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านโลจิสติกส

ลดลงอยาง

นป 2552 หด

าณขนสงสินค

งคลังที่มีอยูเ

m Loan R
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ซ่ึงมู
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ตนท
รอย
ของ
 

กรรมการพัฒนาโลจิ

ทําใ

ประ

มาก

2. เศร

GDP

โลก

ของ

(GD

3. การ

เพ่ีอ

กระ

ลดต

เสี่ยง

ทั้งนี้จาก
กอยูที่ระดับรอ
ย เห็นไดจาก 
-13.9 และกา
ลดต่ํากวาปร
ลขตนทุนโลจิ
มูลคาตนทุนโ
เลขโลจิสติก
ามแปรปรว
ทุนโลจิสติก
1 (รอยละ 1
ายตัวประมาณ
ทุนโลจิสติกส
ละ 17.9 ตอ
เศรษฐกิจไท

สติกส กกร.| 

ใหคาใชจาย

ะสิทธิภาพใน

กกวาภาวะปร

รษฐกิจป 255

P ในป 2552

มีความผันผ

ไทยในชวง 

DP) หดตัวถึง

รปรับตัวทาง

อรับมือกับก

บวนการเคลื่

ตนทุนการดํา

งทางธุรกิจจา

กขอมูลขางตน
อยละ 16.8 ข
 GDP ในป 2
ารนําเขา (มูล
รกติ รวมถึงตั
จิสติกสเปนก
ลจิสติกสที่ลด
กสป 2552 ก
วนจากปจจั
กสตอ GDP 
8.6 ตอ GDP
ณรอยละ 7.9
สในระยะที่ผา
อ GDP ซ่ึงเพ
ย รวมทั้งราค

 

ยในการถือ

การจัดการสิ

รกติ 

52 มีการห

2 มีความแตก

ผวนและมีคว

10 ปที่ผานม

รอยละ -2.3 

งธุรกิจของผู

การชะลอตัว

ลื่อนยายสินค

าเนินงานภา

ากปริมาณคาํ

นแสดงใหเห็น
ของ GDP เกิ
2552 เติบโต
ลคา) ขยายตั
ตัวเลขสินคาค
การวัดจากสัด
ดลงก็ควรจะ
ก็ไมควรจะล
ัยการหดตัว
ป 2552 คว

P) จากการ
9 ตอป พบว
นมา คาควา
พ่ิมขึ้นจากป 
คานํ้ามันที่เป
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ครองสินคา

สนคาคงคลังท

หดตัวถึงข้ัน

กตางจากปกอ

ามผิดปรกติ

มา ซ่ึงในป 2

  ซ่ึงสงผลตอ

ผูประกอบก

วของอุปสงค

า และการบริ

ยในสถานปร

าสั่งซื้อที่ลดล

นวาการที่ป 2
กิดจากการห
ติดลบที่รอย
ัวลดลงรอยล
คงคลัง (Inve
ดสวนตอ GD
ผันแปรสอดค
ลดลงอยางผิ
วของเศรษ
วรจะอยูที่ระ
รประมาณกา
วาเม่ือพิจารณ
ในป 2553 จ
 2552 เนื่อง
ปนองคประกอ

าคงคลังลด

ทั้งหมด) จึง

นติดลบ การ

อนๆ เนื่องจา

คอนขางมาก

2552 ประเท

อมูลคาตนทุน

การไทยในก

คในภาพรว

ริหารจัดการ ิ

ระกอบการซึ

งอยางมาก 

2552 ตนทุน
ดตัวของเศร
ละ -2.3 โดย
ละ -25.2 สง
entory) มีตัว
DP ถึงแมวาใน
คลองไปตาม
ผิดปรกติ ซึ่ง
ษฐกิจโลก ห
ะดับรอยละ 
รภาวะเศรษฐ
ณาแนวโนมก
จะมีตนทุนโล
งจากการฟน
อบสําคัญของ

ลงอยางมา

งทําใหตนทุน

ลดลงของสัด

ากเปนปที่เศร

กนับตั้งแตเห

ศไทยมีผลิต

นโลจิสติกสทีล่

ารลดตนทุน

วม โดยปรับ

สินคาคงคลัง

ซ่ึงรวมตนทุน

นโลจิสติกสขอ
ษฐกิจโลกที่ส
ตัวเลขการส
งผลใหราคาน
เลขต่ําสุดในร
นป 2552  G
กับตัวเลข G
งทาง สศช. 
ากตัดคาค
18.3 ตอ G
ฐกิจของไทย
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ลจิสติกสตอ G
ตัวของเศรษ
งตนทุนโลจิส
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นโลจิสติกสโด

ดสวนตนทุนโ

รษฐกิจไทยแ

หตุการณวิกฤ

ภัณฑมวลรว

ลดลงอยางผิด

นโลจิสติกส

บปรุงประสิท

ง รวมทั้งดําเน

นโลจิสติกส เ

องประเทศไท
สงผลกระทบ
สงออก (มูลคา
นํ้ามันและราค
รอบ 10 ป อ

GDP จะหดตัว
GDP ที่ลดลง
 ไดวิเคราะห
วามแปรปร
DP ลดลงเล็
ยป 2553 เศ
ขององคประก
GDP อยูที่ระ
ษฐกิจโลกและ
สติกสมีการปรั
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ดยรวมลดต่ํา
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ฤติเศรษฐกิจ
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ตอเศรษฐกิจ
า) หดตัวรอย
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อยางไรก็ตาม
วรอยละ -2.3
ง ซึ่งสัดสวน
หวาอาจเกิด
รวนออกไป
ล็กนอยจากป
ศรษฐกิจไทย
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ะดับประมาณ
การขยายตัว
รบัตัวสูงขึ้น 
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กรรมการพัฒนาโลจิ

สวนตนทนุโ

 

จากกรา
ป 2551 ตนทุ
นลานบาทลด
น้ันจึงไมควร
สัดสวนตนทุน
นวาตนทุนขน

นอกจา
ทุนได เพียง
เทศ สงผลก
ภายใต AEC
สงของอาเซี
สติกสเปนวา
สติกสบางรา
คโปร จะพบว
มสะดวกทาง
กดันการพัฒน

อGDP 

สติกส กกร.| 

โลจิติกสตอ 

ฟขางตนเห็น
ทุนโลจิสติกส
จากป 2551 
รใชป 2552 
นขนสงสินคา
นสงสินคาที่ไม

ากน้ีการพัฒ
งรอยละ 1.0
ระทบตอระบ

C หรือประช
ยน จะมีการ
าระของชาติ
ายการมีการ
วา ประเทศไท
งการคาเพ่ือย
นาระบบโลจิส

 

GDP ณ ราค

นไดวาป 254
อยูที่รอยละ 
 รอยละ 13.3
เปนฐานใน
ป 2552 มีตั
มไดลดลง ขณ
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0 แสดงถึงก
บบเศรษฐกิจข
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ติ (National 
รพัฒนาการที
ทยยังจําเปน
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คาประจําป 

44 ตนทุนโล
18.6 ตอ GD
3 สงผลใหตน
การประเมิน
ัวเลขรอยละ 
ณะที่ตัวเลขสิน

ลจิสติกสขอ
การขาดประสิ
ของประเทศโ
กิจอาเซียนใ
างเต็มรูปแบ

Agenda
ที่ดีขึ้น แตหา
นตองเรงประ
ามสามารถใน
ระสิทธิภาพค

จิสติกสมีตัวเ
DP เห็นไดวา
นทุนโลจิสติก
นตนทุนโลจิ
 49.76 เทียบ
นคาคงคลังยั

องประเทศไ
สิทธิภาพขอ
โดยรวม โดย
นป 2558  ซึ
บบ ประเทศไ
a) แมวาตัวชี้
ากเปรียบเทีย
สิทธิภาพกา
นการแขงขันใ
วรตองกําหน

เลขรอยละ 1
าป 2552 ตน
กสตอ GDP 
สติกสในป 
บกับป 2551
ังคงเทากัน  

ทยชวง 8 ป
องการพัฒนา
ยเฉพาะเม่ือป
ซ่ึงการคา กา
ไทยจึงตองมี
ชี้วัดความสา
ยบกับประเท
รใหบริการด
ใหทัดเทียมกั
นดเปาหมาย

9.6 ตอ GD
นทุนโลจิสติกส

ลดลงเหลือ
2553 และใน
 รอยละ 48.

ป ที่ผานมา 
าโลจิสติกสที
ประเทศไทยเ
รผลิต การล
มียุทธศาสต
มารถในการ
ทศที่อยูในอัน
ดานโลจิสติกส
กับตางประเท
เชิงกลยุทธแ
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ที่มีมู
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ของ
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กรรมการพัฒนาโลจิ

ดเจนเพ่ือให
นการคาระหว
ประสานควา
สําเร็จในแตล
ดําเนินงานได

การพัฒน
โดจีนยังถือ
รัฐอเมริกา พ
ลานเหรียญส
P ลดลงจากเ
P หรือลดลงป
มูลคาตนทุนโ
เทศไทยลดล
 GDP หรือล

 
เปรียบเ

แนวทา
นาทางรางเ
ยวของกับปร
กบารา รวมทั้

สติกส กกร.| 

ประเทศไท
วางประเทศ 
มรวมมือระห
ละชวงระยะเว
ดอยางเปนรูป
นาระบบโลจิส
วาอยู ในเก
พบวา ในป 
สหรัฐ ซ่ึงหดตั
เดิมที่มีสัดสว
ประมาณรอย
โลจิสติกสหด
ลงจากเดิมที่มี
ลดลงประมาณ

เทียบตนทนุ

งการลดตน
เปนหลัก เพ
ระเด็นสิ่งแวด
ทั้ง Landbridg

 

ยมีอันดับที่ดี
 และดานคว
หวางสวนราช
วลาที่ชัดเจน
ปธรรม  
สติกสของปร
กณฑที่ ดีกวา
 2552 ตนท
ตัวถึงรอยละ 
วนเทากับรอ
ยละ 1.6 ของ 
ดตัวลงกวารอ
มีสัดสวนเทา
ณรอยละ 1.8 

นโลจิสติกสข

นทุนโลจิสติ
ราะการพัฒน
ดลอม (มาตรา
ge สงขลา-สต
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ดีขึ้นทั้งทางด
ามสามารถใ
ชการและหนว
น เพ่ือใหการ

ระเทศไทยหา
ามาก แตห
ทุนโลจิสติก
18.2 จากป 2
อยละ 9.3 ข
 GDP ซ่ึงเปน
อยละ 10 แ
กับรอยละ 18
 ของ GDP ใ

ของประเทศไ

กสของไทย
นาการขนสงท
า 67 วรรค 2
ตูล และอุต

ดานความสา
ในการอํานว
วยงานตางๆ 
รพัฒนาระบบ

ากเปรียบเทีย
หากเปรียบ
กสของสหรัฐ
2551 สงผลใ
อง GDP ใน
นไปในทิศทา
และทําใหสัด
8.6 ของ GD
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ไทยและประ
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ทางแมนํ้าและ
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ยความสะดว
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นป 2551 เหลื
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ะเทศสหรัฐอ

เปนรูปธรรม
ะการขนสงช
พัฒนาทาเรือ
นนํ้าบริเวณห

ารแขงขันดา
วกทางการค
เพ่ือกําหนดเป
ของไทยมีกา

ศเพ่ือนบานใ
ตนทุนโลจิ
มูลคารวมประ
นทุนโลจิสติกส
ลือเพียงรอย
ถานการณใน
ลจิสติกสตอ 
1 เหลือเพียง

อเมริกาป 25

 

ม จําเปนตอ
ชายฝง ภายใต
ชายฝง โดยเ
หลังทาเรือ ซ่ึง

 

านโลจิสติกส
คา โดยตองมี
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สติกสของ
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งรอยละ 16.8
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สําคั
ผลก
ยอม
ตอง
ปจจุ
ทาง

ดวย

      
2  ส

กรรมการพัฒนาโลจิ

คัญของความ
กระทบเก่ียวก
มรับของชุมช
งมีการแขงขัน
จุบันที่มีสัดสว
รางจะมีสัดส

องคประกอ
ยกัน2 คือ 

1. ตนทุนค

เปนรอย

สัดสวน

โครงสรา

สวนใหญ

2553 (ป

ลานบาท

2. การเก็บ

คิดเปนร

นอยแสด

ประเทศ

โลจิสติก

โลจิสตกิ

3. การบริห

คิดเปนร

สัดสวนต

ตนทุนก

1.5 ของ

                  
สศช. รายงานโลจิสตกิ

สติกส กกร.| 

มคุมคาทาง
กับสิ่งแวดลอ
น ดังนั้น หา
นนําหนาหลัก
วนรอยละ 2.3
วนประมาณร

อบสําคัญขอ

คาขนสงสินค

ยละ 9.1 ของ 

นตนทุนขนส

างพ้ืนฐานยัง

ญไมเชื่อมตอ

ป 2552 ตนทุ

ท คิดเปนรอย

บรักษาสินค

รอยละ 7.8 ข

ดงใหเห็นวาผู

ศที่พัฒนาแล

กส (ป 2552

กสมีมูลคา 63

หารจัดการโ

รอยละ 1.7 ข

ตนทุนดานก

ารบริหารจัด

GDP) 

                  
กสของประเทศไทย 

 

เชิงพาณิชย
อม (EIA) แ
กไมสามารถ
ักการเปนขา
3 ใหเปนรอย
รอยละ 20-25

องตนทุนโลจิ
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เสนอแนะแน
ควรมีการแย

แทจริงโดยแ

1) ตน

ที่สํ

เครื

ปร

สติกส กกร.| 

คลัง จะตองเข
กับระบบการ
บการไทยสว
utsource) ไป
ทนุสูง (ยกเวน
นคาคงคลัง
ะบบโลจิสติก
ระกอบการข
 
ไทยไมมีตนท
ฤทธิผล รวม
ตอ GDP แต

ษตรไมมีการ
จ ฯลฯ มีตนท
หลงขอมูลกา
ประสิทธิภาพ
บรมนําตัวชี้วดั
าค SMEs ไท
จิสติกสของ
รวมตอ GDP
การเก็บตัวเล
ยบจาก GDP
สของประเทศ
ณะของสินคา

นวทางการแ
ยกตนทุนโลจิ

แยกเปน 

นทุนการผลติ

าคัญ เชน 

รื่องนุงหม เป

ะเทศและสิ

 

ขาไปสรางอุ
รทํางานของผู
วนใหญไมเข
ปใหผูประกอ
นผูประกอบก
ของภาคเอก
กสในภาคกา
ของไทยมีนอ

