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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของกรณีศึกษาในต่างประเทศ
ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค
2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค 3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานานาชาติให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิธีการด�ำเนินการวิจัย ได้แก่ 1) การสอบถามข้อคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ
ระดับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร 2)การวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ประสบความส�ำเร็จที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 3) การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพือ่ ประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค SWOT Analysis ของ Humphrey (2005) 4) การตรวจสอบ
ความเชือ่ มโยงของข้อมูลปฐมภูมทิ ไี่ ด้จากการสอบถามผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จระดับผูบ้ ริหาร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ผูใ้ ช้บริการระดับผูบ้ ริหารเพือ่ ท�ำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดเห็น
ที่ได้จากการสอบถามร่วมกับผลการวิคราะห์เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศที่ประสบ
ความมส�ำเร็จที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสอบถามข้อคิดเห็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับผู้บริหารที่มี
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือเทคนิค SWOT Analysis ของ Humphrey (2005)
ผลการวิจยั พบว่าเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมมิ คี วามเป็นไปได้ในการพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่จ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขจุดอ่อน
และปัญหาอุปสรรคทีม่ อี ยู่ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพเขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของเขต
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ปลอดอากร ให้มากทีส่ ดุ ประเด็นทีน่ า่ สังเกตทีผ่ วู้ จิ ยั ได้คน้ พบ รวมทัง้ เสนอแนวทางในการเพิม่ ขีดความสามารถ
เขตปลอดอากรท่าอากาศสุวรรณภูมิ เพื่อให้แข่งขันทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค
ค�ำส�ำคัญ : สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางโลจิสติกส์/ศูนย์กลางโลจิสติกส์/อาคารคลังสินค้า/เขตปลอดอากร/
ศูนย์กระจายสินค้า
ABSTRACT
The purposes of this research were to : 1) to study factors for success of case analysis
in which is recognized as best practice as well as to study critical factors in developing as regional
logistics Hub 2) to analyse problems/obstacles and potential of customs free Zone being being
situated inside Suvarnabhum Internationaln Airport in terms of feasibility to develop as regional
logistics hub 3) to purpose intiative to developing the potential of Customs Free Zone at
Suvarnabhum Internation Airport as regional logistics hub among Asean Economic Community (AEC)
Researh methodology concerned 1) an enquiry the perception or recommendation in
terms of problems/obstackes and Any solutions being derived from experienced executive works
of 3PLs workder so related study area experienced executive customer of CFZ 2) Case analysis
comparison with best practices in overseas 3) as analysis strength opportunity threat in order to
evaluate the feasibility of CFZ located inside Suvarnphum Inernational airport by utilizing SWOT
as analytical framework (Humphry,2005) 4) an examination the relation between primary data
being derived from ecperienved ecevutive worked of 3PLs workers of related study area
experienced execurtive comtomers of CFZ for analysis synthesis the recommendation from as
enquiry and the results of best prctice’s case analyaia study.
Research instrument for data collection included an enquiry being derived from experienced
executive works of 3PLs workers of related study area experienced executive customers of CFZ
6 persons. Analysis instrument in SWOT Analysis (Humphrey, 2005)
The research findings revealed that CFZ at Suvarnbhum Internation Airport if feasible in
developing logistics hub among AEC under circurnstanes by elimination weakess as well as
current obstacle critical of developing CFZ’s capability to be regional logistics hub in accordance
with CFZ’s current situation as well as an identification lists of proper cargoes handled inside CFZ logistics
hun identification some implications as found by author as well as intiative proposal in enhancing
competitive advantage for CFZ at Suvarnbhum international airport for competing local and regional rival.
Keywords : Logistics facilities /Logistics hub/Cargo Termina/Customs free Zone (CPZ)/ Value
added Logistics Service (Val Service) distribution center (DC)
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บทน�ำ

