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ศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสนเชิงการตลาด 
 

โดยธนิต  โสรัตน 
ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP 

 
ความเปนมาและความสําคัญของทาเรือเชียงแสน 2  
 จากการศึกษาของกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ซ่ึงไดศึกษามาตั้งแตป 2543 เห็นวาทาเรือ
เชียงแสนแหงที่ 1 ซ่ึงเปนทาเรือรองรับการขนสงทางแมนํ้าโขง ตั้งอยูที่อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย มีปญหาอุปสรรคเชิงพ้ืนที่มาก และเห็นวาควรจะมีการยายไปตรงบริเวณปากแมนํ้ากก บริเวณ
ตําบลสบรวก เปนพ้ืนที่ของ สปก. จํานวน 387 ไร 1 งาน 44 ตารางวา ซ่ึงไดรับอนุมัติการขอใชที่ดิน
จากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยในป 2549 ไดจายงบประมาณชดเชยคาที่ดินจํานวน 
50 ลานบาท พรอมทั้งดําเนินการใหศิลปากรจังหวัดเชียงใหม เขามาดูแลผลกระทบดานโบราณสถาน
บริเวณรอบที่ดิน ทั้งน้ี ทาเรือเชียงแสนแหงที่ 2 ไดรับการอนุมัติ งบประมาณในการกอสรางตั้งแตวันที่ 8 
พฤษภาคม 2551 เปนงบประมาณผูกพันป 2552 – 2554 จํานวน 1,546 ลานบาท จะเร่ิมดําเนินการได
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ระยะเวลาการกอสราง 960 วัน ในดานโครงสรางพื้นฐานดานถนนที่จะ
เขาทาเรือกรมทางหลวงชนบทจะมีการดําเนินการสรางเสนทางสายใหม จากเสนทางหมายเลข 1129 
โดยเร่ิมตนที่บานสันทรายกองงาม เพ่ือมาเชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ดังนั้น ทาเรือเชียง
แสนแหงที่ 2 จึงเปนทางเลือกของการขนสงทางแมนํ้าโขง จะยังคงมีบทบาทและเปนทางเลือก
ระหวางการขนสงทางถนน (เสนทาง R3E) โดยสินคาหลักที่คาดวาจะใชเสนทางขนสงทางแมนํ้า จะ
เปนสินคาประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงและยางพารา ซ่ึงในป 2550 มีสินคาผานทาเรือเชียงแสน 250,000 
เมตริกตัน และในป 2554 คาดวาปริมาณ 500,000 เมตริกตัน โดยในป 2558 จะเปนปริมาณสินคาที่จะ
ขนสงโดยใชเสนทางแมนํ้าโขงอาจไปถึง 1.0 ลานเมตริกตัน ซ่ึงสินคาเกษตรประเภทที่ยังไมแปรรูปจะ
เปนกลุมเปาหมายของการขนสงทางแมนํ้าโขง  
ประเภทของสินคาที่จะขนสงผานศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน 
 ทาเรือเชียงแสนแหงที่ 2 ซ่ึงจะสรางใหมจะมีลักษณะเปนแองจอดเรืออยูหางจากทาเรือเดิม
ประมาณ 10 กิโลเมตร เม่ือสรางเสร็จจะสงเสริมตอการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน โดยเฉพาะ
จีนตอนใต ซ่ึงศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสนจะเปนประตูเศรษฐกิจ (Gateway) เชื่อมโยงการขนสง
ทางแมนํ้าโขงกับทาเรือของจีน ไดแก ทาเรือกวนเลย และทาเรือจ่ิงหง ซ่ึงอยูตนน้ําระยะทางประมาณ 
360 กิโลเมตร  การขนสงสินคาจากทาเรือทั้ง 2 แหงของจีนสามารถเปลี่ยนโหมดการขนสงทางถนนไปสู
มณฑลยูนาน ซ่ึงภายใตการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ “GMS” ถือเปนแนวระเบียงเสนทางเหนือ-ใต 
หรือ North-South Economic Corridor โดยจีนไดวางยุทธศาสตรใหนครคุนหมิงซ่ึงเปนเมืองหลวงของ
มณฑลยูนาน ใหเปนศูนยกลาง (HUB) ในการเชื่อมโยงการขนสงและการกระจายสินคาเขาสูตลาดของ
ประเทศไทย ซ่ึงจีนถือเปน Land bridge ที่จะเขาสูอาเซียน โดยมณฑลยูนานอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ของจีน มีเน้ือที่ประมาณ 394,100 ตารางกิโลเมตร เปนเมืองอาหารที่สําคัญของจีน และเปนฐานการ
ผลิตยางพาราใหญที่สุดของประเทศจีน รวมทั้ง เปนแหลงผลิตนํ้ามันปาลม กาแฟ และชา และประเทศ
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จีนกําหนดใหมณฑลยูนานเปนแหลงผลิตผัก ผลไม และวางยุทธศาสตรใหเปนแหลงผลิตดอกไมของโลก  
โดยในป 2006 มีพ้ืนที่ใชปลูกดอกไมถึง 107,000 ไร มีมูลคามากกวา 3,500 ลานหยวน ยุทธศาสตร
มณฑลยูนาน จึงเปนตลาดสงออกผัก ผลไม โดยมีประเทศไทยเปนตลาดเปาหมาย ซ่ึงสินคาที่สงออก
ผานศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน เชน กระเทียม แอปเปล พริกไทย กะหล่ําปลี บล็อกโคลี่ ถั่ว
ลันเตา ผักกาดขาว ฯลฯ ทั้งน้ี ภายใตการเปดเสรีการคา FTA ซ่ึงไทยไดทํากับประเทศจีน (ผานทาง 
AFTA จีน-อาเซียน) ทําใหการนําเขาผัก ผลไมจากประเทศจีนในอัตราภาษีศูนย ขณะที่สินคาไทยซึ่งไป
ขายในประเทศจีนตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 13% โดยที่มณฑลยูนานถูกจัดเปน “Area Base” ในการ
ใชการขนสงทางแมนํ้าระบายสินคาเขาสูประเทศไทย ซ่ึงยูนานมีความไดเปรียบทั้งเชิงพ้ืนที่เพาะปลูกที่
สภาพภูมิอากาศ มีความเหมาะสมกับการปลูกผัก ผลไมเมืองหนาว มีตนทุนการผลิตตอไรที่ต่ํากวา 
เน่ืองจากใชปุยอินทรียและมีคาแรงราคาต่ํา อีกทั้งการขนสงจากเมืองจ่ิงหง (ซ่ึงเปนเมืองทาปลายทาง
ของการขนสงทางแมนํ้าโขง) และหรือเมืองกวนเลย ซ่ึงเปนทาเรือตรงรอยตอระหวางจีน-พมา และสปป.
ลาว ทําใหจีนมีศักยภาพสามารถสงสินคาลองลงตามแมนํ้าโขง ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9-10 
ชั่วโมง ขณะที่ไทยจะมีตนทุนการผลิตตอไรที่สูงกวา และมีตนทุนการขนสงที่สูงกวาประเทศจีน 2-3 เทา  
เหตุใดตองมทีาเทียบเรือเชียงแสนแหงที่ 2 
 จากความแออัดทางดานพื้นที่
ทาเทียบเรือเชียงแสนแหงที่ 1 กอปรกับ 
พ้ืนที่ทาเทียบเรือเชียงแสนแหงที่ 1
โดยรอบไมสามารถ  ขยายพื้นที่ ได
เน่ืองจากอยูในพ้ืนที่เมือง โครงการทา
เทียบเรือเชียงแสนแหงที่ 2 จึงมีความ
จําเปนจะตองมีการพัฒนาและกอสราง
เพ่ือแกไขปญหาความไมสะดวกในการ
ใชงานของทาเทียบเรือเดิม โดยมีเหตุผลในการกอสรางทางเรือแหงใหม ดังน้ี 