ทุนโลจิสติก
ถึง การพัฒน
ตในภาคการผ
รศึกษาที่ชั
ทุนโลจิสติกส
รเพาะปลูก แ
พในการพัฒ
ดเชิงปริมาณ
ทย มีความอ
ง สศช. ไมสา
P เปนการปร
ลข อาจมีการ
P ซ่ึงในภาค
ศตอ GDP ไม
าทั้งที่เปน Pr

แกไขปญหา 
จิสติกสของสิ

ตภาคอุตสาห

ยานยนต อิ

ปนตนและจ

นคาที่ผลิต
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ตสาหกรรมต
ผูประกอบการ
ขาใจการสร
อบการใหบริก
การขามชาติ)
กชนไมมีปร
ารผลิตซึ่งได
ยรายที่มีการ

กสตอยอดขา
นาดัชนีชี้วัด 
ผลิตตนทุนกา
ดวาตนทุน
สเทาใด และ
และราคาสินค
ฒนาลดตนทุ
ณ คนที่เขาอบ
อนแอในการ
ามารถใชเป
ระเมินภาพรว
รแปรปรวนจา
คธุรกิจตองกา
มสามารถสะ
roduct Base 

 
สินคาออกเป

หกรรม ซ่ึงจ

อเล็กทรอนิก

ะตองมีการศึ

เ พ่ือสงออก

ตนแบบแตล
รในสายการผ
รางโซอุปทา
การโลจิสติกส
 
ระสิทธิภาพ 
มีการระบบ 
รพัฒนาโลจิส

าย ของแตล
“LPI” ปจ
ารผลิตในแตล
นของสินคา
ะตนทุนเฉลี่ย
คาเกษตรกลา
นโลจิสติกส
รมมากกวาเชิ
รรับมือ ตอกา
นเกณฑประ
วมจากการสํ
ากตัวอยางที่
ารเห็นตัวเลข
ทอนตนทุนที
 และ Area B

นกลุมคลัสเต

จะตองแยกรา

กส ไฟฟา อ

ศึกษาตนทุน

 ซ่ึงหนวยง

ะคลัสเตอร 
ผลิต  
าน (Supply 
ส ซ่ึง SMEs 

มีเพียงผูประ
 LeanและKa
สติกสในภาค

ะกลุมอุตสาห
จุบันมีเพียง 
ละ Cluster แ
เกษตร เชน
ยโลจิสติกสข
าง 
สใน SMEs ก
ชงิคุณภาพ ข
ารเปดเสรีภาค
ะเมินไดจริง
สารวจสัมมะโ
สํารวจ อีกทั้
ขตนทุนตอยอ
ที่แทจริงของภ
Base ไปตาม

ตอรเพ่ือจะส

ายละเอียดขอ

อาหารแปรรู

นโลจิสติกส 

งาน สศช. ห

(Logistics 

Chain) ทํา
ไทย มีการพั

ะกอบการที่เป
ambanเขาม
การผลิตที่เป

หกรรม (Clus
 สศช. ซ่ึงปร
แตกตางกัน 
น ขาว แปง
ของแตละภา

การทํางานขอ
ขาดการติดต
คบริการ 
งตัวเลข ตนท
นจากตาราง 
ั้ง เปนการปร
อดขาย โดยต
ภาคการผลิต
แตละพ้ืนที่ 

สะทอนตนทุน

องกลุมการผลิ

รูป บรรจุใน

สินคาที่ผลิต

หรือ สลช . 

 

Model) จะ

าใหการเอาท
พัฒนาไมมาก

ปนธุรกิจขาม
มาใชในธุรกิจ
ปนเลิศ (Best

ster) ไมเห็น
ระกาศตนทุน

ง ยาง ผลไม
คเปนเทาใด

อง สสว. เนน
ามที่ตอเนื่อง

ทุนโลจิสติกส
 I/O CODE
ระเมินตัวเลข
ตัวเลขตนทุน
ต เพราะไมได

นโลจิสติกสที

ลิต (Cluster)

นแพคเกจจ้ิง

ตเพ่ือขายใน

ควรรวมกับ

 

ะ

ท
ก

ม
จ
t 

น
น 

ม
ด 

น
ง

ส
E 
ข
น 
ด

ที่

) 

ง  

น

บ



| คณะ

2. 

3. 

4. 

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

มหา

ของ

โลจิ

2) ตน

เรงพัฒน
พัฒนาสวน
การพัฒน
ความสาม
โลจิสติกส
พัฒนาอุต
ในรอบปริ
ธุรกิจขนา
การนําระ
อุตสาหกร
หรือ Supp
โลจิสติกส
ทําใหการล
การสราง
ผลิตและภ
ประยุกตใ
ซ่ึงมีการจั
โดยรวมห ื
การจัดการ

สติกส กกร.| 

าวิทยาลัยใน

งสินคาเพ่ือก

จิสติกสของป

นทุนการผลติ

 ตอ

แล

 ตอ

เช

าโลจิสติกส
นใหญอยูในธ
นาที่กระจุก
มารถในการแ
สของ SMEs 
สาหกรรม เช
รมณฑลกรุงเ
ดใหญ ซ่ึงสว
ะบบโซอุปท
รรม และสํานั
ply Chain 
สกวารอยละ 4
ลดตนทุนรวม
ตนแบบที่เป
ภาคเกษตรกร
ช เนื่องจากข
ัดการโลจิสติ
รือเนนดานสิ
รโลจิสติกส 

 

นการประกาศ

การสงออก เ

ระเทศ 

ตของภาคเก

องมีการแยกก

ละผลไมเศรษ

องมีการแบง

ชน ภาคเหนอื

สในภาคเอก
ธุรกิจขามชา
ตัวอยู ในธุร
แขงขัน กระท

และธุรกิจข
ชน ในภาคอีส
ทพมหานคร
วนมากเปนขอ
านเขามาใช
นักงานเศรษฐ
 Optimiza
42 ซ่ึงการนํา
มไดอยางมีปร
ปน Best Pr
รรมของไทย
ขาดตนแบบ
กสที่เปนเลิศ
สิ่งแวดลอม อี
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ศดัชนีชี้วัดโลจิ

เพ่ือใชเปนดั

กษตร ซ่ึงจะต

กลุมสินคาเก

ษฐกิจ 

ตนทุนโลจิส

อ ภาคกลาง ภ

กชนของไท
ติ สวนในธุร
รกิจขนาดให
ทรวงอุตสาห
ขนาดกลาง โ
สานตอนบนแ
ร และหรือใน
องตางชาติ 
ชในภาคกา
ฐกิจการเกษ
tion เขามา
าระบบโซอุปท
ระสิทธิผล 

ractice Mod
อยูในระดับก
ที่เปนโมเดล
ศ ซ่ึงรางวัล 
อีกทั้ง ไมมีกา

จิสติกสหรือ 

ัชนีชี้วัดประ

ตองมีการแบง

กษตรที่สําคัญ

สติกสเชิงภูมิ

ภาคใต ภาคต

ยใหมีขีดคว
กิจของไทย 
หญประมาณ
กรรมควรเร
โดยเฉพาะธุร
และตอนลาง
นภาคตะวันออ

รผลิตเพื่อล
ษตร ฯลฯ ควร
าชวยในการ
ทานมาใชใน

del การพัฒน
การเรียนรู สว
ตนแบบ โดย
PM Award
ารจูงใจทางภ

LPI : Logist

สิทธิภาพขอ

งหมวดสินคา

ญ เชน ขาว แ

ศาสตร โดย

ตะวันออกเฉีย

วามสามารถ
การพัฒนาอ
ณ 20-30% 
งจัดทํา Roa
รกิจซ่ึงอยูใน
 รวมทั้ง ภาค
อก ซ่ึงการพั

ลดสตอก  ซ่ึ
รนําระบบโซ
ลดตนทุนสิน

นภาคการผลิต

นาโลจิสติกสใ
วนใหญไมสา
ยภาครัฐไมไ
d เนนไปดาน
ภาษีใหกับธุรกิ

tics Perform

องยุทธศาสต

าเกษตรออกเ

แปงมัน นํ้าตา

ยใชการแบงเ

ยงเหนือ เปน

ถในการแข
ยูในบริษัทข
 สงผลอยาง
ad Map 
ภูมิภาครอบ
คเหนือ อุตสา
ัฒนาก็ยังกร

ซ่ึง สสว. และ
ซอุปทานที่มีป
นคาคงคลัง ซึ
ต รวมทั้ง สิน

ในภาคเอกชน
ามารถที่จะมีก
ดมีการใหรา
นการจัดการ
กิจ ซ่ึงมีการล

 

mance Index

ตรการพัฒนา

เปนดังนี้ 

าล ยางพารา

เปนรายภาค

นตน  

งขัน ซ่ึงการ
นาดใหญ ซ่ึง
งมากตอขีด
การพัฒนา

นอกของการ
าหกรรมที่อยู
ะจุกตัวอยูใน

ะกรมสงเสริม
ประสิทธิภาพ
ซ่ึงเปนตนทุน
นคาเกษตรจะ

นทั้งภาคการ
การปรับหรือ
งวัลแกธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ลดทุนในดาน

 

x 

า   

า 

ค 

ร
ง
ด
า 
ร
ยู
น

ม
พ
น 
ะ

ร
อ
จ 
ม
น
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5. 

6. 

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

การสนับส
ไปสูทางรา
การพัฒนา
สศช. คว
ทยอยประ
ประกาศต
ตัวเลขพื้น
 

สติกส กกร.| 

สนุนใหภาค
างและทางนํ้
าโครงสรางพ้ื
รดําเนินกา
ะกาศคลัสเต
ตนทุนโลจิสติ
นฐานในการดํ

 

คเอกชนใชร
น้า แตก็มีธุรกิ
พ้ืนฐานของภา
ารศึกษาแล
อรที่สําคัญทั้
กสรายภาคห
ดําเนินงาน 

........
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ะบบขนสงท
กิจสวนนอยที่
าครัฐ เนนไป
ะประกาศตั
ทั้งในภาคอุต
หรือรายกลุม

...................

ทางราง ควรป
ที่สามารถเขา
ปที่การพัฒนา
ตัวเลขตนทุน
สาหกรรมแล
จังหวัด เพ่ือ

...................

ปรับเปลี่ยนรู
ถึง เนื่องจาก
าการขนสงทา
นโลจิสติกส
ละภาคเกษต
ที่ราคาเอกช

... 

รูปแบบการข
กขอจํากัดขอ
างถนน 
สตอยอดขา
ตรกรรม อีกทั
ชนและเกษตร

 

นสง (Mode)
อง รฟท. และ

ย โดยมีการ
ทั้ง ควรมีการ
รจะไดใชเปน

 

) 
ะ

ร
ร
น
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กรรมการพัฒนาโลจิสติกส กกร.| 
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หนว

และ
ซ่ึงก
รางจ
การ
14.7
เฉพ
บริห
การ

ครม
งบป
และ
ทั้งห
ตอง
จาก
จัดตั้
ใหญ
เอส
นอก
หนา
ควา
  
 

กรรมการพัฒนาโลจิ

วยงานรับผิด

ที่ผานมา
พัฒนาเสนท
การขนสงสวน
จากรอยละ 2
รขนสงทางลํา
7 มาเปนรอย
พาะการขาดแ
หารจัดการขอ
ปฏิรูปออกจา

ในดาน
ม. กําหนดแ
ประมาณสูงสุ
ซอมบํารุงรา
หมด ซ่ึงคงจะ
เปนป พ.ศ. 
กภาคเอกชน
ตั้งทาเรือและ 
ญที่สุดของไท
 ซี ทรานซ 
กจากน้ี บริษั
าทา 220 เมต
มคืบหนาขอ

สติกส กกร.| 

การเพิ่มป

ดชอบ : กระ

าประเทศไทย
ทางถนน โจท
นใหญกระจุก
2.3 ใหเปนรอ
านํ้าภายในป
ยละ 20 ที่ผา
แคร หัวรถจัก
องการรถไฟ
ากระบบราชก

การพัฒนาร
แผนงานงบ
สดที่ ร.ฟ.ท. 
างกวา 2,000
ะเกิดการเปลี่ย
2558 ในดาน
นเอง ซ่ึงมีกา
 ICD ที่อําเภ
ทยมีพิสัยรับตู
 ไดนําเรือบ
ษัท ซิกมา มา
ตร เปนทาเรอื
งยุทธศาสตร

 

ความคื
ประสิทธิภ

ะทรวงคมนาค

ยเนนการลงท
ทยของกระทร
กตัวอยูที่ภาค
อยละ 10 ถึงร
ประเทศ และ
านมาการขน
กร บุคลากร 
แหงประเทศ
การใหได 

ระบบราง ใน
ประมาณ 1
เคยไดรับ เพื
0 กิโลเมตร ท
ยนแปลงตอก
นการพัฒนา
รพัฒนาสราง
อนครหลวง 
ตูคอนเทนเน
รรทุกคอนเท
าริไทม ไดพัฒ
อรับตูสินคา ส
รที่ 2 มีรายละ
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บทที่
คืบหนาขอ
ภาพระบบ

 

คม (มติ ครม

ทุนดานโครง
รวงคมนาคม
คการขนสงท
รอยละ 15 ใน
ะชายฝงทะเ
สงระบบราง
แตปญหาคอ
ศไทยหรือ รฟ

นสมัยรัฐบาล
76,800 ลาน
พ่ือนํามาปฏิรู
ที่จะเปดโอก
การพัฒนาระ
าขนสงลํานํ้า
งทาเรือในแม
จังหวัดพระน

นอรได 500,0
ทนเนอรมาวิ
ฒนาทาเรือพ
สําหรับขนสง
ะเอียด โดยสั

ี่ 3 
องยุทธศา
บการขนสง

. 29 มิ.ย. 25

สรางพ้ืนฐาน
คือจะทําอยา
างถนนประม
นอีก 5-6 ปข
ล จากรอยล
มีปญหาไมใ
อขวดอยูที่กา
ฟท.ที่จะตอง

ลพรรคประ
นบาท ระยะ
รูประบบรางค
าสใหการรถ
บบรางไดในร
้าภายในประ
มนํ้าเจาพระย
นครศรีอยุธยา
000 TEU/ป ใ
วิ่งรับสินคาร
พาณิชย ริมแ
งทางทะเลตดั
สงัเขปตอไปน้ี

สตร 
งและโลจิส

553) 