อิทธิพลของธุรกิจระหว่างประเทศท�ำให้เกิด
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ
ในภูมิภาคทั่วโลก เมื่อพิจารณาถึงระดับขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมบริ ก าร
สาขาโลจิสติกส์ไทย จากการที่ประเทศไทยจะต้อง
ด�ำเนินการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การลงทุน
การเงิน และแรงงานฝีมือกับอีก 9 ประเทศสมาชิก
อาเซียน ตามพันธกรณีทไี่ ด้ทำ� ไว้รว่ มกันในการรวม
กลุ่มความร่วมมือของเศรษฐกิจหลังจากเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Commuunity: AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมาย
ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ระดั บ ขี ด ความสาทารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมบริการสาขาโลจิสติกส์ของไทย
เที ย บเคี ย งระดั บ ขี ด ความสามารถกั บ คู ่ แ ข่ ง ขั น
โดยเฉพาะประแทศสมาชิ ก ในภู มิ ภ าคเดี ย วกั น
คื อ ประเทศสิ ง คโปร์ แ ละสหรั ฐ อาหรั บ อามิ เ รท
ประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าคู่แข่ง เนื่องด้วย
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจุดด้อยด้าน
โครงสร้างพื้ นฐาน และสิ่ง อ�ำนวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ ดังนั้น
ประเทศไทยควรหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ เ ที ย บ
เท่ากับประเทศคู่แข่งขัน
ในการการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรพิจารณา
ถึ ง เรื่ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสิ่ ง อ� ำ นวยความ
สะดวกทีเ่ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมบริการให้ทนั สมัย
ครบถ้วนทั้งวงจร มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

