แดน อาจไม่ได้ นาไปสูก่ ารปฏิรูปประเทศใน
ระดับกว้ างในระยะเวลาอันรวดเร็ว



ในบางประเทศ เช่น เกาหลีใต้ พบว่าหลังการตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษ มีมลู ค่าการค้ าที่
เกิดขึ ้นที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทในเขตสูงมาก

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: สิ งคโปร์
One-north ซึง่ ถูกตังขึ
้ ้นในปี 2001 ให้
เป็ นเขตพื ้นที่นวัตกรรม บนพื ้นที่ 182 เฮกเตอร์
ด้ วยเงินลงทุน 86 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ


ภายใน One-north มีสถานีรถไฟใต้ ดิน
เชื่อมต่อได้ ถงึ 3 สถานี



พื ้นที่การใช้ งานถูกออกแบบให้ สามารถเดินเชื่อม
ถึงระหว่างตึกต่าง ๆ ด้ วยสะพานลอยฟ้าได้ อย่าง
สะดวกสบาย



One-north เป็ นศูนย์กลางของ
Cluster ด้ านชีวการแพทย์ ICT และมีเดีย
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Triple Helix model: สร้ างความร่วมมือระหว่าง 1) บริ ษัทในโซน 2)
สถาบันวิจยั และ 3) มหาวิทยาลัย เป็ นปั จจัยให้ ประสบความสาเร็จ

https://www.youtube.com/watch?v=2wkpfEnC5cI

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: จีน Shanghai Free Trade Zone (SFTZ)


เปิ ด 29/09/2556 ครอบคลุมพื ้นที่เศรษฐกิจการค้ าที่สาคัญ 4 แห่งในเซี่ยงไฮ้
ได้ แก่

1.

เขตสินค้ าสิทธิพเิ ศษภาษี อากรไว่เกาเฉียว หรื อเขตคลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded
Zone)

2.

เขตโลจิสติกส์ไว่เกาเฉียว ทังสองเขตนี
้
้อยู่ในบริเวณท่าเรื อไว่เกาเฉียว ซึง่ เป็ นท่าเรื อขนส่ง
สินค้ าที่เก่าแก่และมีการใช้ งานอย่างคับคัง่

3.

เขตท่ ำเรื อหยำงซำน เป็ นท่าเรื อน ้าลึกที่สาคัญที่สดุ ของจีน ตังอยู
้ ่บนเกาะหยางซาน
กลางทะเล โดยต้ องใช้ สะพานยาว 30 กว่ากิโลเมตรเพื่อเชื่อมเกาะหยางซานกับแผ่นดิน
เซี่ยงไฮ้

4.

ท่าอากาศยานผู่ตงเซี่ยงไฮ้ เป็ นสนามบินชันน
้ าของจีน



เป้าหมาย เป็ นเขตทดลองการบริหารเปิ ดกว้ างและเปิ ดเสรี ใน 4 ด้ านหลัก คือ การลงทุน
การค้ า การเงิน และระบบกฎหมายการบริหารงานของภาครัฐ
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เซี่ยงไฮ้ สามารถพัฒนาเขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ เป็ น “วอลล์สตรี ทของจีน”

Yangshan Deep-water Port
Part of Shanghai Port, world’s busiest port

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: จีน Tianjin Free Trade Zone (TJFTZ)


TJFTZ เป็ นเขตการค้ าเสรี แห่งเดียวในภาคเหนือของจีน



มุง่ เน้ นในด้ านการขนส่งและโลจิสติกส์ เนื่องจากที่ตั ้งอยู่ในพื ้นที่เชื่อมต่อหลายรูปแบบการขนส่ง



ท่ ำเรื อเทียนจินซึง่ เป็ นท่าเรื อที่มีปริมาณการขนส่งมากที่สดุ เป็ นอันดับ 4 ของโลก



เป้าหมาย คือการย้ ายการลงทุนจากทางตอนใต้ ของจีนมายังปั กกิ่งและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือของจีนเพื่อ
เพิ่มความแข็งแกร่งด้ านเงินทุนให้ กบั พื ้นที่จงั หวัดเฮเบย์



ภายใน TJFTZ จะมี Dongjiang Free Trade Port ซึง่ สนับสนุนการขนส่ง โลจิสติกส์ และ
การค้ าขายระหว่างประเทศ โดยอานวยความสะดวกด้ านการนาเข้ าและศุลกากรให้ เป็ นไปอย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ ้น



ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ ที่ถกู วางไว้ ของ TJFTZ คือทาให้ เกิดการพัฒนาความร่วมมือภายในพื ้นที่ ปั กกิ่งเทียนจิน-เฮเบย์ โดยใช้ ความได้ เปรี ยบด้ านโลจิสติกส์ของ TJFTZ เป็ นตัวผลักดันที่สาคัญสาหรับ ChinaMongolia-Russia Economic Corridor ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญของ Belt and
Road Initiative
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การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: จีน Guangdong Free Trade Zone
(GFTZ)