นเปนหลัก โด
างไรที่จะลดสั
มาณรอยละ 8
ขางหนา (พ.ศ
ละ 
ช
าร
มี

ชาธิปตย ชว
ะเวลา 5 ป 
คู 5 เสนทาง
ถไฟฯ รับไปด
ระดับหน่ึง แ
ะเทศ ซึ่งที่ก
ยาและปาสัก 
า เปนทาเรือ ิ
ในดานการข
ระหวางสุรา
แมนํ้าแมกลอ
ดอาวไทยไปท
น้ี 

สติกส 

ดยเฉพาะดาน
สัดสวนขนสง
83-86 โดยให
ศ. 2558) และ

วงกลางป 2
(พ.ศ. 2553
ง และจัดซ้ือห
ดําเนินการปร
ตคงจะเห็นผ
กาวหนาไปส
เชน บริษัทใ
ริมแมนํ้าเจา
ขนสงขามอาว
าษฎรธานีกับ
อง จังหวัดสม
ทาเรือแหลมฉ

 

นการกอสราง
งของประเทศ
หมาใชระบบ
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ชายฝง
ทางอา
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รขนสงสินคา

นพัฒนาโคร
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นักงานนโยบ
เทศไทยในป
การเพ่ิมประ
นาคม พ.ศ. 2
นารางคูของ 

ทิศทางแ
นาคมไดแยกไ
ล โครงสราง
หนาของการพ

รดาํเนินกา

การพัฒน
ยฝง ซ่ึงการข
สวนการขนสง
8.22 และกา
สวนถึงรอยละ
จน การที่ไมส
ทา เปนเหตุ
มเจาทา มีหน

                  
ลการช้ีแจงของผูแทน
ลจากการชี้แจงของผู
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้าภายในประเทศ  
งทะเล  
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าภายในประ

รงสรางพื้นฐา

นดานการพัฒ
ายและแผนก
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2550-2554 
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ผูแทนกรมเจาทา 22 
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บบการขนสง
มีวงเงินงบป
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สงทางอากาศ
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ครงสรางพื้น

งทางน้ําและช
ถือเปนการข
ไทยมีสัดสวน
ฝงรอยละ 5.8
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เปลี่ยนรูปแบ

ทําใหตนทุนโล
บงาน 5 ประ

       
ยการขนสงและจราจร
 ตุลาคม 2553 
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ศช. (2553) / พันเม

สง ของกระท

างพ้ืนฐาน อ
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งและโลจิสติก
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80 อยางไรก
การใชประโยช
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ลจิสติกสของ
เภท คือ 

ร เม่ือวันที่ 8 มีนาคม

8  2
75  42
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22  29
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46  50

มตริกตัน)  

ทรวงคมนาค

อยูในความรั
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ซ่ึงกระทรวงค
กส ภายใตยุ
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สวนที่เก่ียวขอ
งสรางพ้ืนฐาน
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ทางการศึกษ
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งไทยอยูในระ

ม 2553 
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27,581  
1,579  
1,074  
9,981  
122  

00,337  

คม3 

ับผิดชอบขอ
บทในการพัฒ
คมนาคมจะรั
ทธศาสตรแล

บาท ซ่ึงยังไม

องกับโครงสร
นขนสงทางนํ้
บขนสงทางร
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ษาเปนจะเปน
ราะเปนการข
ปนการขนสง
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งทางน้ําที่ต่ํา
ซ่ึงประหยัดก
ะดับที่สูง  ภา
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47,755  
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ฒนาระบบโล
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นการศึกษาท
ขนสงที่ประห
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างทะเลระหว
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กวาการขนสง
ายใตความรับ
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424,456  
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บผิดชอบของ
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สภาพเรื

2. ดูแลโคร
ตลิ่งพัง 

3. รับผิดชอ
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งการพัฒนาท
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แนวทางกา

เปนทาเรือระ
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System
ทั้งหมด 

3) ระบบกา
คอมพิว
VCMS) 

                  
นการทาเรือแหงประ
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ารติดตั้งระบ
) ที่ทาเทียบ
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 และเชื่อมโย
ารใหบริการด
เตอรเขามาใ
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แนวทางกา
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1) โครงกา
ชวยลดร
เพียง 15
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เริ่มศึกษ
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รติดตั้งระบ
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เรือแหลมฉบ

ระบบอิเล็กท

บบจัดเก็บคา
บรรทุกผาน

เรือเฟสที่ 3 
มารถแบงได
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ทีจ่ะไปสนับสน
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 2553 ซ่ึงอ
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หรับเรือชายฝ

สินคาจะตอง
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ทาเรือชายฝ

เดียวแลวไป
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สินคาชายฝง

50-60 ตู /T

ขอจํากัดในก

นโยบายกา

เชื่อมโยงกับ

ทาเรือในภูมิ

พมา ทั้งนี้ ก

Lane” เพ่ือส

และควรตอง

พัฒนาทาเรือ

อยางบูรณา

ภาพรวมที่ชัด

ศูนยขนถาย

แตเนื่องจาก

สถานีแหลมฉ

มีการเชื่อมรา

ทาเรือโดยมี

และสังคมแห

ทั้งนี้โ
ประเทศไทย
ไปที่ทาเทียบ
กลับกันจากท
เพียงเทาน้ัน 
น้ันสามารถพ
และหัวรถจัก

 

งเพื่อใหจัดทํ

สงทาเทียบเรื

รถนั้นสามาร

ดน้ีสามารถบ

งที่วิ่งในแมนํ้

TEU เทาน้ัน 

การเดินเรือ 

รพัฒนาทาเ

บทาเรือสินคา

มิภาค เชน ท

ารพัฒนาทา

สรางเสนทางก

งอยูรวมกับเศ

อฝงอันดามัน

การและมีกล

ดเจนและตอ

ยสินคาทางร

กการรถไฟได

ฉบังเทาน้ัน ซ

างรถไฟในป

การสรางลา

หงชาติใหรวม

โครงการลาน
และไมไดเป
บเรือตางๆ เห
ทาเรือจะสงไ
 สําหรับขีดค
พัฒนาตอไปไ
กรเพ่ิมเติมได
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ทาํการบริการใ

รอืระหวางปร

ถรองรับเรือข

บรรทุกตูสิน

นํ้าเจาพระยา

 เนื่องจากว

เรือ West 

าฝงตะวันออ

ทาเรือในมาเล

เรือฝงตะวัน

การคาใหมไป

ศรษฐกิจทอง

นของไทย ค

ลไกหลักรับผิ

เนื่องตอไป (

รถไฟทาแห

ดกอสรางรถ

ซ่ึงอยูหางจา

 2553 จึงไ

นขนถายสิน

ม 2 โครงการ

นขนถายขอ
น ICD เม่ือร
หมือนเปนกา
ไปลาดกระบัง
ความสามารถ
ไดไมต่ํากวา 
 

ในลักษณะเป

ระเทศ คือ รว

ขนาด 1,000

คาไดขนาด 

จากอยุธยา-

าสะพานใน

Gate Port 

อก รวมทั้งสร

ลเซีย  ทาเรือ

ตกจะตองเป

ปสูตลาดตะวั

งเที่ยวและชุ

ควรเปนสวนห

ผิดชอบในกา

รายละเอียดดู

ลมฉบัง เดิม

ไฟทางคูจาก

กทาเรือแหล

ไดอนุมัติใหมี

นคาสํานักงาน

ดวยกัน  

องทาเรือแห
รถไฟที่ไปถึงท
ารกระจายสิน
ง อีสาน หรือ
ถน้ัน สามารถ
 2 ลาน TEU

ปนแพ็คเกจ คื

วมถึงคาเคลือ่

0 และ 3,000

 100 และ 2

แหลมฉบัง ส

แมนํ้าเจาพร

ฝงอันดามัน

รางเครือขาย

อสิงคโปร แล

น “West G

วันตกและตล

ชุมชนในพื้นที

หน่ึงของแผน

ารขับเคลื่อน

ดูไดจากภาค

มโครงการนี้ม

กแหลมฉบัง

ลมฉบัง 3-4 กิ

การเชื่อมโคร

นคณะกรรม

ลมฉบัง บริ
ทาเรือแหลม
นคาจากรถไ
เหนือ ก็ยกไ
ถรองรับได 1 
U ตอป หากก

คือ คิดคาบรกิ

อนยายไปดว

 เดตเวตตันไ

00 TEU แต

สามารถบรรท

ระยามีความ

ันตองชัดเจ

ยขนสงสินคา

ละทาเรือนํ้าลึ

Gate และ N

ลาดใกลเคียง

ที่ใกลเคียงได

นการพัฒนา

นการพัฒนา

ผนวก ก. ทา

มุงเนนลานขน

-ฉะเชิงเทรา

กิโลเมตร ปจ

รงการตอราง

การพัฒนาก

หารโดยการ
ฉบังแลว จะข
ไฟไปทาเรือต
ปขึ้นแครรถไ
 ลาน TEU ต
การรถไฟสา

 

การเพียงคร้ัง

ย สําหรับขีด

ไดคราวละ 2

ตในปจจุบันน้ี

ทุกตูไดเพียง

มต่ํา ทําใหมี

น ที่สามารถ

เชื่อมโยงกับ

ลึกทวายของ

New Trade

ที่มีศักยภาพ

ด โดยในการ

พ้ืนที่ภาคใต

พ้ืนที่ภาคใต

ายเลม) 

นถายเทาน้ัน

า ไปถึงเพียง

จุบันยังไมได

งใหเขาถึงตัว

การเศรษฐกิจ

รทาเรือแหง
ขนจากรถไฟ
ตางๆ ในทาง
ไฟ ใหบริการ
ตอป หลังจาก
มารถหาแคร

 

ง

ด

2 

น้ี 

ง 

มี

ถ

บ

ง
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ต
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| คณะ

การพ

เปน
ใชป
สินค
เชื่อ
บรร
การ
ตอเ
ประ

      
7 ขอมูล
8 ขอมูล

กรรมการพัฒนาโลจิ

พัฒนาการขน
การขนส

นประเภทกา
ระมาณ 6-8%
คาจากทางภา
มโยงออกสูช
รเทาปญหากา
รใชพลังงาน
น่ือง ภาคกา
เทศและสถิติ

ความคื

1. โค
 
โดยไดรั
เปนแนว
ไดใหคว
ทางน้ํา 
ภายในป
จากจังห
เมตรเมื่อ
ประสบป

 
วันที่ 13
เศรษฐกิ
เจาพระ
ดําเนินก
ต.นํ้าทรง
ไฟฟาเฉ
กระทรว

                  
ลจากการศึกษาของส
ลจากการชี้แจงของผู

สติกส กกร.| 

นสงทางแมน้าํ
สงทางแมนํ้
รขนสงซึ่งมี
% ของการข
าคเหนือ ภาค
ชายฝงทะเล
ารจราจรทาง
และน้ํามันสู
ารขนสงเปน
ติการใชนํ้ามัน

บหนาของก

ครงการกอ
กรมเจาทา ไ
ับรับความชว
วในการวางแ
วามเห็นชอบใ
ซ่ึงไดดําเนิน
ประเทศท่ีบริ
หวัดนครสวรร
อนํ้าลงต่ําสุด
ปญหาและอุป

ตอมาคณะก
3 กันยายน 2
กิจวิศวกรรม
ยาและนาน 
การกอสรางเขื
ง อ.พยุหคีรี 
ฉลี่ย 145.75
วงคมนาคมพิ

                  
สภาอุตสาหกรรมแห
ผูแทนกรมเจาทา เม่ือ

 

า7  
น้าหรือเรียกว
มีตนทุนต่ําแ
นสงทั้งหมด
คตะวันออกเ
ลเพ่ือการสงอ
งบกในเขตกรุ
งขึ้นเรื่อยๆ 

นสวนหนึ่งที่มี
นของภาคการ

การขนสงทา

สรางเข่ือน
ไดมีโครงกา
วยเหลือจาก
แผนแมบทพัฒ
ใหทําการศึก
นการแลวเสร็
เวณแมนํ้าเจ
รค ถึงอําเภอ
ด ประกอบดว
ปสรรค เนื่องจ

กรรมการรัฐม
536 ใหกระท
มและส่ิงแวด
การศึกษาแ
ขื่อนยกระดับ
จ.นครสวรรค
5 ลานหนวย
พิจารณาการ

       
หงประเทศไทย : ธนติ
อวันที่ 22 ก.พ. 2553
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วา การขนส
และไมมีปญห
 โดยมีแมนํ้า
เฉียงเหนือ ม
ออกที่เขตทา
รุงเทพมหาน
 ประกอบกับ
มีการใชพลัง
รขนสงสูงทีสุ่

างแมนํ้ามีรา

นยกระดับเพ
ารพัฒนาการ
รัฐบาลฝรั่งเศ
ัฒนาการขนส
กษาสํารวจออ
ร็จเม่ือป 253
จาพระยาจาก
อตะพานหิน 
วยสถานีขนส
จากปริมาณน

มนตรีเศรษฐ
ทรวงคมนาค
ดลอมเพ่ือก
ลวเสร็จเม่ือป
บนํ้าที่ กม. 20
ค พรอมประต
ยตอป และท
รศึกษาเม่ือป

ต โสรัตน (2553) 
3 

สงทางน้ําในแ
หากับสิ่งแว
เจาพระยาแ

มายังทาเรือต
าเรือศรีราชา

นครและปริมณ
บราคานํ้ามัน
งานสูงสุดถึง

สดคิดเปนรอย

ายละเอียดดั

พื่อการเดิน
รขนสงทางนํ้
ศส ทําการสํา
สงทางน้ําใน
อกแบบและพ
32 คือกา
กกรุงเทพฯ ถึ
จังหวัดพิจิต
สงสินคาทางน
นํ้าในแมนํ้าเจ

ฐกิจไดพิจาร
มโดยกรมเจา
อสรางเขื่อน
ป 2540 
05 ต.พระงา
ตูระบายน้ํา บ
ทํานบดินปด
ป 2540 แตเ

แผนดิน (Inl
ดลอม โดยป
ละแมนํ้าปาสั
างๆ ทั้งในแ
า และทาเรือ
ณฑล และปร
นของโลกใน
งรอยละ 37 
ยละ 64 เม่ือเ

ดงัน้ี 

นเรือในแม
น้าภายในประ
ารวจเชิงเศร
ลุมแมนํ้าภาค
พัฒนาเพื่อปร
ารปรับปรุงเ
ถึง จังหวัดนค
ร ใหมีความ
นํ้าที่จังหวัดน
จาพระยามีปริ

