ความทาทายของการสงสินคาไปทั่วโลก
ในอุตสาหกรรมโลจิสติกสเพื่อ E-commerce ขามประเทศ
การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ E-commerce ทําใหอุตสาหกรรมโลจิสติกสตองเรงพัฒนาตัว
ขึ้นมาใหทัน มิฉะนั้นอาจประสบปญหาคอขวด ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางลาชา Mr. Cui Zhong Fu รอง
ประธานของ China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) กลาววา “โลจิสติกสถือเปนเสาหลัก
ของธุรกิจE-commerceและในปจจุบัน อุตสาหกรรมโลจิสติกสจีนกําลังเขาสูชวงการพัฒนาที่สําคัญ”
การเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกสเพื่อ E-commerce ไดรับแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหมๆ ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนผานและยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกสดั้งเดิม
ของประเทศ อาทิ การสรางโกดังสินคาในตางประเทศและโกดังสินคาในเขตทัณฑบน นําไปสูรูปแบบของการ
"ซื้อทั่วโลก" "ขายทั่วโลก" และ "สงทั่วโลก" อยางไรก็ตาม Mr. Cui Zhong Fu มองวาการพัฒนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกสเพื่อ E-commerce ของจีนยังมีสิ่งที่ตองปรับปรุง ดังตอไปนี้
๑. การพัฒนาระบบกฎหมายยังไมสมบูรณ การกําหนดและปรับปรุงดานนโยบายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของเปนไปอยางลาชากวาพัฒนาการของอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพการบังคับใชทางกฎหมายอยูใน
ระดั บ ต่ํ า และมี ช องว า งทางกฎหมายมาก ดังนั้ น สภาประชาชนแหงชาติจีน หรื อ NPC จึ ง ได ทําการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ E-commerce และโลจิสติกส เพื่อเตรียมออกกฎหมายธุรกิจ E-commerce โดยคาด
วารางกฎหมายดังกลาวจะแลวเสร็จภายในสิ้นปนี้
๒. การยกระดั บการมี สว นรวมในการบริห ารจั ดการของภาครัฐ และภาคสั งคม และปรั บปรุ ง
วิธีการกํากับดูแลของภาครัฐ เนื่องจากธุรกิจ E-commerce ไดทําใหการคารูปแบบและการกระจายสินคาแบบ
ดั้ ง เดิ ม รวมทั้ ง รู ป แบบการใช ชี วิ ต ในสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปอย า งมาก อี ก ทั้ ง อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส เ พื่ อ
E-commerce ยังมีระบบการดําเนินงานตางๆ ที่ถือเปนสิ่งใหมซึ่งยังอยูในชวงศึกษาและทดลอง ดังนั้น ทุกภาค
สวนของสังคมและรัฐบาลควรมีวิสัยทัศนในการพัฒนาและกํากับดูแลอุตสาหกรรมดังกลาวในภาพรวมอยาง
เหมาะสม ขณะเดี ย วกั น ก็ ควรที่ จ ะส งเสริมใหผู ป ระกอบการกลาที่จ ะทดลองรู ป แบบธุร กิจ ใหมๆ และใช
ประโยชนจากสมาคม/องคกรที่เกี่ยวของในการควบคุมและกํากับดูแลธุรกิจ
๓. อุตสาหกรรม E-commerce ไดมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทําใหมี
ความตองการตอระบบการขนสงสินคามากขึ้น แตอุตสาหกรรมโลจิสติกสยังพัฒนาไมทันการเติบโตดังกลาว จึง
ควรพัฒนาธุรกิจ E-commerce และระบบโลจิสติกสไปพรอมกัน โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันที่รุนแรงดานราคา
แตควรใหความสําคัญในดานคุณภาพและประสิทธิผลมากกวาดานตนทุนและความเร็ว ผลักดันใหเกิดการบูร
ณาการในหวงโซอุปทานโลจิสติกส และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Big Data และระบบอัจฉริยะ
เปนตน
๔. ระบบการสนับสนุนตางๆ ยังตองไดรับการปรับปรุง ปจจุบันโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกสยังไม
เพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจ E-commerce ได เชน โกดังกระจายสินคามีไมเพียงพอ การจัดการทรัพยากร