เป้าหมายหลักของเขตกำรค้ ำเสรี กวำงตุ้ง คือ การเป็ นศูนย์กลางของการวิจยั นวัตกรรมอัจฉริยะ
และการเริ่มต้ นธุรกิจ



กวางโจว (Guangzhou) ก็ได้ รับการสนับสนุนด้ านการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง



เป็ น hub ที่เชื่อมต่อฮ่องกงและมาเก๊ ากับพื ้นที่อื่น ๆ ของจีน เป็ นประตูหลักการค้ าทางน ้า



นโยบายที่ช่วยกระตุ้นนวัตกรรมในเทคโนโลยีไฮเทคที่ถกู ใช้ ใน GFTZ ได้ แก่


จัดตังกองทุ
้
นเพื่อส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา



ดูแลและประเมินความต้ องการตลาดในระยะยาวเพื่อให้ ผ้ สู ร้ างนวัตกรรมสามารถเชื่อมต่อกับผู้ซื ้อใน
อนาคตได้



ปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับแรงจูงใจเชิงพาณิชย์ของงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย โดยให้ เป็ น
เจ้ าของผลกาไรที่ได้ มาจากงานวิจยั ได้



รับประกันคุณภาพชีวิตให้ กบั ผู้ประกอบการที่มีความสามารถที่เข้ ามาสร้ างธุรกิจ โดยรัฐบาลจะช่วย
จัดหาที่พกั ชัว่ คราวหรื อให้ เงินอุดหนุนเพื่อที่อยู่อาศัย
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http://www.newsgd.com/gdnews/content/images/attachement/jpg/site26/201
50508/d8cb8a4765dd16b645be20.jpg

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: จีน Fujian Free Trade Zone (FFTZ)


FFTZ ถูกวางไว้ เพื่อช่วยสร้ างความร่วมมือที่แข็งแกร่งด้ านเศรษฐกิจกับไต้ หวัน



ผู้ประกอบการได้ รับประโยชน์และเสรี ภาพทางการเงินในรูปแบบคล้ ายกับ
SFTZ, TJFTZ, GFTZ





ข้ อจากัดที่น้อยลงและขันตอนที
้
่เร็ วขึ ้นด้ านศุลกากร



“One-form Application” ที่ผ้ ปู ระกอบการสามารถดาเนินการผ่าน
ทางออนไลน์ได้ เพื่อขอจัดตังบริ
้ ษัท



เสรี ภาพด้ านการลงทุนและการค้ าขายระหว่างจีนและไต้ หวัน



การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ



การร่ วมมือกับธนาคารในต่างประเทศ



การอนุญาตให้ สถาบันทางการเงินในไต้ หวันสามารถตัง้ Joint Venture
เพื่อร่ วมจัดการเงินทุนได้



การลดอัตราภาษี ในการนาเข้ าสินค้ า

กลุม่ ธุรกิจเป้าหมายสาหรับ FFTZ ได้ แก่ กลุม่ ความคิดสร้ างสรรค์และการแพทย์
ซึง่ เปิ ดกว้ างให้ กบั ผู้ประกอบการไต้ หวันสามารถเข้ ามาร่วมได้
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http://usa.chinadaily.com.cn/business/attachement/jpg/site181/20170811/180373daf1a91af81eee01.jpg

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: ญี่ปุ่น เขตโอคินาว่า
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อุตสาหกรรมที่สาคัญ เกษตรกรรม ประมง การ
ก่อสร้ าง ปิ โตรเลียม การค้ าปลีก-ส่ง และการท่องเที่ยว



ทีตงของเขตอยู
ั้
่ในจุดยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมต่อทังทางบก
้
ทางอากาศ และทางน ้า กับเมืองสาคัญ



สาหรับทางบก มีทางหลวงโอคินาว่าที่เชื่อมต่อระหว่าง
สนามบินนาฮากับเมืองนาโกะ (75 กิโลเมตร) และ
ยาวไปถึง Nakagusuku Bay New
Port District ซึง่ เป็ นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่
ที่สดุ ในโอคินาว่า



สาหรับทางอากาศ มีท่าอากาศยานนาฮาที่เชื่อมต่อ
กับ 22 เมืองในญี่ปนุ่ รวมทังไทเป
้
โซล ปั กกิ่ง เซี่ยง
ไฮ้ และฮ่องกง ทาให้ ท่าอากาศยานแห่งนี ้เป็ นเสมือน
กับประตูทางทิศใต้ ของประเทศญี่ปนุ่