ณาใหความ
าทา ทําการศึ
นยกระดับเพื
ซ่ึงที่ปรึกษา
ม อ.พรหมบุ
บันไดปลา โร
ดก้ันลํานํ้า ซ่ึ
เห็นควรชะล

land Water 
ประเทศไทยมี
สักเปนเสนทา
มนํ้าเจาพระ
อแหลมฉบัง
ระหยัดพลังงา
นปจจุบันเพ่ิม
 ของการใชพ
ปรียบเทียบก

มนํ้าเจาพระ
ะเทศตั้งแตป
ษฐกิจและวิศ
คกลาง  ซ่ึงค
รับปรุงเสนท
สนทางการข
ครสวรรค แล
กวาง 40 เ
นครสวรรค ซึ
รมิาณนอยใน

เห็นชอบในห
ศึกษาความเ
พ่ือการเดินเ
โครงการได

บุรี จ.สิงหบุรี 
รงผลิตไฟฟา
ซ่ึงกรมเจาทา
ลอไวกอน เนื

 

 Transport)
มีสัดสวนการ
างหลักขนสง
ยาและปาสัก
 อันเปนการ
าน  แนวโนม
มสูงขึ้นอยาง
พลังงานของ
กับภาคอ่ืนๆ 

ะยา8 

ป พ.ศ. 2518
ศวกรรม เพ่ือ
คณะรัฐมนตรี
ทางการขนสง
ขนสงทางน้ํา
ละแมนํ้านาน
เมตร ลึก 1.7
ซ่ึงโครงการน้ี
นฤดูแลง  

หลักการเม่ือ
หมาะสมทาง
เรือในแมนํ้า
เสนอแนะให
และ กม.345
พลังน้ํา ผลิต
าไดนําเสนอ
น่ืองจากเปน

 

) 
ร
ง
ก
ร
ม
ง
ง
 

8 
อ
รี
ง
า
น
7 
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9 ธนิต 

กรรมการพัฒนาโลจิ

โครงการ
ไปให สํา
จําเปนที
ไดสงกลั

ครั้ง โดย
คณะรัฐม
ออกแบบ
2551 
เจาทาได
รับงบปร
โดยแบง
ลานบาท
คงไมสา
พ้ืนฐานเ

2. 
  ท

ได แก  
จ.พระน
ลานบาท
นครหลว
กม. หา
35 กม.
พรอมกัน
พ้ืนที่เก็บ
สําหรับย
สามารถ
ในอนาค

                  
 โสรัตน สภาอุตสาห

สติกส กกร.| 

รขนาดใหญ 
านักงานนโย
ที่เพียงพอตล
ับมาใหกรมเ

ป พ.ศ. 255
ยกรมเจาทาไ
มนตรีเพ่ือพิ
บรายละเอียด
อยางไรก็ดี ด
ดรับมีจํากัด โ
ระมาณสนับส
งออกเปนงบ
ท เหลืองบลง
มารถดําเนิน
เกือบทั้งหมด
 
ทาเรือนคร
ทางแมนํ้า9

เปนทาเรือที
บริษั ท ใน เ
ครศรีอยุธยา
ท บนพ้ืนที่ปร
วง-ภาชี 6 ก
งจากนิคมโร
. หางจากหน
น 5 ลํา สาม
บกองบรรจุสิ
ยกสินคาหนา
ถเขาจอดพรอ
คตอันใกลโดย

                  
หกรรมแหงประเทศไท

 

และสภาวะเ
ยบายและแผ
อดจนผลตอบ
เจาทาทบทวน

51 โครงการย
ไดใหความเห็
จารณาใหคว
ดและกอสราง
ดวยนโยบาย
โครงการไทย
สนุนแตประก
ดําเนินการป
งทุนจริงๆ เพี
นการไดมากเ
ด ยังไมไดกลา

รหลวง จังห
9 
ที่ไดมาตรฐาน
ค รือ เจริญโ
า โดยขณะน้ี
ระมาณ 150 
กม. และ หาง
รจนะ 22 กม
นองแค 22 ก
มารถรองรับตู
สินคาจากในตู
าทา 2 ตัว ส
อมกันไดครั้งล
ยแผนงานธุร

       
ทย 
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ศรษฐกิจของ
ผนสิ่งแวดลอ
บแทนไมคุม
น 

ยกระดับแม
ห็นชอบในโคร
วามเห็นชอบ
งตอไป โดยไ
ยของรัฐบาลที
ยเขมแข็งทั้งโ
การใด มีเฉพ
ประมาณ 1,0
พียง 700-800
เทาที่ควร ทั้ง
าวถึงดานพา

หวัดอยุธยา

นแหงแรกใน
โภคภัณฑ (
้แผนดําเนินก
 ไร บริเวณแ
จากสถานีรถ
. หางจากนิค
กม. หางจาก
ตูคอนเทนเนอ
ตูหรือขนถาย
สามารถยกตู
ละ 5 ลํา สวน
รกิจไดกําหนด

งประเทศไมเ
ม ซ่ึงไดมีคว
คา และมีปญ

มนํ้าเจาพระย
รงการและนํา
บในหลักการ
ไดนําเสนอกร
ที่จะสนับสนุน
โครงการแรก

พาะงบประมา
000 กวาลาน
0 ลานบาทเท
งน้ี ที่นําเสนอ
าณิชยนาวีแล

า ทาเรือต

นแมนํ้าเจาพ
(CP)เป นท า
การอยูในระย
แมนํ้าปาสัก 
ถไฟบานภาชี
คม Hi-Tech 
แกงคอย 60
อรเต็มที่ได 4
ยสินคาออกจ
คอนเทนเนอ
นโครงการกอ
ดเปาหมายที

เอ้ืออํานวย ป
วามเห็นวาโค
ญหาการระบา

ยาไดถูกหยิ
าเสนอกระทร
รเพ่ือดําเนิน
ระทรวงคมนา
นการขนสงท
กและโครงกา
าณปละประม
นบาท งบผูก
ทาน้ันแสดงให
อมาทั้งหมดนี
ละบุคลากรดา

นแบบสําห

ระยา เปนก
า เ รื อแห งแ
ยะเริ่มตนภาย
หางจากถน

ชี 16 กม. หา
บานหวา 35

0 กม.ทาเรือ
450,000 ตูต
จากตูกวา 
อรไดคร้ังละ 
อสรางทาเรือร
ที่จะพัฒนาเชื่

ประกอบกับ ไ
ครงการไมมีเ
ายน้ําของพื้น

บยกข้ึนมาพ
รวงคมนาคม
นโครงการโด
าคมเม่ือวันที
ทางน้ํา งบปร
ารที่สอง กรม
มาณ 3,000 ก
พันประมาณ
หเห็นไดชัดว
น้ี เปนเรื่องข
านพาณิชยนา

รับการขน

ารลงทุนของ
แรกของ  อ
ยใตงบประม
นสายหลักห
างจากนิคมส
5 กม. หางจา
แหงนี้สามาร
ตอป มีบริเวณ
100 ไร มี
 35 ตู (TEU
ระยะ 2 จะเริ่
อมโยงระบบ

 

ไดสงรายงาน
เหตุผลความ
นที่ริมตลิ่ง จึง

พิจารณาอีก
กอนนําเสนอ
ยการสํารวจ
ที่ 26 มีนาคม
ระมาณที่กรม
มเจาทาไมได
กวาลานบาท
ณ 1,000 กวา
า กรมเจาทา
องโครงสราง
าวี 

สง        

งภาคเอกชน
.นครหลวง
มาณ 1,500
มายเลข 329
สหรัตนนคร 9
ากบางปะอิน
รถจอดเรือได
ณที่จะรองรับ
เครนติดตั้งที
)/ชั่วโมง เรือ
ริ่มดําเนินการ
โลจิสติกสใน

 

น
ม
ง

ก
อ
จ
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ม
ด
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า
า
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ด
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ที่
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ร
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10 การ

กรรมการพัฒนาโลจิ

จังหวัดอ
ขนสงทา

กลุมสินค
ทางบริษั
และทําง
ประเทศ
สวนลูกค
ซ่ึงเปนพั
บริษัทที่
รวมกับบ
เจริญ โด

วิ่งจะเริ่ม
ทาเรือแห
แบงเปน
ทากวาง
ประมาณ
โรงพักสิ
นอกเขต
เขา-ออก
สามารถ

3. กา

นอกจาก
กันมากข
เหนืออา
ประเทศ
เปนโปะ

                  
รช้ีแจงของ สํานักนโย

สติกส กกร.| 

อยุธยาใหเปน
างแมนํ้าของภ

กลุมลูกคาที่
คาเครือซีพี แ
ษัท ไดนามิคท
งานดานการต
ศดวยกัน และ
คาภายนอกค
พันธมิตร ที่มี
ใหบริการดา
บริษัททาเรืออ
ดยเรือที่ใหบริ

นอกจากนี้ มี
มจากทาเรือใน
หลมฉบัง รว
น 2 เฟส มีพ้ื
ประมาณ 27
ณ 250,000 
สนคา เพ่ือการ
ตทาเรือ แบบ
ก รวม 4,800
รองรับตูคอน

ารพัฒนาท
เนื่องจากกา
กน้ี ยังมีสะพา
ขึ้น เพราะฉ
าจจะเปนประ
ศจีนเขามาได
ะอยูในน้ํา โด

                  
ยบายแผนการขนสง

 

นระบบ Door
ภาคกลาง   

ที่ใหบริการปจ
และ กลุมสิน
ทรานสปอรต
ตลาดหาผูมา
ะ บริษัทใน
คงมีประมาณ
มการประสาน
นเรือขนสง 2
อยุธยาและไอ
รกิารสามารถ

มีบริษัทเรือล
นแมนํ้าปาสัก
มเวลาที่ใชทั้ง
พ้ืนที่รวมขนา
76 เมตร มี
ตูตอป กอสร
รตรวจปลอย
บเดียวกับไอซี
0 ตรม. วา
นเทนเนอรเต็

าเรือในแม
ารเดินเรือในแ
านที่เชียงขอ
ะนั้น เสนทา
ะตูที่แมสาย 
ตามแตประเ
ดยมีการปรับ

       
และจราจร (ส.น.ข.) 
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r to Door แ

จจุบันไดเปด
นคาของบริษัท
ต จํากัด ซ่ึงเ
าใชบริการ 
นเครือเจริญโภ
ณ 5-10% เชน
นงานดานการ
2 รายมารว
อซีดี ไดแกบ ิ
ถบรรทุกไดถึง

ากจูงติดตอเ
กไปบรรจบกั
ั้งหมดไมเกิน
ด 97,600 ต
พ้ืนที่ทั้งหมด
รางคลังสินคา
ยของเขา และ
ซีดีที่ลาดกระบ
างคอนเทนเน
มที่ได 450,0

มนํ้าโขง ทา
แมนํ้าโขงจะ
งอีก เสนทาง
างเชื่อมโยงป
เชียงแสน แ
เทศจีนจะเลือ
ปรุง กอสรา

8 มีนาคม 2553 

และ จะพัฒน

ดใหบริการก
ททั่วไป ดาน
ปนบริษัทใน
ซ่ึงชวงแรกลู
ภคภัณฑเอง
น กลุมน้ําตา
รขนสงกันอยู
วมเปนพันธมิ
รษิัท เอส ซี 
ง 1,200 ตันต

ขามาเสนอบ
ับแมนํ้าเจาพ
น 12 ชั่วโมงต
ตรม. เฟสแรก
ด 22,000 ตร
า 2 หลัง ขน
ะบรรจุของขา
บัง มีสิ่งอําน
นอรทั้งขาเขา
000 ตูตอป แ

าเรือเชียงแ
ตองมีทา แล
งเชื่อมโยงระ
ประตูของปร
และเชียงของ
อกใช ในปจจุ
งมาตั้งแตกล

นาใหทาเรือดั

ารขนสงสินค
นนโยบายการ
เครือ รับหนา
ลูกคาหลักจะ
ที่อยูนอกกลุ
ลมิตรผล แล
ยู สวนเรือที
มิตร และตอ
กรุป จํากัด แ
ตอลํา  

บริการ โดยเส
พระยา ที่วัดพ
ตามแผนกอส
กมีการกอสร
รม. สามารถ
นาดหลังละ 9
าออก ที่ขนส
นวยความสะด
า-ออก และตู
และมีพ้ืนที่สําร

แสน10  
ละขณะนี้มีกา
หวางประเท
ระเทศไทยใน
 ที่จะสามาร
จุบัน ทาเรือเชี
ลางป ทั้งนี้ ท

ังกลาวเปนศู

คาในแมนํ้าเ
รดําเนินการไ
าที่รับจองตูค
อยูในกลุมกา
ลุมการคาระห
ละกลุมน้ําตา
ที่ใชในการขน
อเรือเฉพาะมา
และหางหุนส

สนทางที่เรือข
พนัญเชิง ออก
สรางทาเรือแล
างทาเทียบเรื
รองรับตูคอน
,800 ตรม. 
สงโดยระบบค
ดวก เชน โรง
เปลารวม 25
รองอีก 41,00

ารกอสรางทา
ศไทยและปร
นจังหวัดเชีย
รถรับการขนส
ชียงแสนเดิม
ทาเรือเชียงแ

 

ศนยกลางการ

จาพระยาใน
ไดกําหนดให
คอนเทนเนอร
ารคาระหวาง
หวางประเทศ
ลไทยรุงเรือง
นสง ขณะนี้มี
าขนสงสินคา
สวนจํากัด ปน

ขนถายสินคา
กสูทะเลจนถงึ
ละคลัง สินคา
รือขนาดหนา
นเทนเนอรได
จะใหบริการ

คอนเทนเนอร
งพักสินคาขา
5,000 ตรม
00 ตรม. 