ระดับสากล เนือ่ งจากสิง่ ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าทีเ่ กีย่ วข้องจะช่วยให้องค์กรธุรกิจ
ของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทั้งในด้าน
ความรวดเร็วในการขนส่ง ความถูกต้องในการรับส่ง
สินค้าการตอบสนองต่อลูกค้า และการลดต้นทุน
การขนส่งอันจะน�ำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า
และผลก�ำไรขององค์กร
ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงปัญหานีจ้ งึ มีความสนใจ
ที่จะท�ำการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธืภาพสิ่งอ�ำนวนความสะดวกทางการค้า
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมบริการ โดยด�ำหนดเป้าหมาย
ทีเ่ ขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ของ
กรณีศึกษาในต่างประเทศที่ประสบความส�ำเร็จ
และปัจจัยส�ำคัญ ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ระดับภูมิภาค
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและอุ ป สรรค
ความเป็นไปได้ของเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสวุ รรณภูมใิ นการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ระดับภูมิภาค
3. เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู ้ ป ระกอบการ
ภายในประเทศทีด่ ำ� เนินธุรกิจเป็นผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
สัญชาติไทย สามารถน�ำแนวทางในการสร้างมูลค่า
เพิ่มของอุตสาหกรรมให้บริการสาขาโลจิสติกส์
ไปสูก่ ารประยุกต์ใช้เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพรูปแบบ
การให้บริการภายในองค์กรของตน
4. เพื่อเป็นองค์ความรู้ส�ำหรับผู้ที่สนใจ
หรือน�ำไปสู่การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ดำ� เนินการ
ศึกษาโดยมีวธิ ดี ำ� เนินการศึกษาประกอบด้วยหัวข้อ
ส�ำคัญ 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแหล่ง
ของข้อมูลที่ใช้มาจาก 2 แหล่ง
• ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการ
วางแผนนัดหมาย การจัดเตรียมประเด็นในการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์
แบบเบ็ ด เสร็ จ ที่ มี ป ระสบการณ์ ร ะดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
จ�ำนวน 3 ท่าน ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จ� ำ นวน 2 ท่ า น และผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
จ�ำนวน 1 ท่าน
• ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดย
การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
ต�ำรา รายงานการศึกษา บทความทางวิชาการ
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งภายในและต่างประเทศ
ฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ต
ออนไลน์
ส่วนที่ 2 การศึกษาข้อมูล โดยการท�ำการ
ส�ำรวจ ทบทวนและศึกษาข้อมูล
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โดยท� ำ การ
สอบถามควาทคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์
แบบเบ็ ด เสร็ จ ที่ มี ป ระสบการณ์ ร ะดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
จ�ำนวน 3 ท่าน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จ�ำนวน 2 ท่าน และผูใ้ ช้บริการระดับบริหาร จ�ำนวน
1 ท่าน ในประเด็นปัญหา อุปสรรค ผลกระทบทีไ่ ด้รบั
สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไข
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โดยท�ำการ
ส�ำรวจ ทบทวนและศึกษาข้อมูลค้นคว้าใน ประเด็น
ดังต่อไปนี้
• แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จ (Factors for success) และปัจจัย
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ส�ำคัญในการพัฒนา ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ในระดับภูมภิ าค จากบทความ รายงาน วารสารทาง
วิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
• แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์
ประกอบของการสร้างมูลค่าเพิ่มโลจิสติกส์ (Value
Added Logistics Services) ในเขตปลอดอากร
เขตการค้าเสรีของท่าเรือและท่าอากาศยานรวาม
ทั้งบริเวณพื้นที่หลังท่าเรือ (Hinterland) บริเวณ
นอกเขตการบิน (Landside) และพื้นที่ใกล้เคียง
• ข ้ อ มู ล โ ค ร ง ส ร ้ า ง พื้ น ฐ า น ข อ ง
ท่าอากาศยานจ�ำนวนเที่ยวบิน ขึ้น ลง โครงข่าย
การบินระหว่างประเทศ
• ข้ อ มู ล สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกทาง
โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น อาคารคลั ง สิ น ค้ า
เขตปลอดอากร เขตการค้าเสรี ประเภทและสิทธิ
ประโยชน์ของเขตปลอดอากร/เขตการค้าเสรี
• ข้อมูลสถิติปริมาณการน�ำเข้า ส่งออก
ของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน
ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย
• ข้อมูลสถิตใิ นระดับมหภาคของประเทศ
และระดับอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น GDP/GPP/FDI
• ประเภทของสินค้าที่เหมาะสมกับศูนย์
กลางโลจิสติกส์ทางอากาศ
• นโยบายและกฎระเบียบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง/
กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
• ศูนย์โลจิสติกส์ในท่าอากาศยานฯ ของ
กลุม่ ประเทศ/กรณีศกึ ษาในต่างประเทศทีม่ แี นวทาง
ในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภูมิภาค
และระดับโลก
• ศู น ย์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ ใ นท่ า อากาศยานฯ
ของกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์
ในต่างประเทศที่มีแนวทางในการปฎิบัติที่ดี ระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
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ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
• ท�ำการวิเคราะห์เพือ่ ประเมินสภาวการณ์
ปัจจุบนั ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ จากเกณฑ์ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนา
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ตามแนวทางงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการที่ได้ท�ำการศึกษาจากกรณี
ศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีแนวทางปฎิบัติที่ดี
ในต่างประเทศ โดยวิธกี ารวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
กับกรณีศกึ ษาในแต่ละปัจจัยส�ำคัญทีไ่ ด้จากศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ
• ท�ำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ
โอกาส ความเสีย่ ง เพือ่ ประเมินศักยภาพ/ความเป็น
ไปได้ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis
• ท�ำการตรวจสอบความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสอบถามผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จระดับผูบ้ ริหาร ทีม่ ปี ระสบการณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร
เพื่อท�ำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้
จากสอบถามร่วมกับผลการวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง
และโอกาส ความเสี่ยง
ส่วนที่ 4 การสรุปผลและเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา
ท�ำการสรุปผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพโดยน�ำเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย
การก�ำหนดประชากร และกลุม่ ประชากร
ตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจัยนี้ประชากรที่ใช้ในการ
ศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

2. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จ
(3PLs) ทีม่ ปี ระสบการณ์ระดับผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และผู้ใช้บริการระดับผู้บริหาร
จากองค์กรภาคเอกชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
การเก็บข้อมูลตวามคิดเห็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์
แบบเบ็ ด เสร็ จ ระดั บ ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ป ระสบการณ์
ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้ใช้บริการ
ระดับผู้บริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน เครื่องมือที่ในการ
วิเคราะห์ คือเทคนิค SWOT Analysis ของ Humphrey
(2005)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จะมุง่ เน้นการใช้บริการ
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ และแหล่งข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษานี้มาจาก 2 ส่วน ใหญ่ ๆ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จาก
การวางแผนการนัดหมายการจัดเตรียมประเด็นใน
การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้บริการโลจิสติก์
แบบเบ็ ด เสร็ จ ที่ มี ป ระสบการณ์ ร ะดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
จ�ำนวน 3 ท่าน ผูป้ ฎิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีร่ ะดับ
ผู ้ บ ริ ห ารจ� ำ นวน 2 ท่ า นและผู ้ ใ ช้ บ ริ ห ารระดั บ
ผู้บริการจ�ำนวน 1 ท่าน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ได้จากการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
เอกสาร ต�ำรา รายงานการศึกษาบทความทางวิชาการ
ผลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาทัง้ ภายในและต่างประเทศ ฐาน
ข้ อ มู ล ทั้ ง ในและต่ า งประเทศจากอิ น เตอร์ เ น็ ต
ออนไลน์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่ อ ให้ ท ราบรายละเอี ย ดสภาวะการณ์
ปัจจุบันและปัญหา/อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึง
ความเชือ่ มโยงระหว่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการเสนอผล
การศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออก
เป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเขตปลอด
อากรท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรรณภูมิตั้งอยู่
บริเวณพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตกของท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ บนพื้นที่กว่า 413 ไร่ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้บริการในด้าน
• งานบริหารขนส่ง ได้แก่ การให้บริการ
รถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างอาคารภายใน ทสก
• งานบริการคลังสินค้าส่วนกลาง ได้แก่
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งานรับจัดเก็บสินค้า งานจัดระวางบรรทุก การ
ด�ำเนินการกิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า การให้บริการ
อุปกรณ์ เพือ่ สนับสนุนการขนถ่ายสินค้า งานด�ำเนิน
พิธีการศุลกากร
• ให้บริการพื้นที่ เช่าในอาคารต่างๆ
ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษา ในส่วนนี้เป็นการ
น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละข้ อ มู ล
ทุติยภูมิ ได้แก่
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ปฐมภู มิ จ ากการ
สอบถามผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จที่มี
ประสบการณ์ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานระดับ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และผู้ใช้บริการระดับ
ผู้บริหารเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
ปั ญหา/อุปสรรค

สาเหตุของปั ญหา

1) ด้ านกฎหมายและกฎระเบียบ กฎหมายศุลกากร (ตามประกาศ
ที่ ไ ม่ เ อื อ้ อ�ำ น ว ย ต่ อ ก า ร กรมศุลกากร ที่ 79/2554)
ด�ำเนินงาน
- ข้ อกฎหมายศุ ล กากรที่ ไ ม่
เอื ้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เช่ น ผู้ ประกอบการเอกชน
ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรบริ เ วณอาคาร
คลังสินค้ าส่วนกลาง
- ข้ อกฎหมายศุ ล กากรที่ ไ ม่
เอื ้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ในเขตปลอดอากรกรณีทกี่ �ำหนด
ให้ บุค คลและยานพาหนะ
ท้ องถิ่ นยื่ นขออนุญาตผ่าน
เข้ า ออกในพื น้ ที่ เ ขตปลอด
อ า ก ร ท่ า อ า ก า ศ ย า น
นานาชาติสวุ รรณภูมิ