สาหรับทางน ้า ท่าเรื อนาฮามีเส้ นทางเดินเรื อประมาณ
30 เส้ นทางเชื่อมต่อกับเมืองสาคัญ ๆ
ภายในประเทศ และขณะนี ้กาลังอยู่ในช่วงของการ
พัฒนาท่าเรื อให้ กลายเป็ นท่าเรื อสาคัญสาหรับการขน
ย้ ายสินค้ ากับต่างประเทศอีกด้ วย

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: ญี่ปุ่น คันไซ








ในปี 2557 รัฐบาลญี่ปนุ่ ได้ จดั ตังเขตพิ
้
เศษยุทธศาสตร์ แห่งชาติคนั ไซ
(Kansai National Strategic Special
Zone) ในพื ้นที่ 3 จังหวัด โอซาก้ า เกียวโต และเฮียวโกะ ซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตะวันตก

ปั จจัยพืน้ ฐำนและนโยบำยที่ส่งเสริมให้ Kansai NSSZ ประสบควำมสำเรจจ


กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการนครโอซากา



การขนส่งและโลจิสติกส์

เป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญ ส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะให้
ชาวต่างชาติเข้ ามาประกอบธุรกิจและใช้ ชีวิตในญี่ปนุ่ ด้ วยการผ่อน
คลายกฎระเบียบ และให้ สิทธิประโยชน์ทงที
ั ้ ่เป็ นภาษี และไม่ใช่ภาษี
และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในด้ าน R&D
เขตพิเศษคันไซมีท่าเรื อน ้าลึก รถไฟและรถไฟความเร็วสูง เป็ นแหล่ง
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยาและพลังงานทางเลือก

แนวทางการพัฒนาให้ ความสาคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง


หุน่ ยนต์และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อผ่าตัด



Smart Community
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ท่าเรื อโกเบ มีปริมาณการขนส่งทางเรื อมากเป็ นอันดับ 4 ของญี่ปนุ่



สนามบินคันไซเป็ นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวในญี่ปนที
ุ่ ่ให้ บริการตลอด
24 ชัว่ โมง



มีระบบรางเป็ นโครงข่ายภายในเมืองสาคัญ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง
(Shinkansen) ที่เชื่อมเมืองและ Express way



สถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษา



วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว



นโยบายจากภาครัฐและการบริหารจัดการ

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปเอเชีย: มาเลเซีย East Coast Rail Line (ECRL)/Land Bridge

ที่มา: http://www.spad.gov.my/sites/default/files/lpts_ss1__dato_ragu_sampasivam_ecerdc.pdf
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การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปยุโรป: Rotterdam, Netherland


หนึง่ ใน Logistics Cluster (รูปแบบหนึง่ ของ industrial cluster) ที่ใหญ่
สุดของโลก



ปั จจัยความสาเร็จ เช่น


นโยบายการค้ าแบบเสรี ของ EU



แรงงานมีคณ
ุ ภาพ เป็ น multilingual



มีทงหมด
ั้
3 logistics parks เรี ยก Distriparks ได้ แก่ Eemhaven,
Maasvlkte, Botlek



รูปแบบการขนส่ง


ถนน



ราง



Inland waterways



Short seas shipping



Dedicated freight rail line ขนส่ง container จาก Rotterdam ไป
Duisburg, Germany
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Important inland
waterways in Europe
https://www.researchgate.net/figure/263088683_fig1_Fig-1-Important-inland-waterways-in-Europe-and-The-

Netherlands-and-the-two-measurement

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปยุโรป: Zaragoza, Spain


ตังอยู
้ ่ในตาแหน่งยุทธศาสตร์ ประมาณ 300km ห่างจาก4 เมืองใหญ่สดุ เท่าๆ กัน ได้ แก่ Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao



ลักษณะเฉพาะ คือ ค่อนข้ างห่างจากท่าเรื อ หรื อ airport ขนาดใหญ่ จึงมีลกั ษณะเป็ น Inland Port



เชื่อมต่อกับ European rail freight network



ในช่วงต้ นรัฐลงทุน infrastructure สร้ าง High Speed Road, Rail Intermodal Facilities



PLAZA (Platforma Logistica de Zaragoza) เป็ น logistics park ที่ใหญ่สดุ ในยุโรป


เน้ นการขนส่ง กระจายสินค้ า และดาเนินงานที่เน้ นโลจิสติกส์



ประสบความสาเร็ จมาก ดึงดูดบริ ษัทชันน
้ า



หลังจากเติบโตมากขึ ้น มีศนู ย์อานวยความสะดวกอื่น เช่น ห้ างสรรพสินค้ า และโรงแรมให้ บริ การใน logistics park



มี logistics park ที่พฒ
ั นาโดยเอกชน เช่น PTR Zaragoza ทาด้ านการรี ไซเคิล และ CTZ ด้ านอุตสาหกรรมยานยนต์
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การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปอเมริ กา: Memphis, TN, USA