1. ทาเทียบเรือเชียงแสน 1 ไมมีโรงพักสินคา และ อยูในเขตเทศบาลจึงไมสามารถขยายพื้นที่
รองรับได เกิดปญหาการจราจรติดขัด 

2. อําเภอเชียงแสนเปนเมืองประวัติศาสตร การวิ่งเขาออกของรถบรรทุกสินคาจํานวนมากอาจ
สงผลตอความเสียหายของโบราณสถาน 

3. การขนถายสินคาผานสะพานปรับระดับชวงฤดูแลงไมสะดวก เน่ืองจาก ความชันของสะพาน
มาก 

4. การซอมบํารุงทุนเทียบเรือใตแนวน้ําทําไดลําบาก เน่ืองจาก ตองหาโครงสรางมาค้ํายันสะพาน
ปรับระดับ และ ไมมีคานเรือขนาดสําหรับทุนเทียบเรือ 12 X 50 เมตรในพื้นที่ 

5. การซอมบํารุงสะพานปรับระดับทําไดลําบาก   
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แผนที่ตัง้ของทาเรือเชียงแสน 

 
 
ประโยชนกับระบบเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากโครงการทาเทียบเรอืเชียงแสนแหงที่ 2 

1. อํานวยความสะดวกใหการขนสงสินคาระหวางไทยกับประเทศลุมแมนํ้าโขงตอนบนโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ทางตอนใตของจีน 

2. เพ่ิมโอกาสใหผูผลิตไทยสามารถเขาถึงผูบริโภคในพ้ืนที่เขาออกทะเลลําบาก และ มีทางเลือกใน
การอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 

3. เสริมสรางสมรรถนะการแขงขันดานโลจิสติกสที่ประเทศคูแขงเลียนแบบไมได 
4. พัฒนาพื้นที่อําเภอเชียงแสนเปนประตูการคาและฐานการลงทุน เพ่ิมการจางงาน กระตุนความ

เจริญทางเศรษฐกิจ 
5. แกปญหาทาเทียบเรือเชียงแสนเดิม เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหชุมชน รักษาเมืองประวัติศาสตร  
 