ผลกระทบที่เกิดขึน้

แนวทางแก้ ไข

ผู้เช่าพื ้นที่ VAA:Zone 2 ยกเลิก
สัญ ญาการเช่ า และผู้ เช่ า พื น้ ที่
ในปั จจุ บั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ให้
บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นกลุ่ม บริ ษั ท
ข้ ามชาติ เช่น DB Schenker และ
DHL Forwarding

พิ จ ารณาแก้ ไ ข ยกเลิ ก หรื อ
ยื อ หยุ่ น กฎหมายศุ ล กากร
และกฎระเบี ย บต่ า งๆเพื่ อ ให้
สอดคล้ องเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้ อมปั จจุบนั และสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
กิ จ กรรมเชิ ง พานิ ช ย์ ไ ด้ ห ลาก
หลายมากขึ ้น
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ปั ญหา/อุปสรรค

สาเหตุของปั ญหา

2) ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ - ความล่าช้าของการพัฒนา
และเริ่มใช้ ระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลระปฎิบัติการ ACCS
- ระบบปฏิ บั ติ ก าร ACCS
(Airport Cargo Community
System) เป็ น ระบบที่ ถู ก กำ�หนดให้มีขึ้นตามสัญญา
ประกั น ทั ณ ฑ์ บ นในการ
ขอจั ด ตั้ ง เขตปลอดอากร
ท่ า อากาศยานฯ ระหว่ า ง
บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จำ � กั ด (มหาชน) ทอท.
ผู้ขอจัดตั้งกับกรมศุลกากร
เพื่อใช้บริหารจัดการในการ
เชือ่ มโยงข้อมูลทางอิเล็คทรอ
นิกส์ ระหว่างกัน เช่น การ
แสดงรายงานและการตั ด
บัญชี ข้อมูลการเคลื่อนย้าย
สินค้าเข้า-ออก ภายในเขต
ปลอดอากร
3) ด้ านการลดต้ นทุ น ในการ ด�ำเนินการ
- ผู้ เช่ า พื น้ ที่ บ ริ เ วณ VAAZone 2 ไม่สามารถลดต้ นทุน ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ หาร
จัดการและการด�ำเนิ นการ
รวมทังการท�ำก�ำไรจากพื
้
้นที่
บริ เวณ VAA-Zone 2

เนือ่ งจากรูปแบบของรายงาน
และมาตรฐานของระบบ
ในการเชื่อมโยงข้ อมูล การ
ออกแบบฟั งก์ชนั่ การใช้ งาน
ของระบบ ACCS จะต้ องเป็ น
ไปตามทีก่ รมศุลกากรเห็นชอบ
ปั จ จัย สนับ สนุน ที่ จ ะท�ำให้
ระบบ ACCS ได้ รับการพัฒนา
และน�ำมาใช้ เชื่อมโยงข้ อมูล
ตามกรอบเวลาและตาม
วัตถุประสงค์
ระบบของผู้ประกอบการคลัง
สินค้ า ระบบของผู้ประกอบ
การเพิ่มมูลค่าสินค้ า ระบบ
ศุ ล กากร และระบบของ
หน่วยราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
จะต้ องมี ค วามพร้ อมที่ จ ะ
ให้ มกี ารเชือ่ มโยงและส่งผ่าน
ข้ อมูลได้ เพราะฉะนัน้ ระบบ
ACCS จึงมีความจ�ำเป็ นต้ อง
มีการพัฒนาปรับเปลืย่ นตาม
ไปด้ วย
กฎหมายศุ ล กากร (ตาม
ประกาศกรม ศุล กากร ที่
79/2554)
การบริ หารจัดการที่ขาดการ
ผลั ก ดั น และการร่ วมมื อ
ประสานงานแบบบูรณาการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ผลกระทบที่เกิดขึน้

แนวทางแก้ ไข

ต้ น ทุน ค่ า ใข้ จ่ า ยในหารบริ ห าร จัดการและต้ นทุนในการด�ำเนิน
การสูงขึ ้น ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตังเขตปลอดอากร
้
-