มี air-cargo airport ที่ใหญ่สดุ ในโลก ในปี 2009



Time-sensitive logistics


FedEx



1-800-FLOWERS



Flextronics ซ่อม laptop ข้ ามคืน



Advanced Toxicology บริ การผลทดสอบแล็บ และส่งคืนวันถัดไป



ลักษณะเด่น คือเป็ น “Aerotropolis” มีทงกิ
ั ้ จกรรมการบิน และมีชมุ ชนเมือง ห้ าง
อาคารสานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ที่พกั อาศัย



สร้ างงานกว่า 220,000 คนคิดเป็ นกว่า 33% ของการจ้ างงานในพื ้นที่



เป็ น trucking hub จุดตัดระหว่าง I-40 และ I-50



สาหรับทางรถไฟ มีเชื่อมต่อกับทางรถไฟของ Canadian National ไปยัง
Gulf Coast, Chicago และประเทศแคนาดา
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http://resources.inboundlogistics.com/userfiles/memphis_1010.jpg.jpg

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริ หารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวีปแอฟริ กา


เขตเศรษฐกิจพิเศษ Maluti-a-Phofung แอฟริกาใต้ คาดว่าจะเสร็จในอีก
20-30 ปี ข้างหน้ า



เชื่อมด้ วยทางรถและรถไฟใน Gauteng–Durban port corridor
และ Bloemfontein–Cape Town corridor



อุตสาหกรรมใน Cluster จะประกอบด้ วยอุตสาหกรรมยานยนต์ เกษตรกรรม


Cold chain เกษตรกรจะได้ รับประโยชน์จากเครื อข่ายแบบ Hub-andSpoke ซึง่ สินค้ าเกษตรจะถูกแปรรูปที่ Hub



บริษัทเน้ นผลิตภัณฑ์แบบออร์ แกนิค หรื อฮาลาล



กิจกรรมในเขตเศรษฐกิจจะช่วยลดความแออัดในท่าเรื อ Durban เช่น ให้ บริการ
ศุลกากร



มุ่งให้ เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub) จากความได้ เปรี ยบเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่ตงั ้
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https://www.slideshare.net/optirisk/planning-automation-in-cold-chain
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ข้อคิดที่ได้จากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ

ปั ญหาและอุปสรรค

สิ่งที่ควรเกิดขึ ้นเพื่อให้ SEZ ประสบความสาเร็จ



ที่ตงไม่
ั ้ เหมาะสม



การวางแผนที่รัดกุมของภาครัฐร่วมกับเอกชน



นโยบายที่ไม่ดงึ ดูดนักลงทุน



ให้ ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ ้นในการตังเขต
้
SEZ



ั ้ ่เหมาะสมกับทางยุทธศาสตร์ การค้ า
ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมควบคุมการใช้ ทรัพยากรของ SEZ  เลือกที่ตงที



ขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน



เน้ นในเกิดการปฏิรูปประเทศและเกิดการพัฒนาฝี มือแรงงาน
อย่างแท้ จริง

ควำมได้ เปรี ยบเชิงปฏิบัตกิ ำรของผู้ประกอบกำรใน logistics-intensive supercluster
1. ความได้ เปรี ยบที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่ง
2. ความได้ เปรี ยบที่มาจากการใช้ ทรัพยากรร่วมกันของผู้ประกอบการใน cluster เช่น พื ้นที่คลังสินค้ า แรงงาน และ
ความสามารถในการร่วมมือกันจัดการกับ demand uncertainty ใน cluster อุตสาหกรรม
เดียวกัน

เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อผลักดันสู่ Industry 4.0
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วิเคราะห์ข้อมูล Big Data และ Analytics


Predictive Analytics : ช่วยวางแผนการบารุงรักษา ลด downtime เพิ่มประสิทธิภาพ
สายการผลิต คุณภาพและความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของผลิตภัณฑ์



Prescriptive Analytics: Last-Mile logistics (e.g., UPS truck
never left turn)

IoT จะเข้ ามาปฏิวตั ิโซ่อปุ ทานและโลจิสติกส์


การให้ บริการ Cold Chain เช่น การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง



เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือลูกค้ าเพื่ออัพเดทสถานะหรื อแจ้ งเตือน. Geofencing



Service Chain ของการบิน เช่น การติดตามกระเป๋ าผู้โดยสาร หรื อสินค้ าขนส่งทางอากาศ



Real-time information sharing

3D Printing อาจจะทาให้ ไม่ต้องรอคอยอะไหล่จากต่างประเทศ แต่เปลี่ยนเป็ น Print อะไหล่
ใช้ ซอ่ มบารุงได้ เอง

https://pbs.twimg.com/media/C9M4v6tWAAEcLUI.jpg