 อยางไรก็ดี ประเด็นที่ควรพิจารณาไปพรอมกับการกอสรางทาเรือจะเกี่ยวของกับการจัด
ระเบียบของผังเมืองของเทศบาลเมืองเชียงแสน ทั้งในดานการจราจรและการดูแลสภาพแวดลอมซ่ึง
เกิดจากการทิ้งขยะและปฏิกูลลงไปในแมนํ้าและการปองกันชุมชนซ่ึงเกิดจากโรคที่จะมากับคนเรือและ
สินคา โดยเฉพาะผลกระทบตอชุมชนดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับแหลงทํามาหากิน และธุรกิจในทองถิ่น ซ่ึงจะ
ไดรับผลกระทบจากธุรกิจที่มาจากสวนกลางและมาจากจีน ซ่ึงมีความไดเปรียบทั้งดานเชิงทุน , 
ประสบการณและเทคโนโลยี  แตอําเภอเชียงแสนและจังหวัดเชียงรายจะไดรับประโยชนอยางมากจาก
การทองเที่ยว ซ่ึงจะมีตัวเลขการเติบโตอยางกาวกระโดด  
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แผนดานการตลาดเพื่อใหมีการใชศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน 
 โครงการกอสรางศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน ซ่ึงไดผานการอนุมัติงบประมาณจาก ครม. 
เม่ือวันที่8 พฤษภาคม 2550 ภายใตงบประมาณจํานวน. 1,546 ลานบาท การกอสรางทาเรือหากเปนไป
ตามโครงการก็นาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2554 อยางไรก็ตาม การลงทุนครั้งน้ีของรัฐบาลจําเปนที่
หนวยงาน ซ่ึงจะตองเขามารับหนาที่ในการบริหารจัดการภายหลังจากที่มีการสงมอบงานใหกับการ
ทาเรือแหงประเทศไทย จําเปนที่จะตองนําประเด็นในเชิงการจัดการดานการพัฒนาศูนยเปลี่ยนถายรถ
ขนสงเชียงแสนในเชิงการตลาด จะตองมองศักยภาพของทางเลือกการขนสงทางถนน โดยเฉพาะในชวง
เปดทาเรือในป 2554 ซ่ึงเปนจังหวะเดียวกับสะพานขามแมโขงคงใกลจะเสร็จ จะตองมองในดานการ
แขงขัน ซ่ึงนาจะพิจารณาปจจัยแวดลอมเชิงพ้ืนที่ (Area Base) ดังตอไปน้ี 

1. ตองมีระบบการตลาดเชิงรุก ซ่ึงไมควรมองสินคาที่มาจากมณฑลยูนาน แตควรจะใชศักยภาพ
เชิงพ้ืนที่ในฐานะที่คุนหมิงเปนมณฑลที่ติดตอกับเมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญของจีน เชน นครฉง
ชิ่ง หรือเมืองเฉินตู ซ่ึงทั้งสองเมืองนี้จีนไดพัฒนาใหเปนเมืองอุตสาหกรรมและโลจิสติกส  

2. จัดตั้งตัวแทนดานการตลาดรวมกับผูประกอบการโลจิสติกสของจีน เชนที่นครคุนหมิง
และเมืองจ่ิงหง ซ่ึงจะเปน HUB Link เชื่อมไปสูมณฑลที่สําคัญอีกหลายเมือง เพ่ือใหเปนตัวแทน
ในการจัดหาลูกคาที่เปน LSP ของจีนในการใชเสนทางขนสงทางแมนํ้าโขง 

3. การทําประชาสัมพันธอยางมีระบบใหกับผูประกอบการผลิตของจีนโดยตรง (Direct 
Marketing) ในการเปนปรับเสนทางกระจายสินคาจากชายฝงทะเลตะวันออกมาเปนทางถนน
โดยเปลี่ยนโหมด (Shift Mode) ขนสงทางแมนํ้าโขงผานศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน เพ่ือ
ขนสงทางถนนเขาสูตลาดภายในของไทย ซ่ึงจะเปนทางเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมประเภทของสินคาให   
มาใชบริการของศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน นอกจากนี้ คุนหมิงยังมีเนื้อที่ติดกับมณฑล
กวางสี โดยมีนครหนานหนิงเปนเมืองหลวง ซ่ึงหนานหนิงซ่ึงเปนเมืองเกษตรกรรม ซ่ึงทําตลาด
เชิงรุกไปในมณฑลที่มีอาณาบริเวณติดกับยูนาน เชน หูหนัน , มณฑลหูเปย ลวนแตจะเปนการ
สงเสริมตอการเพิ่มจํานวนสินคาที่จะเขาทาเรือ โดยเฉพาะเมื่อจีนสามารถเชื่อมการขนสงทาง
ราง 

4. กําหนดสินคาเที่ยวกลับจากไทย (Backhaul) ที่ชัดเจนที่จะมีศักยภาพในการใชทาเรือ
เชียงแสน (Commodity Base) เชน การขนสงนํ้ามันและยางพารา โดยมีปลายทางอยูนคร
คุนหมิง การขนสงทางแมนํ้าโขงจะมีตนทุนที่ต่ํากวา และมีขั้นตอนผานศุลกากรที่ยุงยากนอย
กวา โดยสินคาที่ไทยสงออกไปจีนที่สําคัญก็คือ 