าเรือแหงที่ 2
ระเทศจีนใกล
งรายทางฝง
สงสินคาจาก
มจะมีลักษณะ
แสนใหมจะมี

 

ร

น
ห
ร 
ง
ศ 
ง 
มี
า
น

า
ง
า
า
ด
ร
ร
า
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ล
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11 ที่มา

กรรมการพัฒนาโลจิ

ลักษณะ
นาจะเปน

ไร อยูใน
2 พ้ืนทีโ่
มีทาในแ
ทาเรือฯ 
เปนผูบริ
ปดการใ

นาจะมีศั
แนว No
และผาน
ไดเริ่มก
คาใชจา
ฝาย แต
เขาทางป
เลย ในท
ทางถนน

1) 

                  
า รายงานการประชุม

สติกส กกร.| 

ะเปนทาเรืออ
นประตูแหงใ

ในสวนของท
นเขตเมือง ทาํ
โดยรวม 387 
แนวราบต่ํา 2
 มีความพรอ
ริหารหรือไม 
หบริการที่ทา

อยางไรก็ดีก
ศักยภาพมาก
orth- South C
นมายังเมืองห
กอสรางตั้งแ
ยในการสราง
ตในอนาคตมี
ประเทศลาวไ
ทางกลับกัน จ
นนาจะมีความ

การพัฒน

หลังทา ส

รวบรวมแ

รถไฟไปที

สินคาสงอ

มูลคากา

ประเทศไ

มูลคาการ

ประเทศจี

ทาเรือเชี

                  
ม คพบ. วนัที่ 25 สค

 

อยางแทจริง 
หมของประเ

ทาเรือเชียงแส
าใหการจราจ
 ไร แตเปนแ
2 ทา ทั้งซาย
อมทั้งในดาน
 ทั้งนี้ เม่ือมีก
าเรือเชียงแส

การพัฒนาทา
กกวา คือ กา
Corridor   โ
หวยทรายจาก
ตเดือนกันย
งสะพานคนล
ความตกลงเ
ไดโดยไมมีก
จากประเทศไ
มหลากหลาย
นาพื้นที่หลัง

สนข.ไดทําจา

และกระจายสิ

ที่ทาเรือเชียง

ออกของประ

รนําเขาสูงก

ไทยสามารถพ

รสงออกมากข

จีน เนื่องจาก

ยงแสนและท

       
ค 2553 
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มีแองจอดเรื
ทศได แตปจ

สน ปจจุบันมี
จรติดขัด กรม
แองจอดเรือเกื
ยและขวา แล
กําลังคนและ
การเปดใหบริ
นแหงที่ 1  

าเรือเชียงแส
ารขนสงทางถ
ดยรถบรรทุก
กน้ันขามสะพ
ยายน 2553
ละครึ่ง นอกจ
เดินรถระหวา
ารตรวจปลอ
ไทยก็จะไปตร
ยของสินคามา
งทา11 ทาเรือ

งศึกษาและสั

สินคา และมีก

แสนและทาเ

ะเทศไทยแม

กวาประเทศ

พัฒนาในรูปข

ขึ้นกวาปจจุบ

กขาขึ้นมีคว

ทาเรือเชียงข

อและพื้นที่สํ
จจุบันมีปญหา

มีขอจํากัดทาง
มเจาทาจึงมีโค
กือบ 100 ไร 
ละในแนวด่ิงส
ะเครื่องมืออยู
ริการทาเรือเชี

สนจะตองพิจ
ถนนจากประ
กจากนครคุน
พานมาที่เชีย
 โดยประเท
จากน้ี ก็จะมี 
างกัน โดยให
อย โดยสามา
รวจปลอยที่ป
ากกวาประตู
อเชียงแสน ยั

สัมมนารับฟง

การบูรณากา

เรือเชียงของ 

จะมีปริมาณ

ศจีนหลายเท

ของการสงน้ํา

บัน แตประเท

ามยากลําบ

ของ เนื่องจา

าหรับทํากิจก
าเรื่องน้ําลดล

งพ้ืนที่ เนื่องจ
ครงการกอสร
แตก็ยังมีโคร
สําหรับการข
ยูแลว ขึ้นอยู
ชียงแสนแหง

จารณาในเชิ
ะเทศลาวทาง
นหมิงสามารถ
ยงของได โค
ทศไทยและป
Border Co
หรถที่มาจาก
ารถมาตรวจป
ประเทศจีนเช
ทางน้ําที่เชีย
ยังไมมีความช

งความคิดเห็น

รโดยจะมีการ

 ซ่ึงการศึกษ

ณนอยกวาที่นํ

ทาเม่ือเทียบ

ามันเชื้อเพลิง

ทศไทยมีขอจํ

ากมากกวาข

ากมีปญหามา

กรรม ทาเรือ
ลงปริมาณมา

จากมีพ้ืนที่บ ิ
รางทาเรือเชีย
รงสรางพ้ืนฐา
ขนสงสินคาห
กับจะไดรับม
งที่ 2 แลว ก็จ

งพาณิชย คื
งเสน R3 ซ่ึง
ถเขามาลาวที
รงการสะพา
ประเทศจีนจ
ntrol Facili
กประเทศจีนส
ปลอยที่ฝงปร
ชนกัน เพราะ
ยงแสน  
ชัดเจนในการ

นแลวที่จะพัฒ

รศึกษาเรื่องก

ษาใกลจะแลว

นําเขาจากปร

เปนตัวเงิน 

งไดอยางเต็ม

จํากัดในการล

ขาลง ความ

ากในเรื่องขอ

 

อเชียงแสนจึง
ก 

ริการไมถึง 4
ยงแสนแหงที
านรองรับ คือ
หนัก โดยการ
มอบหมายให
จะดําเนินการ

อโครงการที
งเปนเสนทาง
ที่เมืองบอเต็น
นที่เชียงของ
จะเปนผูออก
ties ในแตละ
สามารถผาน
ระเทศไทยได
ะฉะนั้น ประตู

รพัฒนาพ้ืนที

ฒนาเปนศูนย

การเชื่อมโยง

เสร็จ สําหรับ

ระเทศจีน แต

 และถาหาก

มที่ ก็จะยิ่งได

ลองเรือขึ้นไป

คืบหนาของ

องคลังสินคา

 

ง

4 
ที่ 
อ 
ร
ห
ร

ที่
ง
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ด
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กรรมการพัฒนาโลจิ

2) 

                  
รช้ีแจงของ สํานักนโย

สติกส กกร.| 

ตางๆ เน่ื

สินคาสงอ

มาประเท

ประเทศไ

แตละมณ

ประเทศไ

ระดับนํ้า

เชียงแสน

แลวเสร็จ

แตเทาที่ท

ทาเรือเชีย

ตอการเดิ

ความพร

ขอจํากัดข

ไมสามาร

อุปสรรคท

อยา

ในชวงเดื

พ.ศ.255

กรรมการ

ไดสอบถา

จัดในมณ

เขื่อน ซ่ึง

ผลกระทบ

ของจีน ก

ทางเลือก

เรื่อยๆ เ

                  
ยบายแผนการขนสง

 

นองจากปจจุบ

ออกของประเ

ทศไทยใชระย

ไทยเสียเปรีย

ณฑลอีก ดังนั้น

ไทยใหมากที่ส

าในแมนํ้าโข

นแหงที่สอง ซ

คงจะตองขึ้น

ทราบก็คือมอ

ยงแสนแหงที

ดินเรือน้ัน ทา

รอมทางดาน

ของแมนํ้าโขง

รถดําเนินการ

ทําใหไมสามา

างไรก็ตาม ใน

อนกุมภาพัน

3 ลดลงเหลื

รประสานงาน

ามไปยังจีน ท

ณฑลยูนนานข

งจีนก็ชี้แจงว

บในแงของป

ก็ไดรับผลก

กสามารถเลี่

น่ืองจากการ

       
และจราจร (ส.น.ข.) 
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บันสินคานําเ

เทศไทยสวน

ยะเวลา 1 วัน

บหากไมมีคล

น จะทําอยาง

สุดเทาที่จะสา

ขง ซึ่งลดลง 

ซ่ึงขณะนี้อยู

นอยูกับมติคร

อบใหการทาเ

ที่หน่ึง สําหรับ

าเรือเชียงแส

นบริการ ทั้ง

งทําใหระบบต

รเดินเรือไดต

ารถเดินเรือได

นชวงตนป 25

นธจะลดลงเห

อ 0.98 เมต

นความรวมมือ

ทําใหทราบว

ของจีน ซ่ึงก

วาไมมีนํ้าใน

ปริมาณเรือแล

ระทบ แตก็ไ

ยงไปใชเสน

รขนสงทางถ

8 มีนาคม 2553 

เขาของประเ

นใหญเปนน้ําม

น แตจากประ

ลังสินคา นอก

งไรที่จะใหทา

ามารถทําได 
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ละอาคารตา
ร ในการนี้ บ
าโครงการตา
ซอมอากาศย
ร่ืองบินโดยส

นประเทศ ตา
สารสวนตัว เท
ทศ - จะปรับ

Exhibition Ce

ดานโลจิสติก
ms Free zone

น 2 ราย คือ

ซอรวิส จํากั

ายดังกลาวท

อไม ถาหาก

คาบริการใน

ากาศจะเปนจุ
ดประโยชนสู
ระโยชนในส
นโยบายใหใช
างๆ ของทา
บริษัท ทาอาก
างๆ ที่จะนําม
ยาน โครงกา
สารสวนตัว เ

างประเทศ โค
ทาน้ัน 
ปรุงเปนศูนย

enter สําหรับ

ส 
e  

 

อ บริษัท การ

ัด (BFS) ซ่ึง

ทําใหตนทุน

กวาไมมีการ

นลานจอดสูง

จุดเร่ิมตนของ
สูงสุด ซ่ึงการ
สนามบินดอน
ชทาอากาศ
อากาศยาน
กาศยานไทย
มาดําเนินการ
รศูนยฝกบิน
เปนตน มีผล

ครงการจัดทํา

ยซอมอากาศ

บแสดงสินคา
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สินคา
สินคาโ
หรือไป
ระยะเ
นอกจา
ตะวันอ
สินคาจ

สติกส กกร.| 

2. เฟสตอไ

ภาคเอก
ดําเนินก
เพียงพอ
ผลไมน้ัน
จํานวนน
แลวพบ
ประกอบ
1) การ

โดย
2) การ

แรง
คาใช
จําน

3) ดาน
คลัง
ของ

4) ทาอ
ศูนย
ดอน
อําน
ปลา

ปญหาการ
ในลักษณะไ
โดยตรง ที่เรีย
ปแวะเครื่องที
วลาในการร
ากน้ี ควรมีก
ออกกลางก็ต
จากทาอากาศ

 

ไป 

อยูในขั้นตอน
กชนเปนหลัก
การศึกษาใหแ
อในการดําเนิ
น เน่ืองจาก
นอย ประกอบ
วาโครงการ
บดวย  
รดําเนินการจ
สารสวนตัว 
รเปนที่จอดแ
จูงใจใหผูปร
ชจายในสวน
นวน 95 % แผ
นการใหเชาค
สินคาจะตอง
บริษัทที่ปรึก
อากาศยานด
ยกลางโลจิส
นเมืองและทา
นวยความสะด
ยทางไดในร

รขนสงทางอ
ไปอิงกับ  P
ยกวา “Freig
ที่ประเทศใด
รอนานเกินเ
ารใหแรงจูงใ
าม ใหผูประก
ศยานของปร
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นของการราง
ก สวนผลกา
แลวเสร็จ ทั้ง
นการตอไป 
จํานวนสายก
บกับสินคาที่ม
รใดไมคุมคา

จัดทําโครงก

และสนามบิน
ระกอบการม
นของคาบริกา
ผนนี้จะแลวเส
คลังเปนที่เก็บ
งเชาในลักษ
ษา  
ดอนเมืองนั้น
สติกส โดยข
าอากาศยาน
ดวกที่ดีในกา
ะยะเวลาที่จํา

อากาศของไ
Passenger F
hter” ทําใหเ
ประเทศหนึ่
เทาที่ควร ดั
ใจในการที่ผู
กอบการเหล
ะเทศไทยกลั

ง TOR หาผูป
ารศึกษาจะเ
น้ี ทาอากาศ
สําหรับการทํ
การบินที่มา
มาใชบริการก็
า ก็จะตองตั

การจัดทําพ้ื

นเครื่องบินส
มาลงทุนนั้น
ารทั้ง Landin
สร็จในเดือนพ
บสินคาประเ
ณะเหมาหรือ

นเหมาะสม
ขนถายสินค
นสุวรรณภูมิ โ
ารที่จะสงหรื
ากัด  

ไทย คือ การ
Flight ไมได
เสียเวลาในก
ง จึงทําใหสิน
ดังนั้น จึงคว
ประกอบการ
ลาน้ีสามารถน
ับไปยังประเ

ประกอบการเ
เปนอยางไร
ศยานดอนเมือ
ทําศูนยโลจิสติ
จอดที่ทาอา
ก็มีจํานวนไมม
ัดออก โดยโ

นที่ทาอากา

สวนตัวและเ
น ทาอากาศ
ng Fee และค
พฤศจิกายน 
ภท Free 
อแบงเชาน้ัน

ตอการเปน
คาเชื่อมโยง
โดยใช Rail 
อปลอยสินค

รที่สายการบ
มีลักษณะเป
การที่เครื่องบิ
นคาที่มีการ
รแยกการข
รจะเขามาลง
นําเครื่องบินเ
ทศของผูประ

เขามาดําเนิน
ร ตองรอบริษ
องมีพ้ืนที่และ
ติกสในการส
ากาศยานดอ
มากพอ ดังน้ั
โครงการที่น

าศยานสําหรั

เชาเหมาลํา 
ศยานดอนเมื
คา Parking F
ป 2553 
Zone สํ

น อยูในระหว

ศูนยกระจา
ระหวางทา
 Link นอกจา
คาเนาเสียงาย

บินไทยใหบ
นเครื่องบินส
นจะตองจอด
เนาเสียงาย 
นสงสินคาอ
งทุน ไมวาจะ
เชาเหมาลําเข
ะกอบการเอง

 

นการโดยเนน
ษัทที่ปรึกษา
ะความพรอม
งออกผักและ
อนเมืองนั้นมี
น้ัน เม่ือศึกษา
นาเปนไปได

รับเคร่ืองบิน

 ในสวนของ
มืองมีการลด
Fee ลดลงถึง

สาหรับคาเชา
างการศึกษา

ยสินคาและ
อากาศยาน
ากน้ีตองมีสิ่ง
ยใหถึงตลาด

บริการขนสง
สําหรับขนสง
ดรอผูโดยสาร
 เนื่องจากใช
ออกตางหาก
ะเปนจีนหรือ
ขามาบรรทุก
ง 
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2. กา

กรกฎา
ประมา
สาธาร
สวนหนึ
พ้ืนที่ตั้
เขาแล
ไทย 1 
Wareh
Zone จึ
รวมหรื
สนับสน

โ

                  
รช้ีแจงของผูแทน บริ

สติกส กกร.| 

ารพัฒนาท

ทาอากาศยา
าคม 2547 
าณ 1.2 ลานต
รณะ โดยมีอา
น่ึงเปนเขตหว
ั้งของศุลกาก
ะขาออก ภา
 หลัง และ B
house อีก 4 
จึงไมตองมีก
รือแยกเพ่ือใ
นุนอยูในเขต
โดยข้ันตอน
1. ในสวนข