-

ก�ำหนดผู้รับผิดชอบหลัก
จากหน่วยงานของผู้มสี ว่ น
ได้ สว่ นเสีย
ด�ำเนินการตรวจสอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กรมศุลกากร
ด�ำเนินการตรวจสอบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กรมศุ ล กากรถึ ง ความ
เป็ นไปได้ ในการน�ำระบบ
พิ ธี ก ารศุ ล กากรแบบไร้
เอกสาร E-Paperless มา
พัฒนารูปแบบ และฟั งก์ชนั่
เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบการ
เอกชนต้ องใช้ ระบบดั ง
กล่า วนี เ้ พื่ อ เชื่ อ มโยง/ส่ง
ผ่านข้ อมูล

ผู้เช่าพื ้นที่ VAA:Zone 2 ยกเลิก
ท�ำการวิ เ คราะห์
สัญญาการเช่าประมาณ 50% - ประเภทสินค้ าที่เหมาะสมกับ
60%
การท�ำกิจกรรมมูลค่าเพิ่มที่ขน
ข น ส่ ง โ ด ย ต ร ง ( D i r e c t
Shipment Cargo) การถ่ายล�ำ
(Transshipment Cargo)
สิ น ค้ าผ่ า นแดน (In-transit
Cargo) ไปประเทศกลุม่ AEC
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ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวความคิด
ทฤษฏี วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถ
แสดงผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่สนับสนุนให้
สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ในภูมภิ าค คือ
		 1.1 ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ
ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล
		 1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
		 1.3 นโยบายและมาตรการทางด้าน
ภาษีและนโยบายการเปิดเสรีดา้ นการค้าการลงทุน
ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นน�ำจากต่างประเทศ
		 1.4 ปราศจากการทุจริตและคอรัปชัน่ ๆ
		 1.5 ก า ร มี ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพมีขีดความสามารถสูง
		 1.6 การให้ความส�ำคัญกับการวิจัย
และการพัฒนา
		 1.7 การมีอตุ สาหกรรมและกลุม่ ธุรกิจ
ที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางโลจิสติก์
2. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่สนับสนุนให้
สหรัฐอาหรับเอมิเรทเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์
ในภุมิภาค
		 2.1 ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล
		 2.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
		 2.3 ก า ร มี ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
		 2.4 การมีสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
ที่น่าดึงดูดต่อการลงทุน
		 2.5 การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free
Trade Zone) และเมืองธุรกิจ (Business Parks)
		 2.6 การมีอตุ สาหกรรมทีส่ นับสนุนและ
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
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3. ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาให้เป็นศูนย์
กลางโลจิสติกส์
		 3.1 ปั จ จั ย ด้ า นที่ ตั้ ง (Strategic
Location)
		 3.2 ปัจจัยด้านความีเสถียรภาพของ
รัฐบาล
		 3.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์
		 3.4 ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		 3.5 ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการในการ
บริหารจัดการ
		 3.6 ปัจจัยด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน
		 3.7 ปัจจัยด้านการจูงใจให้มกี ารลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ ส�ำนักงาน
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศ ซึง่ จะเป็นกลไกขับเคลือ่ น
ทีก่ อ่ ให้เกิคความส�ำเร็จในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ท�ำการวิเคราะห์เพือ่ ประเมินสภาวะการณ์
ปัจจุบนั ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยานฆนานาชาติ
สุวรรณภูมิ จากเกณฑ์ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ตามแนวทางงานวิจัย
และบทความทางวิชาการที่ได้ท�ำการศึกษาจาก
กรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับแล้วว่ามีแนวทาง
ปฎิบัติที่ดี ในต่างประเทศ
2) ท�ำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ
โอกาสความเสีย่ งเพิ่อประเมินศักยภาพความเป็นไปได้
ของเขตปลอดอากรท่ า อากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิโดยใช้กรอบการวิเคราะหด้วยเทคนิค
SWOT Analysis
3) ท�ำการตรวจสอบความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสอบถาม
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของกรณีศึกษา
ในต่างประเทศที่ประสบความส�ำเร็จของประเทศ
สิงค์โปร์ คือ 1) ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและความ
มีเสถียรภาพของรัฐบาล 2) การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน 3) นโยบายและมาตรการทางด้านภาษีและ
นโยบายการเปิดเสรีทางด้านการค้า 4) ปราศจาก
การทุจริตและคอรัปชั่น 5) การมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถสูง 6) การให้
ความส�ำคัญกับการวิจัยและการพัฒนา 7) การ
มี อุ ต สาหกรรมและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ส นั บ สนุ น และ
เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางโลจิสติกส์ 8) มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
2. ปัญหาอุปสรรคความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ พบว่าปัญหาอุปสรรคในสภาวะการณ์
ปัจจุบันคือ 1) ด้านข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่
ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ 2) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในประเด็นความล่าช้าของการพัฒนา
และการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบปฎิบัติการ
ACCS ซึง่ เป็นระบบทีถ่ กู ก�ำหนดให้มขี นี้ ตามสัญญา
ประกันฑัณฑ์บทในการขอจัดตั้งเขตปลอดอากร
ยังไม่เอือ้ ประโยชน์ให้ผใู้ ช้บริการ 3) ด้านการลดต้นทุน
ในการด�ำเนินการของผู้เช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า
ไม่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ
และการด�ำเนินงาน ไม่สามารถท�ำก�ำไรจากพื้นที่
บริเวณ VAA:Zone 2
ผลการวิจยั ด้านปัจจัยต่างๆ สามารถแบ่งออก
เป็น 5 ปัจจัย คือ
ปัจจัยที่ 1) ด้านความมีเสถียรภาพของรัฐบาล
และการด�ำเนินนโยบายตามที่ได้ก�ำหนดไว้
ปัจจัยที่ 2) ด้านทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยที่ 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจัยที่ 4) ด้านกระบวนการในการบริหาร
ขัดการต่างๆ และมีปจั จัยด้านกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ
ปัจจัยที่ 5) ด้านการจูงใจให้มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ ส�ำนักงาน
เพื่อด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
ในส่วนของจุดแข็งพบว่าเขตปลอดอากร
ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิมีจุดแข็งที่จะเป็น
ตั ว ขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทั้งภายในและ
นอกประเทศ มี 3 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยที่ 1) ด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้ง ตั้งอยู่ใน
ต�ำแหน่งศูนย์กลาง อยู่ในบริเวณกับตลาดธุรกิจ
การค้าหลัก โครงข่ายการบินที่เชื่อมต่อทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ความรวดเร็วและบริการ
ที่เชื่อถือได้
ปัจจัยที่ 2) ปัจจัยด้านกระบวนการในการ
บริหารจัดการและปัจจัยด้านกฎหมานและกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศ สามารถด�ำเนินพิธีการศุลกากรได้
24 ช.ม. ตลอด 7 วันโดยไม่มีวันหยุด
ปัจจัยที่ 3) ปัจจัยด้านการจูงใจให้มีการ
ลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศและการเข้ า มา
ตัง้ ส�ำนักงานเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจ มีขนาดของตลาด
ธุรกิจการค้าที่กว้าง
ในส่ ว นของโอกาศของเขตปลอดอากร
ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ ที่สามารถน�ำมาใช้
ขับเคลื่อน มี 2 ปัจจัยคือ
ปัจจัยที่ 1) ด้านการจูงใจให้มีการลงทุน
โดยตรงจากประเทศ
ปัจจัยที่ 2) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน จากการ
วิจยั พบว่าโอกาสภายหลังจากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพของปลอดอากรท่าอากาศ
นานาชาติสุวรรณภูมิ ในการขยายทางวิ่ง โครงการ
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ขยายพื้นที่และพัฒนาคลังสินค้าท�ำให้มีโอกาส
ที่ จ ะสามารถให้ บ ริ ก ารที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น
ในส่วนของอุปสรรคของเขตปลอดอากร
ท่าอากาศนานาชาติสวุ รรณภูมิ ผูว้ จิ ยั พบว่าการเปิด
เสรีทางนโยบายการบิน ในกลุ่ม AEC อาจส่งผล
ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าและการเติบโตของธุรกิจ
ในทางลบเนือ่ งจากการแข่งขันอย่างเสรีภายในภูมภิ าค
รวมทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้นจากความต้องการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่นเดียวกับประเทศไทย ความ