ก. นํ้ามันเชื้อเพลิง ซ่ึง ป.ต.ท. จะขนน้ํามันสงไปขึ้นทาจ่ิงหง ปละ 2,800 เที่ยว หรือ
ประมาณน้ํามัน 150,000 ตัน คาดวาในอีก 3 ปขางหนา การจราจรทางน้ําจะมีปริมาณ
ที่มากขึ้น ซ่ึงจีนคาดการณวาจะเปนการขนสงนํ้ามันประมาณ 300,000 ตัน  

ข. แกซธรรมชาติ 300,000 ตัน  
ค. ยางพารา ซ่ึงจะสงตอไปที่นครคุนหมิงและเมืองฮกเกี้ยน  
ง. สินคานําเขาจะมีพืชจากจีน เชน ผัก ผลไม , กระเทียม ฯลฯ ซ่ึงสงมาจากคุนหมิ

งเมืองหูหนานและเมืองเฉินกง ซ่ึงเปนเมืองปลูกผักกะหล่ําที่สําคัญของยูนาน 
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5. การทํายุทธศาสตรเปนทาเรือพันธมิตรกับทาเรือกวนเลย (Guanlei) ซ่ึงเปนทาเรือสําคัญ
ของจีน สินคาจากทาเรือเชียงแสนของไทยกวา 80-90% จะตองมาขนถายสินคาที่ทาเรือแหงนี้ 
ซ่ึงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1993 หางจากดานชายแดนหมอฮ้ัง (บอหาน) ประมาณ 102 กิโลเมตร 
โดยโครงการแรกลงทุนไป 258 ลานหยวน ประกอบดวย หนาทายาวกวา 300 เมตร เปน
ลักษณะลาดเปนระดับ สําหรับขนถายสินคา ซ่ึงสามารถขนถายสินคาในป 2005 มีเรือเขา-
ออกกวา 2,847 เที่ยวคิดเปนน้ําหนัก 68,000 เมตริกตัน เปนมูลคาประมาณ 460 ลานหยวน 
สินคาเกือบทั้งหมดสงมาประเทศไทยที่ทาเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แตบางครั้งเรือจีนก็ไป
ขนถายนอกทาเรือเชียงแสน  

6. ตองมีการทํายุทธศาสตร Land Link กับมณฑลกวางตุง ถือเปนตลาดแหลงผลิตสําคัญของ
จีน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องแตงกายมีมูลคามากกวา 250 พันลานหยวน โดยเมืองเซิน
เจ้ินและตงกวานเปนฐานการผลิต  

7. การจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ของศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน โดยให
ครอบคลุม ดังน้ี 

ก. การจัดตั้งบริษัทลูกเขามาบริหารจัดการทาเรือเชิงพาณิชย เพราะรูปแบบที่ใชอยู
เดิมเปนแบบราชการดวยการจัดสงคนของทาเรือแหงประเทศไทยเขามาบริหาร ซ่ึงเนน
เชิง Operation แตไมมีความยืดหยุนเชิงการตลาด 

ข. การสรางเครือขายพันธมิตร (Supply Chain Alliance) กับผูประกอบการทั้งของจีน
และของไทย ในการใชทาเรือใหเปน Logistics Base ของการขนสงเชื่อมโยงประเทศ
ไทยกับประเทศจีนผานทางแมนํ้าโขง 

ค. การพัฒนาพื้นที่หลังทา (CY Yard)  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาทาเรือเชียง
แสนแหงที่ 2 จะตองผลักดันใหมีพ้ืนที่ในการจัดวางและจัดเก็บสินคาที่จะทําใหศูนย
เปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน ปรับเปนทาเรือกึ่งศูนยกระจายสินคา ซ่ึงจะปจจัยตอการ
แขงขันของทาเรือ 