สามารถ

จะไปตร

พยายาม

2. ในสวนข

เชาจะตอ

ใหญซ่ึงมี

ประเทศ

3. หากเปน

ไปเชาพ้ื

พ้ืนที่ภา

4. สวนของ

รายวันซึ

ผูซ้ือเขา

                  
ษัทการทาอากาศยา

 

าอากาศยา

านสุวรรณภู
และเปดดําเ
ตันตอป ในส
าคารสํานักงา
วงหาม จะมีศ
กรเพ่ืออํานวย
ายในประกอบ
BFS อีก 1 หลั
 หลัง คือ พ้ืน
ารตรวจของ
ใหเกิดการล
ปลอดอากร 
นการทํางาน
ของสินคาเนา

ถผานเขาไปต

รวจที่หนาอ

มสนับสนุนอยู

ของอาคาร W

องทําธุรกรรม

มีสินคาที่นําเ

  

น Freight Fo

พ้ืนที่ขางในเนื

ยนอก โดยมี

งพ้ืนที่ภายใน

ซ่ึงทอท.เปนผู

ไปดูกอนที่จะ

       
านไทย จํากัด (มหาช
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านสุวรรณ

ภูมิ ทอท.ไดรั
นินการ 28 
สวนของ Free
านและพื้นที่
ศุลกากรกํากั
ยความสะดว
บดวยอาคาร
ลัง สําหรับทํา
นที่ที่ใหผูปร
ศุลกากรอีก 
ดภาษีกอนน
ทั้งตรวจ ตัด 

นมีรายละเอีย
าเสียงาย ปจ

ตรวจที่อาคาร

าคารเพ่ือป

ยู  

Warehouse ข

มที่เปนมูลคา

เขามาจะมาแ

orwarder ที่ทํ

น่ืองจากจะทํ

มีอาคารเปนห

นมีทั้งแบบให

ผูดําเนินการ 

ะทําการซื้อข

ชน) เม่ือวันที่ 14 มิ.ย

ภูมิดานกา

รับอนุญาตใ
กันยายน 2
e Zone แบง
ใหเชา มีพว
กับตั้งแตรถบ
ก เพ่ือประห
รรับสงสินคา
าการรับสงสิน
ะกอบการมา
คือ นําสินคา
นําเขาหรือส
 กรมการคา 
ยด ดังน้ี  
จจุบันศุลกาก

รไดเลย โดย

ระหยัดระย

ขางในเขตหว

าเพ่ิม เพราะฉ

แยกหรือทําบ

ทําธุรกรรมใน

าใหเสียคาใช

หลังๆ สําหรับ

หเชาเปนราย

สําหรับลูกคา

าย ซ่ึงก็จะมี

ย. 2553 

รขนสงสิน

หจัดตั้งเขตป
549 สามปที
ออกเปน 2 ส
ก Freight F
รรทุกสินคาที
หยัดระยะเวล
ของ 2 ผูประ
นคาเขาและอ
าเชาภายใน
าเขามากอนจ
งออก นอกจ
ใบอนุญาตต

กรไดมีการผอ

เจาหนาที่ขอ

ะเวลาไมให

วงหามน้ัน Fr

ฉะนั้น จึงเปน

บรรจุภัณฑ แ

นการรับสงธร

ชจายเปลาๆ

บเชาเปนสํานั

ยเดือน และ

าที่มีสินคาที่จ

ผูใชบริการม

คา15 

ปลอดอากร
ที่ผานมามีป ิ
สวน สวนที่ห
orwarder เช
ที่เขามา และ
าในการตรวจ
ะกอบการ ได
ออก และจะมี
น เนื่องจากเป
จะเสียภาษีเข
จากน้ีก็จะมีส
างๆ  

อนผันใหสินค

องกรมสงเสริ

สินคาเสียห

reight Forwa

น Freight Fo

แลวจึงแยกสิน

รรมดาก็ไมจํ

ๆ สวนใหญจึ

นักงาน  

แบบเชาเฉพ

จะตองนําเขา

ากเชนเดียวก

 

เม่ือวันที่ 29
ริมาณสินคา
หน่ึงเปนพ้ืนที
ชาอยู และอีก
ภายในก็จะมี
จทั้งสินคาขา
ดแก การบิน
มีพ้ืนที่ทําเปน
ปนเขต Free
ขาประเทศมา
สวนราชการ

คาประเภทน้ี

มการสงออก

หาย ปจจุบัน

arder ที่จะไป

rwarder ราย

นคาสงเขาใน

จําเปนจะตอง

งนิยมไปเชา

พาะพ้ืนที่เปน

ามาและมาให

กัน 
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3. แน
25

  
การพัฒน
เศรษฐกิ
รองรับผู
ปญหาม
นําไปสูก
กําหนดเ
เง่ือนไขด
เห็นชอบ

พัฒนาท
การปรับ

24 สิงหา
เก่ียวกับ
โดยใชงบ
ละ 27.9
คน และ
ก็ตาม ก
เสนที่ 3
จําเปนต
วิ่งเสนที่ 

                  
ช. หนังสือพิมพกรุงเท

สติกส กกร.| 

นวนโยบาย
559) 

จากการศึกษ
นาทาอากาศ
กิจใหมีความช
ผูโดยสารจาก
ลพิษสิ่งแวด
การเกิดปญห
เปนนโยบาย
ดําเนินการโค
บจากคณะกร
จากมติ ครม

ทาอากาศยาน
บลดลงจากโค

1) กลุม

2) กลุม

3) งาน

ลาน

4) งาน

สถานะลาสุด
าคม 2553 ไ
บลานวิ่ง) ระย
บลงทุนของบ
2 จะเปนการ
ะรองรับเที่ย
กระทรวงคมน
3 ออกไปแล
องมีการกอส
 3 ทอท. จําเ

                  
ทพธุรกิจ ฉบับวนัที่ 

 

ยในการพัฒ

ษาเห็นวากระ
ศยานสุวรรณภ
ชัดเจน  โ
ก 45 ลานคน
ลอมเพ่ิมมาก
หาฟองรองแล
ยใชประโยชน
ครงการกอสร
รมการสิ่งแวด
ม. ทางการท
นสุวรรณภูมิ 
ครงการเดิม ซึ
มงานอาคารเท

มงานอาคารผู

นออกแบบแ

นบาท  

นจางที่ปรึกษา

ดของการพัฒ
ดมีมติอนุมัติ
ยะเวลา 6 ป 
บริษัท ทาอา
รกูจากตางป
วบินไดชั่วโ
นาคมลงทุนเ
ลวจึงไมตอง
สรางทางวิ่งเส
เปนตองทํากา

       
23 สิงหาคม 2553 
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ฒนาทาอาก

ะทรวงคมนา
ภูมิและทาอา
โดยใหทําแผ
นตอปเปน 6
กขึ้น หากไมไ
ละชะลอโครง
นทาอากาศย
รางไดเม่ือรา
ดลอมแหงชา
าอากาศยาน
 ปงบประมาณ
ซ่ึงกําหนดงบ
ทียบเครื่องบิ

ผูโดยสาร วงเ

และกอสราง

าบริหารจัดกา

ฒนาทาอากา
ติโครงพัฒนาข
 ตั้งแตปงบป
กาศยานไทย
ระเทศ โดยเ
โมงละ 76 เที่
เฉพาะงานที่
จัดทํารายง
สนที่ 3 เพ่ือร
ารศึกษาผลก

กาศยานสุว

คม ควรเรงศึ
ากาศยานดอ
นการพัฒนา
0 ลานคนตอ
ไดมีการพัฒ
งการได อ
ยานสุวรรณภู
ยงานผลกระ
าติ 
น หรือ ทอท
ณ 2554-255
ไว 76,504 ล
นรองหลังที่ 

เงินลงทุน 7,4

ระบบสาธา

ารโครงการ 7

ศยานสุวรรณ
ขยายอาคาร
ประมาณ 255
ย จํากัด มหา
เม่ือแลวเสร็
ที่ยว จากปจจ
จําเปนเทาน้ั
านผลกระท
รองรับปริมาณ
กระทบตอสุข

วรรณภูมิเฟ

ศึกษาความเห
นเมืองตามม
าทาอากาศยา
อป (ในป พ.
นาดานสิ่งแว
อยางไรก็ตาม
ภูมิรวมกับทา
ะทบสิ่งแวดล

. จะตองดําเ
59 จํานวนเงิ
ลาน ประกอบ
1 วงเงินลงทุ

405.863 ลาน

รณูปโภควง

763 ลานบาท

ณภูมิ จากกา
ทาอากาศยา
54-2559 วงเ
าชน ในสัดส
ร็จจะมีพิสัยรั
จุบัน 40 เที่ย
น้ัน ที่ผานมาไ
ทบสิ่งแวลอม
ณจราจรที่เพ่ิ
ภาพ (HIA) 

ฟสที่ 216(พ.

หมาะสมของ
มติคณะกรรม
านสุวรรณภู
ศ. 2559) ย
วดลอมควบคู
ม จะตองมีกา
าอากาศยาน
ลอม (EIA) 

นินการทบท
น 51,606 ล
บดวย 4 กลุม
ทนุ 40,745.06

นบาท  

งเงินลงทุน 

ท 

ารประชุม คร
านสุวรรณภูมิ
เงิน 62,503.
วนรอยละ 7
รับผูโดยสาร
ยวบินตอชั่ว
ไดตัดงานกอ
ม เชื่อวาอีก
มขึ้น แตการ

 

.ศ. 2554-

งทางเลือกใน
มการรัฐมนตรี
มิใหสามารถ
อมทําใหเกิด
คูไปดวย อาจ
ารจัดทําแผน
นดอนเมือง มี

ไดรับความ

ทวนโครงการ
านบาท เปน

มงาน 
67 ลานบาท 

 2,693.219

รม. เม่ือวันที
มิเฟสที่ 2 (ไม
21 ลานบาท
2.08 อีกรอย
รได 60 ลาน
วโมง อยางไร
อสรางทางวิ่ง
ไมเกิน 5 ป
รกอสรางทาง

 

น
รี
ถ
ด
จ
น
มี
ม

ร
น
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การ
 

ประ
รถไ
เปน
การ
รถไ
พ้ืนฐ
ไทย
เพีย
ละ 1
แลว
ตลอ

      
17 ขอมู

กรรมการพัฒนาโลจิ

รศึกษานโยบ

การขนส
มาณรอยละ 
ฟขนสงแทน

นอยู และมีรา
ที่จะพัฒนาก
ไฟ คือ การข
ฐานจึงยังไม
ยป 2553 มีตู
งประมาณไม
1.5 ลาน TEU
ว เนื่องจากป
อดจนกรณีรา

1. แผ

 
พรรคป
เก่ียวกับ

1

2

3

4

                  
มูลจากการชี้แจงของ

สติกส กกร.| 

บายการพัฒน

สงดานโลจิส
 83 ถือวาตน
นได คาครอง
ยไดสูงกวาน้ี
การขนสงทาง
ขาดการลงท
เพียงพอที่จะ
สินคาคอนเท
มเกิน 600,00
U แตรถไฟรบั
ปจจัยดานขีด
งเด่ียวมีปญห

ผนการลงทุ

เปนการลงท
ระชาธิปตย
บดานขนสง

. ปรับปรุงโ
สะพานให

2. ปรับปรุง
สัญญาณแ

3. การจัดซ้ื
ปริมาณร
ผูประกอบ

4. การกอสร
77,000 
อุปสรรคที
รถไฟทาง
และการต

                  
ผูแทนการรถไฟแหง

 

นาระบบกา

ติกสโดยรถไ
นทุนสูงมาก 
ชีพของคนไ
น้ี การสงออก
งรถไฟของป
ทุนมาเปนระ
ะรองรับการข
ทนเนอรที่เปน
00 ตูตอป เฉ
บไดจริงเพียง
ดความสามา
หาการคอยที่

ทุนและปฏิรู

ทุนระยะเรง
ไดอนุมัติให
สินคา โดย

โครงสรางพ้ื
หสามารถรับน
เรื่องความป
และระบบโทร
้อรถจักรแล
ถจักรและลอ
บการ 
รางทางคู ใน
ลานบาทเศ
ที่ทําใหรถไฟ
งคูแลว ความ
ตรงตอเวลาก็จ

       
งประเทศไทย เม่ือวนั
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รขนสงทางร

ไฟ เนื่องจาก
เพราะฉะนั้น

ไทยจะลดลงท
กจะสามารถแ
ประเทศไทย 
ะยะเวลายา
ขนสง โดยเฉ
นสินคานําเข
ฉพาะที่ ICD 
ง 5 แสน TEU
ารถของทาเรื
สถานี โดยทิ

รูปการรถไ

งดวน 5 ป ง
ห รฟท. ไปพ
มีโครงการที

พ้ืนฐานในปจ
นํ้าหนักกดเพ
ปลอดภัยเพ่ือ
รคมนาคม 
ะลอเลื่อน เ
อเลื่อนไมเพีย

นแผนระยะเร
ษ ทั้งนี้ ระบ
ฟวิ่งไมตรงเวล
มจุของทางที
จะดีขึ้น เนื่อง

นที่ 22 ก.พ. 2553 

รถไฟ17 

กหากเทียบกั
น ความชัดเจ
ทันที สามาร
แขงขันกับปร
ปจจุบัน ปญ
วนาน เพรา
ฉพาะการขน
า-สงออก ปร
ลาดกระบัง ซ
U ที่เหลือวิ่งท
รือแหลมฉบัง
ศทางการพัฒ

ไฟ ป พ.ศ. 2

งบประมาณ
พัฒนาและป
ที่จะลงทุน ด

จุบัน ไดแก 
พลาได 20 ตัน
อใหไดมาตร

น่ืองจากปจ
ยงพอกับการ

รงดวนจะลงท
บบรถไฟปจจ
ลาและรองรับ
ที่จะรองรับกร
งจากรถไฟไม

กับอัตราการ
จนทางดานเศ
รถซื้อสินคาไ
ระเทศอ่ืนไดม
ญหาทางดาน
าะฉะนั้น ควา
นสงดวยระบบ
ระมาณ 7-7.5
ซ่ึงมีสินคาขน
ทางรถบรรทกุ
ัง และแครข
ฒนาระบบรา