ไม่มีเสถียรทางการเมือง และความผันผวนของ
ราคาเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ข้อเสนอแนะ
จากการรวบรวมข้อมูลของกรณีตา่ งประเทศ
ที่ประสบผลส�ำเร็จและปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนา
ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคใน
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรค
ความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาเขตปลอดอากร
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ การน�ำข้อมูล
ต่างๆมาท�ำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
1. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Priority)
ของปัจจัยทีค่ วรตระหนักเพือ่ ให้การพัฒนาศักยภาพ
ของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ประสบผลส�ำเร็จ ควรจัดล�ำดับดังต่อไปนี้
		 1.1 ปัจจัยด้านความมีเสถียรภาพของ
รัฐบาลและการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
รัฐบาลในการด�ำเนินตามนโยบายที่ตั้งไว้
		 1.2 ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้าน
โลจิสติกส์เพื่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ
ของสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ การพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ
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การพัฒนาสถานีทเี่ ป็นจุดเชือ่ มโยงการขนส่งต่อเนือ่ ง
หลายรูปแบบ
		 1.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ทมี่ งุ่ เน้น
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ
ระบบการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่น
		 1.4 ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ทตี่ งั้ ทีม่ งุ่ เน้น
การขยายตลาดธุรกิจการค้าหลักไปยังกลุม่ ประเทศ
GMS และประเทศในกลุม่ AEC ทีม่ สี ดั ส่วนปริมาณ
การขนส่งทางอากาศสูง และเป็นฐานการผลิตสินค้า
ที่ต้องการความเร่งด่วนในการขนส่ง
		 1.5 ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการในการ
บริหารจัดการต่างๆและปัจจัยด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ
		 1.6 ปัจจัยด้านการจูงใจให้มกี ารลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศและการเข้ามาตัง้ ส�ำนักงาน
เพื่อด�ำเนินธุรกิจในประเทศจากกลุ่มองค์กรธุรกิจ
ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิด
ความส�ำเร็จในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
2. ประเภทของสิ น ค้ า ที่ เ หมาะสม
ควรประกอบด้วย
		 2.1 สิ น ค้ า ที่ มี ป ริ ม าณขนส่ ง น้ อ ย
ในแต่ละครั้ง แต่มีมูลค่าสูง
		 2.2 สินค้ากลุ่มไฮเทค ที่มีเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าล�้ำสมัยที่มีวงจรการใช้งานที่สั้น เช่น
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
		 2.3 สิ น ต้ า กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าและ
เวชภัณฑ์ต่างๆ
		 2.4 สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
(Auto-Part and Accessories) การบริหารส�ำหรับ
อุตสาหกรรมนีไ้ ด้แก่ Inbound-to-Manufacturing,
Intercontinental Supply Chains
		 2.5 สิ น ค้ า กลุ ่ ม เคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์
อันตราย (Chemicals and Hazardous Materials)
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		 2.6 สินค้ากลุ่มแฟชั่นและเครื่องหนัง
ที่มีราคาสูง
		 2.7 สินค้ากลุม่ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ขนาดใหญ่
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้
1. การศึกษาในเชิงลึกประเด็นสาเหตุของ

ปั ญ หาในการพั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การ
เคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า (ระบบ ACCS) ภายในเขต
ปลอดอากร เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้
ปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2. การศึกษาเพื่อน�ำแนวทางการพัฒนา
ศักยกภาพเขตปลอดอากรท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิที่ได้จากศึกษาในครั้งนี้ เพื่อสังเคราะห์
และน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยาน
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค
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