ง. การทําแผนดานการทองเที่ยวใหกับทาเรือเชียงแสนแหงที่ 1 คาดการณวาใน 5 ป
ขางหนา อาจมีนักทองเที่ยวจากประเทศจีนมากกวา 10 ลานคนตอป เขามาเที่ยว
จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม ผานเสนทางถนน รวมทั้ง การมีเรือทองเที่ยวจากจีนเขา
มามากมาย ดังนั้น ทาเรือเชียงแสนแหงที่ 1 หลังจากไมไดใชประโยชน ควรจะพิจารณา
ใหเปนทาเรือทองเที่ยว โดยการทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะเปนผูบริหารจัดการ 
ควรจะไดมีการวางแผนเชิงธุรกิจในการใชประโยชนจากหนาทาและอาคาร โดย
ปรับเปลี่ยนธุรกรรมดานทองเที่ยว โดยรวมมือกับทองถิ่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดาน
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหลงโบราณสถานไปพรอมกับธรรมชาติ 
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8. การจัดทํายุทธศาสตรเชื่อมโยงการขนสงทั้งทางรางและชายฝงทะเลตะวันตก ทางการ
ทาเรือแหงประเทศไทยในฐานะเปน Interest จะตองผลักดันใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางพื้นฐาน เชน กรมทางหลวงแผนดิน หรือกรมการทางชนบท ในการกอสรางเสนทาง
เขาไปเชื่อมตอในพ้ืนที่ ซ่ึงรวมถึงผลักดันใหมีระบบรางเขาไปเชื่อมตอกับโหมดขนสงทางน้ํา ซ่ึง
ลําพังการใชระบบขนสงทางถนนจะไมสามารถทําใหเกิดการขนสงทางไกลจากจีนไปทาเรือ
แหลมฉบังหรือทาเรือปากบารา ซ่ึงที่ผานมาการทาเรือแหงประเทศไทยมีบทบาทนอยมากใน
การผลักดันเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ การทาเรือแหงประเทศไทยจะตองออกมาแสดงความ
คิดเห็นดานผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบทางเศรษฐกิจ ทั้งกับการทาเรือฯโดยตรงและกับ
ประเทศไทยอันเกิดจากโครงการตางๆเชนโครงการกอสรางทาเรือที่เมืองทะวาย ซ่ึงทั้งหมดจะ
สงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ หรือการที่หลายหนวยงานของรัฐสงเสริมการขนสงผานทาเรือ
ดานัง ซ่ึงอาจไมเห็นผลในเวลาอันสั้น แตจะเปนปญหาของประเทศไทยในอนาคต 

 
ศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน  ในฐานะทางเลือกเสนทางขนสงสินคาจีนสูประเทศไทย 
 การศึกษาบทบาทของศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน จะตองทําความเขาใจถึงสถานะที่เปน
เสนทางการคาในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง ลักษณะการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทย กับประเทศจีน เน่ืองจากทั้งเสนทาง R3E และเสนทางขนสงทางแมนํ้าโขงจากศูนย
เปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน  ไมใชมีปลายทางอยูที่ชายแดนของ สปป.ลาว แตเปนเสนทางที่มี
จุดหมายปลายทางสูจีน ซึ่งก็ตองพิจารณาวาแมแตนครคุนหมิงก็ไมใชเปนจุดหมายปลายทาง
ของเสนทางสายนี้ เน่ืองจากคุนหมิงเปนเพียงมณฑลที่ยากจน โดย GDP อยูในลําดับ 23 จาก 31 
มณฑล มีรายไดตอหัวของประชาชนอยูในลําดับ 29 จาก 31 ลําดับ ซ่ึงจีนหวังวาเสนทาง R3E จะ
สงเสริมใหมณฑลยูนานพนจากความยากจน โดยมีนครคุนหมิงเปน Hub-Link กับมณฑลทางภาค
ตะวันออก ซ่ึงเปนฐานอุตสาหกรรม เชน เขตเศรษฐกิจลุมแมนํ้าฉางเจียง มีเซ่ียงไฮเปนศูนยกลาง และ
เขตเศรษฐกิจลุมแมนํ้าจูเจียง มีนครกวางโจวเปนศูนยกลาง จากนครคุนหมิง จะมีถนนระดับ Highway 
ของจีนเชื่อมผานเมืองฉวีจ้ิง (Qujing) ไปสูเมืองผานเสี้ยน (Panxian) และเมืองขิงหลง (Qinglong) – 
กวนหลิ่ง (Guanling) – อานซุน (Anshun) จนไปถึงเมืองกุยหยาง (Guiyang) ในมณฑลกุยโจว เปนชุม
ทางแยกไปสูนครฉงชิ่ง (Chongqing) และนครเฉิงตูในมณฑลเสฉวน ซ่ึงเปนประตูไปสูภาคตะวันตกที่
คอนขางลาหลังของจีน ไดแก ทิเบตหรือจีนเรียกวาชีจัง 