ปลายน้ําไมเพียงพอ ตนทุนโลจิสติกสที่เพิ่มสูงขึ้น ตองเรงพัฒนาแพลตฟอรมที่สามารถเปดเผยขอมูลดานโลจิ
สติกสไดอยางแพรหลายและสามารถใหขอมูลกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได เปนตน

๕. ระบบประกันความนาเชื่อถือของอุตสาหกรรมโลจิสติกสเพื่อ E-commerce ยังตองไดรับการ
พัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้น การแขงขันในปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริการลูกคา จึงอาจจะมี
กรณีแอบอางหรือปลอมแปลงขอมูลเพื่อสรางความนาเชื่อถือ สงผลกระทบเชิงลบตออุตสาหกรรม ดังนั้น จึง
ตองเรงพัฒนาระบบความนาเชื่อถืออุตสาหกรรม
หลายปที่ผานมา ธุรกิจ E-commerce ขามพรมแดนของจีนไดพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยคาดวาใน
ป ๒๕๕๙ ธุรกิจ E-commerce ขามพรมแดนของจีนจะมีมูลคาถึง ๖.๕ ลานลานหยวน ธุรกิจ E-commerce
ขามพรมแดนกอใหเกิดการแบงงานในหวงโซการผลิต อุตสาหกรรมโลจิสติกสของจีนจึงตองมีขีดความสามารถ
และระบบที่ใหบริการกับทั่วโลกได ผูประกอบการควรใชโอกาสจากยุทธศาสตร One Belt, One Road ใน
การสรางเครือขายใหบริการโลจิสติกสในตางประเทศ ไมวาจะสรางเครือขายโลจิสติกสดวยตนเอง การรวมมือ
กับบริษัทตางชาติ หรือการซื้อกิจการ
คณะรั ฐ มนตรี แ ห ง รั ฐ จี น ได ป ระกาศ "ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบ
E-commerce ขามพรมแดนอยางรวดเร็วและยั่งยืน" โดยสนับสนุนใหผูประกอบการที่สงออกผานระบบ
E-commerce รวมมือกับบริษัทตางชาติผานวิธีการตางๆ อาทิ การจัดหาโกดังสินคาในตางประเทศ เปดรานให
ลูกคาไดมีโอกาสทําความรูจักกับสินคา เปดเว็บไซตขายและสงสินคา ฯลฯ รวมถึงสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจ
การคาระหวางประเทศที่มีบริการครบวงจรมาใหบริการดานพิธีการทางศุลกากร โลจิสติกส โกดังสินคาและ
บริการทางการเงินอยางครบวงจรแกผูประกอบธุรกิจ E-commerce สนับสนุนผูประกอบการสราง Global
Logistics Supply Chain และระบบใหบริการโลจิสติกสในตางประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชยจีนไดประกาศ
แผนปฏิบัติการ "Internet + Logistics" เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา โดยจะผลักดันการสรางโกดังสินคาEcommerceในตางประเทศจํานวน ๑๐๐ แหงภายใน ๑-๒ ปขางหนา
การสรางโกดังสิ นคา ในต างประเทศสามารถชวยแกไขปญหาของโลจิส ติกส ขามประเทศแบบ
ดั้งเดิมในดาน (1) เวลา (2) ตนทุน (3) พิธีการทางศุลกากร และ (4) Localization ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การนําเขาสงออกของธุรกิจ E-commerce จากขอมูลของ eBay ในไตรมาสที่สี่ของป ๒๕๕๗ ระบุวา ๑ ใน ๓
ของบริษัทขนาดใหญในเขต Greater China ไดเริ่มใชโกดังสินคาในตางประเทศแลว ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลเจ
อเจียงเสนอวา จะทําการสรางโกดังสินคาสาธารณะในตลาดสงออกสําคัญจํานวน ๖๐ แหง ภายใน 3 ป เพื่อ
บรรลุ เ ป าหมาย "การส งตรงจากพื้ น ที่ " ใหส ามารถครอบคลุ มและส งสิน คากระจายไปยั งทั่ ว โลกได อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไดประกาศวาจะไปสรางโกดังสินคาในสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ฯลฯ ทั้งหมด ๑๑ ประเทศเปนรอบแรก
Mr. Cui Zhong Fu กลาววา "หวังวาความตองการของผูประกอบการ E-commerce ขาม
พรมแดนจะสามารถกระตุนใหผูประกอบการโลจิสติกสหันมาบูรณาการทรัพยากรในตางประเทศและสราง
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