2553-2557

ณ 176,800 
ปฏิรูประบบ
ดังนี้ 

 เปลี่ยนหมอ
น 
รฐาน ไดแก 

จจุบันมีอายุก
รขนสงสินคาไ

ทุนกอสรางท
จุบันเปนระบ
บกระบวนรถ
ระบวนรถจะ
มตองรอและห

รขนสงสวนให
ศรษฐกิจ หา
ดในราคาถูก
มากกวาน้ี ถื
นโครงสรางพ
ามสมบูรณข
บคอนเทนเน
5 ลานตูแตรถ
นสงไปทาเรือ
กทั้งที่มีระบบ
องการรถไฟ
ง ประกอบดว

7 

ลานบาท ซ่ึ
รางโดยเฉพ

อน เปลี่ยนร

การปรับปรุ

การใชงานน
ไดตามความ

ทางคู 6 เสนท
บบทางเด่ียว
ถไดนอย ทั้งนี
ะเพ่ิมขึ้นอยา
หลีกทางใหเมื

 

หญทางถนน
กสามารถใช
กกวาสภาพที
อวาคุมคาใน
พื้นฐานการ
องโครงสราง
นอร ประเทศ
ถไฟรับขนได
อแหลมฉบังป
บรางเชื่อมตอ
ฟไมเพียงพอ
วย  

ซงรัฐบาล
พาะที่

ราง ปรับปรุง

งดานอาณัติ

นานมากและ
มตองการของ

ทาง เปนเงิน
ว ทําใหเปน
น้ี เม่ือทําเปน
งนอย 2 เทา
ม่ือถึงสถานี  
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กรรมการพัฒนาโลจิ

5

6

7

176,80
วิเคราะห
วาจะไดสิ
รับเรื่องจ
และสังค
ลงทุนใน

การขน
โครงกา
บริหารค
เปนโมเ
พัฒนาก
รองรับก
(ประเทศ
อยางเปน
ทางเศรษ

สติกส กกร.| 

5. การสราง
ที่ลาดกระ
กอสรางท
ใหมากขึน้

6. โครงการ
เมืองสําคั
สินคาเขา

7. โครงการก
การขนสง
นครพนม
เสนทางผ

โครงการทั้ง
0 ลานบาท 
หผลตอบแทน
สิ่งใดเพิ่มขึ้น 
จากกระทรวง
คมแหงชาติ แ
นรายละเอียด

การเพิ่มปร
สงระบบรา
ารแอรพอร
ควรใชมืออาชี
ดล มีการกร
การรถไฟแห
การขนสงใน 5
ศพัฒนาแลว
นรูปธรรม รว
ษฐกิจของภูมิ

 

 ICD (Inland
ะบังไมสามาร
ทางคูจากฉะเ
น ทั้งนี้ อยูใน
ยานกองเก็บ
คัญตางๆ ที่มี
ตูคอนเทนเน
กอสรางทางร
งสินคา สาย
ม สายน้ําตก
ผานบานพุนํ้า

หมดน้ี ตามแ
สถานะปจจุ
นไปยังสํานัก
 หลังจากที่สํ
งคมนาคมแล
และจากนั้นก็
อีกคร้ังหนึ่ง  

ระสิทธิภาพข
งควรแยกอ
ตลิ้งค เพ่ือท
ชพี การดําเนิน
ระจายหุนใน
งประเทศไท
5 ปขางหนาโ
สัดสวนอยูที่
วมถึง พัฒนา
มิภาค 

 

 

40

d Contain
รถรองรับการ
เชิงเทราไปแ
นระหวางการศึ
ตูสินคา (Co
มีศักยภาพท่ี
นอรและสงออ
รถไฟเชื่อมโย
เดนชัย-เชียง
-ดานเจดียส
รอน จังหวัด

แผนในระยะ
จุบัน การรถไ
งานคณะกรร

สานักงานคณ
ลวจะตองสงไ
ก็จะสงแผนกา
 

ของระบบรา
ออกมาเปนรู
ทําหนาที่ในก
นงานควรนํา
นตลาดหลักท
ทย ความเปน
โดยเพิ่มสัดส
ที่รอยละ 20-3
าโลจิสติกสใน

ner Depo
รเจริญเติบโต
แหลมฉบัง เพื
ศึกษาวาจะข
ntainer Ya
มีโรงงานหรื
อกมาทาเรือแ
ยงกับประเทศ
งราย-เชียงข
สามองค สําห
กาญจนบุรี 

เรงดวนปพ.
ไฟแหงประ
รมการพัฒนา

ณะกรรมการพั
ไปยังสํานักงา
ารลงทุนไปยั

างของไทยจ
รูปบริษัท ภา
การใหบริกา
รูปแบบการบ
ทรัพย เพราะ
นรัฐวิสาหกิจ
สวนการขนสง
30) จะไมสา
นภาคการขน

ot) แหงที่ 2 
ของทาเรือแห
พ่ือที่จะรองรับ
ยายที่เดิมหรื
rd) ซ่ึงจะเปน
รอสินคาเกษ
แหลมฉบัง 
ศเพ่ือนบาน 
ของ สายบัวใ
หรับกรณีที่จ

ศ. 2553-25
เทศไทยไดเ
าการเศรษฐกิ
พัฒนาการเศร
านคณะกรรม
ยังคณะรัฐมน

จะตองมี กา
ายใตการถือ
ารดานขนสง
บริหารจัดการ
ะหากปลอยใ
จก็จะไมสาม
งสินคาจากร
มารถทําใหมี
สงใหมีประสิ

เพ่ิมขึ้นเนื่อง
หลมฉบังไดท
บการขนสงค
รอืไปกอสราง
นแหลงกระจา
ตรกรรม เพ่ื

เปนเรื่องการ
ใหญ-รอยเอ็ด
ะไปทวายนั้น

57 จะใชเงิน
เสนอแผนกา
กิจและสังคมแ
รษฐกิจและสัง
มการพัฒนาก
นตรีเพ่ือพิจาร

รปฏิรูประบ
อหุนของ ร.
งทางราง โด
รบริษัทการบิ
ให ร.ฟ.ท. ซึ
มารถพัฒนาร
อยละ 2.3 เป
มีการลดตนท
สทธิภาพทันต

 

งจาก ICD
ทัน และกําลัง
คอนเทนเนอร
งที่ใหม 
ายสินคาตาม
อจะรวบรวม

รโดยสารและ
ด-มุกดาหาร-
นสามารถใช

นทุนประมาณ
ารลงทุนและ
แหงชาติ แลว
ังคมแหงชาติ
การเศรษฐกิจ
รณาแผนการ

บบรถไฟไทย
.ฟ.ท. คลาย
ยเฉพาะการ
บนิไทยเขามา
ซ่ึงมีแผนการ
รถไฟไทยให
ปนรอยละ 15
ทุนโลจิสติกส
ตอการเติบโต
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18 ขอมู

กรรมการพัฒนาโลจิ

2. กา

พ.ศ.253
200 กวา
2545-25
ซีบอรด
เฟส แล
ออกแบบ
จากอีสา
เชียงราย
กอสราง
ริ้ว-แกงค
เริ่มตนก
ในหนังสื
โคราช-ป
สํานักงบ
โครงกา
รถไฟทา

การศึกษ

แลว เม่ือ

กอสราง

มาบกระ

จะทําจา

จะมาทํา

                  
มูลจากการชี้แจงของ

สติกส กกร.| 

ารศึกษาระ

ระบบรถไฟท
36 ไดสรางร
ากิโลเมตร ง
546 เปนทาง
ด ออกแบบตั้
ลว ซ่ึงสินคา
บและกอสรา
านและเหนือ
ย ราคาประม
เสร็จเดือนมีน
คอย อีกระยะ
กอสรางแตยัง
สือขอเพ่ิมโคร
ปากนํ้าโพ-หั
บประมาณวา
รทางคูแปดริ
างเด่ียวยังสา

   

สนข.กําลังจ

ษาเรื่อง ICD 

อศึกษาเสร็จ

ตอไป ซ่ึงแผ

ะเบาไปนครร

กมาบกระเบ

การออกแบบ

                  
สํานักนโยบายและแ

 

ะบบรถไฟท

ทางคูสายแร
รอบปริมณฑ
บใชจายประ
งคูชุดแรก สว
ตั้งแตสมัยนา
คอนเทนเน
างทางคูจากแ
อลงมาที่แปด
มาณ 10,000 
นาคม ปพ.ศ.
ะทาง 106 กิ
ไมไดรับจัดส
รงการนี้ไปเมื
หัวหิน งบปร
จะเพ่ิมไดหรื
ริ้ว-แกงคอย
มารถรองรับไ

จางที่ปรึกษา

และ Contain

แลว การรถไ

นทั้งหมดจะส

ราชสีมา ปจจุ

าไปนครราช

บในรายละเอี

 

       
แผนการขนสงและจร
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ทางคู18  

รกที่ทําเสร็จ
ลจากกรุงเท
ะมาณ 30,00
วนทางคูสาย
ายกรัฐมนต
อรจะมีปริมา
แปดร้ิว-แหล
ดริ้วและแห
 กวาลานบาท
.2554 จากแป
กิโลเมตร ของ
สรร ซ่ึงรัฐมน
ม่ือวันที่ 23 เม
ระมาณ 2,00
รือไม ในสมัย
ในกรอบ แล
ไหวอยู   

จัดทําแผนแ

ner Yard ตา

ไฟฯ ก็จะนํา

สอดคลองกับ

จุบันทางคูอยู

ชสีมา ซ่ึงเสนท

ยด ซ่ึงคาดว

ราจร (สนข.) 8 มีนาค

แลวสมัยนาย
ทพฯ-ลพบุรี-แ
00 ลานบาท 
ยชายฝงทะเ
ตรี นายบรรห
าณมาก นา
มฉบัง และจ
ลมฉบังไดส
ท และไดรับอ
ปดร้ิว-แหลม
งบปพ.ศ.255
ตรีวาการกระ
มษายน 255
00 กวาลานบ
ยรัฐบาลประช
ละจะตองอนุม

แมบททางคูสํ

งๆ ดวย ขณ

มาทําการออ

บแผนดังกลาว

ที่มาบกระเบ

ทางนี้สวนให

าจะสามารถป

คม 2553 และขอมูลจ

ยกรัฐมนตรี 
แกงคอย-นค
ทยอยดําเนิน
เลตะวันออก
หาร ศิลปอา
ยกรัฐมนตรี
จากแปดริ้ว-แ
สะดวก ซ่ึงได
อนุมัติใหกอส
ฉบัง ระยะทา
54 เปนคาจา
ะทรวงคมนา
3 และออกแ
บาท ซ่ึงอยูร
ชาธิปตย (พ.
มัติรายโครง

สําหรับโลจิส

ณะนี้ อยูในรา

อกแบบในรา

วขางตน ซ่ึงล

บาแลว เลยแก

ญจะไปรองรั

ประมูลไดภา

จากการช้ีแจงของกา

นายชวน หลี
ครปฐม-แปดริ
นการมาจนเส
กเพื่อจะรอง
าชา ปพ.ศ.2
จึงสั่งใหการ
แกงคอย เพ่ือ
ดงบออกแบ
สรางปพ.ศ.2
าง 80 กิโลเม
างที่ปรึกษาป
คมคนปจจุบั
บบสวนตอข
ะหวางการพิ
ศ. 2552-255
การอีกคร้ังห

ติกสระยะที่ 

ยงานฉบับกล

ยละเอียดแล

ลําดับแรกจะ

กงคอยไปไม

รบัสินคาเกษต

ยในป พ.ศ. 2

ารรถไฟแหงประเทศไ

 

ลีกภัย เม่ือป
ริ้ว ระยะทาง
สร็จในปพ.ศ
งรับอีสเทิรน
538 ขยาย 3
รรถไฟฯ เรง
อจะรับสินคา
บพรอมสาย
547 และเพิ่ง
มตร และแปด
ประกวดราคา
ันเพ่ิงลงนาม
ยายทางคูไป
พิจารณาของ
54) ไดอนุมัติ
หน่ึง ปจจุบัน

 1 ซ่ึงรวมถึง

ลางเรียบรอย

ละดําเนินการ

ทําทางคูจาก

มมาก ตอไปก็

ตร จากน้ัน ก็

2554  

ไทย 22 ก.พ. 2553 
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น
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19 ขอมู

กรรมการพัฒนาโลจิ

3. คว

     
ลานบาท
ความพร

                  
มูลจากการชี้แจงของ

สติกส กกร.| 

แนวทางใน

1. หาก คร

งบประ

งบประม

กูโดยเป

2. ทางรถไ

เวียงจันท

เนื่องจาก

3. การรถไ

แตตองใ

รัฐบาลจ

180 ลาน

ปรึกษาม

4. รัฐมนตรี

ของเดิม

เม่ือ 10 

วามคืบหนาข

การรถไฟฯ 
ท แบงงานอ
รอมที่จะดําเนิ
1. โครงการ
2. โครงการ
3. โครงการ
4. โครงการ
5. โครงการ
6. โครงการ
7. โครงการ
8. โครงการ

                  
ผูแทนการรถไฟแหง

 

นการพัฒนาร

รม.อนุมัติให

มาณพิจาร

มาณ 30 % ต

ลี่ยนมาใชงบ

ฟสายอีสานที

ทรได และคา

กมีพมามาเป

ฟฯ ไดเตรีย

ใชงบประมาณ

จะอนุมัติงบห

นบาท ขณะนี

มาออกแบบเ

รีวาการกระท

มไดออกแบบ

ปกอนที่เคยเ

ของแผนการ

ไดเสนอแผน
อกเปน ดาน
นินการไดของ
รปรับปรุงทา
รปรับปรุงทา
รกอสรางทาง
รจัดหารถจัก
รปรับปรุงทา
รปรับปรุงสะพ
รอาณัติสัญญ
รติดตั้งเคร่ืองก

       
งประเทศไทย เม่ือวนั
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ระบบรางคู ป

การรถไฟฯ 

ณารวมกันจ

ตอนแรกวาจะ

บแผนดินแทน

ที่วิ่งไปจังหวัด

าดวาโอกาสที

ปนคูแขง แตท

มออกแบบระ

ณคากอสราง

หรือไม แตให

น้ีกําลังอยูใน

ตรียมไวกอน

ทรวงคมนาค

เปนทางเด่ีย

เสนอไวในสมั

รกอสรางระบ

นการลงทุนโ
นโยธา ดานก
งงานมี 11 โค
ง ระยะที่ 5 ร
ง ระยะที่ 6 ร
คูสายฉะเชิงเ
รดีเซลไฟฟา
งรถไฟที่ไมป
พาน จํานวน
ญาณไฟสี จําน
ก้ันถนนเสมอ

นที่ 31 พ.ค. 2553 

ประกอบดวย

 ดําเนินการไ

จัดหาเงินม

ะบรรจุในเงิน

น เนื่องจากกร

ดหนองคายก็

ที่ทางรถไฟข

ทาง สนข.ก็ห

ะบบรางคูจา

เปนจํานวนเ ิ

งบคาออกแบ

นระหวางการ

น  

คมไดสั่งใหอ

ยวไว คาดวาป

มัยนายกรัฐม

บบรถไฟราง

ครงสรางพ้ืน
การกอสราง ด
ครงการ  
ระยะทาง 308
ระยะทาง 278
เทรา-คลองสบิ
า 13 คัน (20 
ปลอดภัย ระย
น 1,434 แหง 
นวน 224 แห
อระดับและปรับ

ย       

ได โดยกระ

าให อาจจ

นกูไทยเขมแข็

ระทรวงการค

ก็เปนทางสาย

องจีนจะไปเชื

วังวาทางจีน

กเดนชัยไปเ

งินหลายหมื่น

บบปพ.ศ.25

รยกราง TOR

ออกแบบเปน

ปพ.ศ.2555 

นตรี นายบร

คูและรถไฟค

นฐาน งบประ
ดานชางกล 

8 กม. 
8 กม. 
บเกา-แกงคอ
 ตัน/เพลา) 
ยะทาง 2,406
 
หง 
ับปรุงเคร่ืองก้ั

ทรวงการคล

ะเปนเงินกู 

ข็ง แตคาดวา

คลังจัดเก็บรา

ยยุทธศาสตร

ชื่อมตอที่เชีย

นจะเลือกเชียง

เชียงรายเชีย

นลานบาท ซึ

54-2555 มา

R ขอบเขตงา

นทางคูตลอด

 คงจะใหครม

รรหาร ศิลปะอ

ความเรว็สูง 

ะมาณ จํานว
และดานการ

อย ระยะทาง 

6 กม. 