การขนสงสินคาทางแมน้ําโขง 

ทาเรือกวนเลย ประเทศจีน 
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 เสนทางการขนสงทางแมนํ้าโขงจากทาเรือเชียงแสนจนถึงทาเรือกวนเลยเปนระยะทางประมาณ 
287 กม. จากทาเรือน้ีสินคาจะถูกเปลี่ยนโหมดขนสงเปนการขนสงทางถนนไปสูนครคุนหมิง ซ่ึงจะเปน 
HUB ในการกระจายสินคาเขาไปสูตลาดภายในของประเทศจีน หากไปทางซายใชเสนทาง A16 ก็มีถนน
ที่เชื่อมกับประเทศพมาภาคเหนือไดเชนกัน (โดยไมตองใชเสนทาง R3W*) โดยจะผานเมืองฉูสยง 
(Chuxiongshi) ไปเมืองตาหลี่ (Dali)-เมืองเกาเจี้ยน-เปาซาน-ชุยลี่ จนไปถึงชายแดนพมาที่เมืองเมิงยุ 
(Mong Yu) ในรัฐชาน ซ่ึงมีเสนทางไปจนถึงเมืองมัณฑะเลย ซ่ึงเปนศูนยกลางขนสง มีถนนไปถึงเมือง
พุกาม ซ่ึงประเทศจีนกําลังมีแผนงานที่จะสรางทอแกสไปจนถึงทาเรือซิตตเว (Sittwe) ในรัฐยะไข ซ่ึงเปน
ทาเรือติดชายฝงทะเลตะวันตกของพมา ซ่ึงจะทําใหเห็นวาจีนในอนาคตจะมีทางเลือกในการลงสูทางใต 
(มหาสมุทรอินเดีย) โดยไมตองผานประเทศไทยก็ได อยางไรก็ตาม การพิจารณาการขนสงที่ศูนย
เปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน  ไปพิจารณาวาจะเปนทางเลือกของจีนในการขนสงสินคาจากยู
นาน เพื่อมาออกทะเลชายฝงตะวันตกของภาคใต เชน ทาเรือปากบารา จังหวัดสตูล คงจะตอง
พิจารณาปจจัยที่เปน “Realistic” วาจีนจะมีเหตุผลอยางไรที่จะขนสงสินคาจากยูนานมาทาเรือปากบา
รา ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 3,000 กม. ขณะที่จีนใชระยะทางที่ใกลเคียงกันขนสงสินคาจากคุนหมิงไป
ทาเรือเซินเจ้ินหรือทาเรือกวางโจว ซ่ึงเปนทาเรือขนาดใหญและมีตนทุนของ Freight ก็จะถูกกวามี
จํานวนความถี่ของการเทียบทา ซ่ึงดีกวาที่จะมาขนถายที่ทาเรือปากบารา ซ่ึงเปนทาเรือขนาดเล็ก ทั้งนี้ 
ถึงแมวามณฑลยูนานจะเปนลักษณะ “Land Locked” เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ซ่ึงหางไกลจากชายฝงทะเล 
การที่สรางทาเรือปากบารา โดยหวังวาจะไดสินคาจากมณฑลที่อยูทางใตของจีน เพ่ือสงสินคาไปทาง
มหาสมุทรอินเดียไปสูตลาดตะวันออกกลางหรือตลาดของสหภาพยุโรป อาจไมใชตั้งอยูบนเหตุผลแตก็
อาจเปนเพียงทางเลือกบางกรณีหรือกรณีสุดวิสัยที่จีนถูกปดกั้นการขนสงสินคาผานชองแคบมะละกา 
อีกประการหนึ่งจีนยังมีทางเลือกในการขนสงผานทาเรือเปยไห (Pei Hai) ซ่ึงเปนทาเรือนํ้าลึกหางจาก
นครหนานหนิงในมณฑลกวางสีประมาณ 220 กิโลเมตร ซ่ึงนครหนานหนิงหางจาก คุนหมิงประมาณ 
1,200 กิโลเมตร  
 จากประเด็นทางเลือกซึ่งกลาวขางตน จะเห็นวาประเทศจีนมีทางเลือกเสนทางในการ
ขนสงสินคามาสูประเทศไทย โดยมีกรุงเทพมหานครเปนเปาหมายดานการกระจายสินคา 
ประกอบดวย  

1. เสนทางนครเฉินตู – เซี่ยงไฮ – แหลมฉบัง สามารถขนสงสินคาทางถนนและรถไฟ เพ่ือมา
สงออกผานทาเรือเซ่ียงไฮ โดยการขนสินคาทางทะเลมาทาเรือแหลมฉบังใชเวลาประมาณ 11 
วัน คาใชจายประมาณ 5,223 หยวนตอตูขนาด 20 ฟต 

2. เสนทางนครเฉินตู – เซินเจิ้น – แหลมฉบัง เปนการขนสงสินคาทางถนนไปทางมณฑล
กวางตุง โดยผานทาเรือเซินเจ้ินคาขนสงประมาณ 5,647 หยวนตอตูขนาด 20 ฟต ใชเวลา 10 
วัน 

3. เสนทางเฉินตู – คุนหมิง – กวนเลย – เชียงแสน – กทม. เปนการขนสงสินคาทางถนนจาก
มณฑลตอนในผานเสนทางขนสงทางแมนํ้าโขง ผานศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน และ

                                                 
* เสนทาง R3W เปนอีกเสนทางภายใตระเบียงเหนือ-ใต ซึ่งผานประเทศพมา ระยะทาง 290 กิโลเมตร ก็จะถึงอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
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เปลี่ยนโหมดการขนสงตอการขนสงทางถนนจนสินคาถึงกรุงเทพฯ คาขนสงประมาณ 18,327 
หยวนตอตูขนาด 20 ฟต ใชเวลาประมาณ 5-6 วัน ระยะเวลาสั้นกวาการขนสงทางทะเล
ประมาณ 5 วัน แตคาขนสงสูงกวาประมาณ 3.5 เทา 

 
ตารางการขนสงเชื่อมโยงเสนทางเลือกตางๆของจีนกับประเทศไทย 

เสนทาง โหมดการขนสง เวลา 
 (วัน) 

คาใชจาย 
/ TEU 

เฉิงตู – เซ่ียงไฮ – กทม. รถไฟ –เรือเดินทะเล 10 5,223.06 
เฉิงตู – เซินเจ้ิน – กทม. รถไฟ – เรือเดินทะเล 11 5,647.25 
เฉิงตู – คุนหมิง – บอหาน – ลาว – กทม. รถไฟ – รถบรรทุก 5 18,327.63 
เซ่ียงไฮ – คุนหมิง – บอหาน – ลาว – กทม. รถไฟ – รถบรรทุก 9 20,982.43 
เซ่ียงไฮ – กทม. เรือเดินทะเล 6 1,903.71 
ที่มา : Liang Shuanglu A Study of Yunnan’s Potentiality to be the Modern Logistics Center-CAFTA(2005) 
  
 คาขนสงที่กลาวถึงขางตนเปนคาขนสงป 2005 เปนชวงกอนน้ํามันมีการปรับราคา ซ่ึงราคา
ปจจุบันจะตองมีการปรับขึ้นอีกประมาณรอยละ 50 โดยขอมูลขางตนเปนการแสดงเปรียบเทียบใหเห็น
วาการขนสงสินคาทั้งจากประเทศไทยไปจีนหรือจากประเทศจีนมาไทย โดยใชเสนทางขนสงทางแมนํ้า
โขงจึงเปนเพียงทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจระหวางความเร็วในการขนสงที่เรียกวาการขนสงทางทะเล
ประมาณ 5 วัน แตมีคาขนสงที่สูงกวาถึง 3.5 เทา ดังน้ันยุทธศาสตรทางการตลาดของศูนยเปลี่ยน
ถายรถขนสงเชียงแสน จะตองไมพิจารณาเฉพาะการกระจายสินคาไปเพียงเมืองจิ่งหง ซึ่งเปน
เมืองทาที่ใหญที่สุดของจีนบนแมนํ้าโขง แตจะตองมีกลไกทางการตลาดในการกระจายสินคา ที่
มีการเฉพาะเจาะจง “Commodities Base” สําหรับสินคาบางประเภทที่จะมีความประหยัดเชิงพ้ืนที่ใน
การขนสงผานทางแมนํ้าโขง เพ่ือจะไปเปลี่ยนโหมดขนสงเชนสินคาประเภทยางพารา , นํ้ามันปาลม 
และหรือสินคาที่ตองการความรวดเร็วในการสงมอบ โดยใหการขนสงผานศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียง
แสน – หรือการขนสงทางถนนผานเสนทาง R3 เปนทางเลือกระหวางการขนสงทางอากาศ ซ่ึงจะเร็ว
กวาแตก็แพงกวา อยางไรก็ตาม การขนสงเขาไปเมืองชายฝงตะวันออกของจีนดังกลาว ก็จะตอง
พิจารณาจากปจจัยเชิงตนทุนเม่ือเปรียบเทียบกับการขนสงผานทางทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงมีตนทุนการ
ขนสงที่ถูกกวาและเปนเสนทางสากล (International) มากกวาใชเสนทางจากศูนยเปลี่ยนถายรถขนสง
เชียงแสน 
 
ปจจัยซึ่งเปนอุปสรรคในการสงเสริมการขนสงสินคาผานศูนยเปลี่ยนถายรถขนสงเชียงแสน 

1) การพัฒนาทาเรือที่เชียงแสน ซ่ึงจะใหเปนทาเรือที่สมบูรณในอนาคตอีก 3 ปขางหนา จะตอง
พัฒนาระบบการขนสงใหสามารถรองรับทั้งในระบบเทกอง (Bulk) และระบบตูคอนเทนเนอร 
(Container) ซ่ึงจะตองมีกฎเกณฑและอุปกรณการขนยายรองรับการขนสงระหวางประเทศไมใช
ลักษณะที่เปน Domestic อยางที่เปนอยูในปจจุบัน ระหวางไทยและจีนในการพัฒนาในจุดนี้ 
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การขนสงสินคาในอนาคตอยากใหจีนพัฒนาเปนระบบคอนเทนเนอรเพ่ือรองรับการคาที่มี
ปริมาณมากขึ้น  

2) ขอจํากัดของระดับน้ําในการขนสงทางน้ํา ในชวง 1 ป ระดับนํ้าที่เหมาะสมในการขนสง จะมี
เพียง 6 เดือน หากน้ําเยอะราคาคาขนสงก็จะเปน 150 หยวนตอ 1 ตัน หากเปนชวงหนาน้ําแหง
ทําใหไมสามารถบรรทุกสินคาไดมาก ทําใหมีตนทุนที่เพ่ิมขึ้น ราคาคาขนสงจะเปน 350 หยวน
ตอ 1 ตัน (ราคากอนปรับราคาน้ํามัน) 

3) การเรงสรางกฎเกณฑที่เปนที่ยอมรับของทุกประเทศในการขนสงทางแมนํ้าโขงในฐาะ
นะเปนเสนทางขนสงสากล ซ่ึงจะมีผลตอเง่ือนไขการสงมอบที่เปนลักษณะ Door to Door 
และการยอมรับของบริษัทประกันภัย  

4) จะตองมีการตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาที่แนนอนในลักษณะที่เปน Time Table ของการ
ปลอยน้ําของประเทศจีน รวมทั้ง เรงสรุปความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับการสรางเขื่อนและการ
ขุดรอกแมนํ้าโขง ในชวง 2 ปที่ผานมา ซ่ึงการขุดรอกแมนํ้า ซ่ึงทางจีนแจงวาเปนประโยชน 
ขณะที่ไทยบอกวาสงผลกระทบตอการตื้นเขินของแมนํ้า เพราะจะมีชวงที่นํ้าขึ้นน้ําลงไมแนนอน 
หากฝนตกน้ําก็ขึ้น หากฝนไมตกน้ําก็นอย  

5) ผลกระทบขอตกลงการคาเสรี ไทย-จีน (FTA)มีการศึกษาเกี่ยวกับการคาไทยจีนที่ดีขึ้น นัก
ลงทุนสนใจมาก แตสินคาของจีนเขาไปที่ไทยมากกวาและจีนมีโครงการสรางศูนยการ
นําเขาผักของไทย และสงออกไปที่เมืองตางๆของจีน ซึ่งจะสรางข้ึนที่เชียงรุง มีตัวเลข
มูลคาการนําเขาสงออกระหวางไทย จีน การนําเขาเพิ่ม 80% สงออกเพิ่มข้ึน 110% โดย
จีนมีโครงการปลูกผักที่เมืองไทยและเชียงรุง ไดแก กะหล่ําปลี กระเทียมหลายพันธุ ถั่วลันเตา 
ผักชี และมีโครงการปลูกยางพาราของจีน ยังมีความตองการยางพาราอีก 2 แสนตัน 
ขณะที่ในประเทศจีนผลิตได 6 แสนตัน ปจจุบันจีนนําเขายางพารา 1.8 ลานตัน มากที่สุดใน
โลก  

6) การขอใบอนุญาตการนําเขา จีนกําหนดมาตรฐานบริษัทการคา (Trading firm) ที่จะไดรับ
อนุญาตทําธุรกรรมสงออก / นําเขาไวสูง เชน บริษัทที่สามารถประกอบธุรกรรมนําเขา/สงออก 
ตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ําตามกําหนด หรือหากเปนบริษัทรวมทุน ตองมีตนทุนจดทะเบียนสูง 
การนําเขาจึงตองอาศัยบริษัทจีนเปนหลัก อยางไรก็ตาม จีนไดปรับปรุงกฎหมายการคาฉบับ
ใหม และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เปนตนไป ซ่ึงจะใหสิทธิผูสงออก/นําเขา
ของจีน สามารถดําเนินธุรกิจสงออก/นําเขากับตางประเทศไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองผาน 
Trading Firm ของจีน และดูแลดวยระบบการขึ้นทะเบียนแทนการใชระบบใบอนุญาตในปจจุบัน 

7) การตรวจสอบทางดานสุขอนามัยพืช (SPS) จีนกําหนดใหสินคาเกษตรที่นําเขาจาก
ตางประเทศ ตองไดรับการตรวจสอบทางดานสุขอนามัยพืช ณ เมืองทานําเขา โดยกอนการ
สงออกสินคาผัก ผลไมจากไทย บริษัทนําเขาจะตองขอ ใบอนุญาตดานสุขอนามัย (Inspection 
Quarantine License) จากหนวยงานควบคุมคุณภาพและกักกันโรคของจีน (AQSIQ : General 
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) กอนอยางนอย 30 วัน 
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ใบอนุญาตมีอายุ 6 เดือน และเม่ือสินคามาถึงทา จะทําการตรวจสอบสุขอนามัยอีกครั้ง โดยการ
สุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบเพียงจํานวนหนึ่ง และจะทําการปลอยสินคาที่เหลือออกไป 

8) ใบผานแดนประกอบการนําเขา หากสินคาสงออกไมไดสงตรงไปจีน ศุลกากรสวนกลางของ
จีน ไดประกาศใหสินคาที่สงผานฮองกงและมาเกาเขาสูจีน ตองผานการตรวจสอบและรับรอง
สินคา (ใบตราสงสินคา) และมี Certification of Non-Manipulation จากผูประกอบการฮองกง
หรือมาเกา ซ่ึงจดทะเบียนกับรัฐบาลจีนในฐานะเปนผูตรวจสอบรับรองสินคา และออกใบรับรอง
ผานแดน เพ่ือเปนหลักฐานทางพิธีการศุลกากรและรับรองวามิไดมีการดัดแปลงสภาพสินคา 
เม่ือสินคาผานฮองกงและมาเกากอนสงเขาจีน 

9) ความเสียเปรียบดานโครงสรางภาษีมูลคาเพิ่ม ซ่ึงทางการจีนมีการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ใน 3 อัตรา คือ รอยละ 0 สําหรับสินคาสงออก รอยละ 13 สําหรับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
บางประเภท และรอยละ 17 สําหรับสินคาทั่วไป โดยมีระเบียบปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งกับสินคา
นําเขาและสินคาที่ผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ การเก็บภาษีดังกลาวจะเก็บ ณ ดานศุลกากร และ
บังคับใชทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับมณฑล 

 
********************** 

 
 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดที่ www.tanitsorat.com 