ก้ัน จํานวน 1,

 

ลังและสํานัก

 70 % และ

ารัฐบาลจะไม

ายไดเพ่ิมขึ้น 

รที่จะเชื่อมไป

ยงของจะยาก

งของดวย  

งของไวกอน

ซ่ึงไมทราบวา

าแลว จํานวน

าน ที่จะจางที

ดเสนทาง ซ่ึง

ม.ทบทวนมติ

อาชา  

 19 

น 1.76 แสน
รสื่อสาร โดย

106 กม. 

284 แหง 
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ผลก

      
20 หนงั

กรรมการพัฒนาโลจิ

 
โครงกา

กระทบสิ่งแว

4. 

นครคุนห

วันที่ 20

คณะกรร

รถไฟกั

กระทรวง

ศึกษาคว

นาม (ได

ไทยจะได

คือเสนท

                  
งสือพิมพกรุงเทพธุรก

สติกส กกร.| 

9. งานติดตั
10. โครงสรา
11. โครงการ

ารที่การรถ
วดลอมอีก 1
1) โครงการ
2) โครงการ
3) โครงการ
4) โครงการ
5) โครงการ
6) โครงการ
7) โครงการ
8) โครงการ
9) โครงการ
10) โครงการ

แผนลงทุนร

จากการที่รัฐ

หมิง-เวียงจันท

0 สิงหาคม พ

รมการศึกษา

ับจีนชวงหน

งการคลัง มีห

วามเปนไปได

ดลงนามไปแล

นโยบายของ

ดรับกอน  ซึ่ง

ทางจาก คุน

                  
กิจ ฉบับวันที่ 6 สิงห

 

ตั้งรั้วสองขาง
างโรงรถจักร
รสรางโรงรถศ

ไฟฯ จะตอ
10 โครงการ 
รทางคูสายลพ
รทางคูสายมา
รทางคูสายน
รทางคูสายน
รทางคูสายป
รจัดหารถจัก
ร Refurbish 
รจัดหารถโดย
รกอสรางสถา
รติดตั้งระบบ

รถไฟรางคูเชื่

บาลไทยและจี

ทน-หนองคา

พ.ศ. 2553 ม

การสรางทาง

นองคาย-กร

หนาที่ศึกษารูป

ดของโครงการ

วในชวงปลาย

งรัฐบาลควรพิ

งประเทศไท

นหมิง – เชี

       
หาคม 2553 
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ทางตามแนว
แกงคอย 
ศรีราชา และ

องดําเนินกา
 คือ 
พบุรี-ปากนํ้า
าบกะเบา-นค
ครราชสีมา-ข
ครปฐม-หนอ
ระจวบคีรีขนั
รดีเซลไฟฟา
 รถจักร 46 คั
ยสารรุนใหม 
านีบรรจุและแ
โครงขายคม

ชื่อมกับประเท

จีนมีโครงการ

ย-ปาดังเบซา

มติ ครม. มอ

งไดแตงตั้งคณ

รุงเทพฯ-ชา

ปแบบการลงท

ร เพ่ือกําหนด

ยป 2553)     

พิจารณาใหรอ

ยมีแนวเสน

ชียงของ ผาน

วเขตทางรถไ

ะหนวย 10 ลา

ารศึกษาคว

าโพ ระยะทาง
ครราชสีมา ร
ขอนแกน ระย
องปลาดุก-หัว
นธ-ชุมพร ระย
าทดแทน GE
คัน 
 สําหรับบริกา
แยกสินคา IC
นาคม 

ทศ สปป. ลา

รพัฒนาเสนท

าร เปนทางคู

อบหมายใหน

ณะทํางาน 2 

ายแดนภาค

ทุน สวนคณะ

ดทาทีของไท

     

อบคอบถึงคว

นทางรถไฟที่

นลาวเขาสู 

ไฟ ระยะทาง 

าดกระบัง 

วามเหมาะ

ง 118 กม. 
ะยะทาง 132
ยะทาง 185 ก
วหิน ระยะทา
ยะทาง 167 ก

E 50 คัน 

ารเชิงพาณิช
CD แหงที่ 2 

าว-จีน20  

ทางรถไฟรางค

และเปนเสนท

นายกอรปศัก

 ชุด เพ่ือศึกษ

คใต  ประกอ

ะทํางานของก

ยในบันทึกคว

วามคุมคาการ

เชื่อมระหวา

เชียงของ จัง

 1,649 แหง 

สมและจัด

2 กม. 
กม. 
าง 165 กม. 
กม. 

ชย จํานวน 11

คู ซ่ึงจีนมีการ

ทางรถไฟสาย

กด์ิ สภาวสุ 

ษาการรวมลง

บดวยคณะ

กระทรวงคมน

วามเขาใจ (M

รลงทุนและผ

างไทยและจี

งหวัดเชียงร

 

ทํารายงาน

15 คัน 

รกอสรางจาก

ยอาเซียน  ใน

เปนประธาน

งทุนโครงการ

ทํางานของ

นาคม มีหนาที

MOU) กอนลง

ลประโยชนที

น 2 เสนทาง

ราย ลงมาถึง

 

น

ก

น

น

ร

ง

ที่

ง

ที่

ง 

ง 
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เดนชัย 

พระบาง

เปรียบเที

สามารถ
ไทย โด
ประเทศ
มาตรฐา
ระยะทา
รถไฟจีน
และสาธ
จากเมือ
ความรว
จนถึงกรุ
220 กิโล

สติกส กกร.| 

 นครสวรรค

ง-เวียงจันทน

ทยีบปริมาณสิ

1. การลงทุ

รถไฟจะช

ชั่วโมง ก

2. การลงทุ

ขนาด 1.

เปนทาง

ทางรถไ

เมตร) 

3. การลงทุ

ลงทุนเส

มากท่ีสุด

เปนตัวตั้

หนองคา

จากการศึกษ
รอคอยการพั
ยนายอภิสิท
ศจีน โครงก
าน ชวงแรก
างประมาณ 1
น ไดแจงใหก
ธารณะรัฐประ
องคุนหมิงมา
วมมือในโครง
รุงเทพฯ ระย
ลเมตร 

 

 และกรุงเท

น เชื่อมกับจังห

สนิคาและผูโด

นระบบรางรถ

ชนกันมีโอกา

การเสนทางสับ

ทุนระบบรางร

.435 เมตร ตา

รถไฟสายเอ

ไฟของมาเลเซ

นระบบรางแต

สนทางใดเสนท

ด ตองคํานึงถึ

ตั้ง ไมใชคิดถึง

าย) 

ษา พบวา ภา
พัฒนาของ ร.
ทธิ์  เวชชาชี
การจึงมีควา
กกรุงเทพฯ –
10 กิโลเมตร
ระทรวงคมน
ชาธิปไตยปร
ยังนครเวียง
งขายเสนทา
ยะทาง 580 กิ
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พฯ และเสน

หวัดหนองคา

ดยสารที่แทจริ

ถไฟไทย-จีน ต

าสสูงมาก เน่ือ

บหลีก หรือห

รถไฟตองศึก

ามมาตรฐานจี

เชีย ที่เชื่อมจ

ซียและสิงคโ

ตละเสนใชเงิน

ทางหน่ึงเทาน

ถึงปริมาณกา

งแตเรื่องความ

าคเอกชนให
.ฟ.ท. และโค
ชีวะ เม่ือชวง
ามเปนไปไ
– หนองคาย
ร และเปนโค
นาคมทราบถึ
ระชาชนลาว 
งจันทร ระยะ
งรถไฟตอขย
กิโลเมตร แล

นทางคุนหมิง

าย-บัวใหญ-น

รงิ กอนตัดสิน

ตองลงทุนเปน

องจากความเร็

ยุดรถไฟที่สถ

ษาถึงการลง

จีน หรือจะขน

จากจีนตอนใต

โปร (โครงกา

นไมนอยกวา 

น้ัน ควรศึกษ

ารขนสงสินคา

มสะดวกอยาง

หการสนับสนุ
ครงการไดมีก
งปลายเดือน
ดเบื้องตนข
ย ระยะทาง 
ครงสรางทาง
งขอตกลงรว
ที่จะสรางรถ
ะทาง 420 กิ
ยายมายังปร
ะเชื่อมตอไป

ง - หนองคา

นครราชสีมา-ก

นใจลงทุน ประ

นระบบรางคูห

รว็ของรถไฟอ

ถานีเพ่ือรอสับ

ทุนระบบราง

นาด 1.0 เมตร

ต - กรุงเทพฯ

ารชัดเจนแลว

 2 แสนลานบ

ษาวา เสนทาง

าและผูโดยส

งเดียว (ชัดเจ

นนโครงการร
การการลงนา
นตุลาคม พ.ศ
ของแนวเส
615 กิโลเมต
งยกระดับ 59
วมกันระหวาง
ไฟขนาดทาง
โลเมตร โดย
ระเทศไทยที่บ
ปยัง จังหวัดร

ยวิ่งลงมาลา

กรุงเทพฯ ดังน

ะกอบดวย    

หากเปนรางเดี

อยูที่ 160-200

บหลีกเสนทาง

งและขนาดขอ

ร ตามมาตรฐา

ฯ ลงไปยังภา

ววาจะใชขนา

บาท ประเทศไ

งใดใหผลประโ

สาร รวมถึงอัต

นแลวจะใชเส

วมทุนดังกล
ม โดยนายก
ศ. 2553 ณ น
นทางรถไฟ
ตร (เปนโครง
9 กิโลเมตร 
งสาธารณรัฐป
งมาตรฐาน (
ยไดเสนอให
บริเวณจังหวั
ระยอง ระยะท

 

าวผานหลวง

น้ันตองศึกษา

 

ด่ียว โอกาสที

0 กิโลเมตรตอ

งไมคุม  

องรางวาจะมี

านไทยเพราะ

าคใตเชื่อมกับ

าดราง 1.435

ไทยตองเลือก

โยชนกับไทย

ตราคาบริการ

สนทางจังหวัด

าว เพราะไม
รัฐมนตรีของ
นครเซี่ยงไฮ
ฟขนาดทาง
งสรางอุโมงค
ซ่ึงกระทรวง
ประชาชนจีน
1.435 เมตร)
มีการพัฒนา
วัดหนองคาย
ทางประมาณ

 

ง

า

ที่

อ

มี

ะ

บ
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ย
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รถไฟจา

ของ ร.ฟ

ใหมีนักท

รถไฟไท

ถึงผลกร

น้ี จะทําใ

สงออกไ

จากจีนจ

ประโยช

1. การ
ยังช

2. ชวย
วาจ

3. โคร
หลา

4. ทําใ

การปฏรูิ
      มีขอเสน

1. ร.ฟ
ซ่ึงเข
จาก

2. ตั้งข
ประ
เชื่อ
พิจา

3. ตอง
จาก

สติกส กกร.| 

อยางไรก็ตา

ากจีนจะเขาม

ฟ.ท. ในดานภ

ทองเที่ยวจาก

ย-จีน จะสราง

ระทบดานการ

ใหสินคาประ

ปประเทศอาเ

ะวิ่งรับเฉพาะ

ชนที่ไทยจะไ

ลงทุนในโคร
ชวยกระจายรา
ยกระตุนใหเศ
ะเปนประโยช
งการรวมลงท
ายมิติ โดยเฉ
หเกิดการสรา

รูประบบรถไ
นอแนะ ดังน้ี
.ท. มีความจ
ขาใจวามีควา
หนองคายจน

ขอสังเกตว
เมินมูลคาอย
มไทยกับจีนป
ารณาใหนานไ

งระมัดระวัง
กพระราชบัญ

 

ามจากการส

มาวิ่งทับซอ

ภาคเอกชนมอ

กจีนเขามาไท

งคูขนานไปกั

รแขงขันที่จะเ

ะเภทอ่ืนๆ ขอ

เซียนไดงาย 

ะผูโดยสารเทา

ไดรับจากกา

งการรถไฟค
ายไดแกคนช
ศรษฐกิจเติบโ
ชนตอภาพรว
ทุนรถไฟควา
พาะในเรื่องก
างงาน รวมถึ

ไฟไทย เพื่อ
น้ี 
จําเปนที่จะต
ามเปนไปไดสู
นสุดชายแดน

าการที่ไทย
ยางไร ซ่ึงควร
ประเทศไทย
ไมควรรีบตดั

ปญหาดาน
ญัติวาดวยก
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สอบถามกับ

นเสนทางกั

องวา สรางเสน

ทยมากขึ้น แล

ับรางรถไฟขอ

เกิดขึ้นกับ ร.ฟ

องจีนทะลักเข

 ตองพิจารณ

าน้ันไมเก่ียวก

ารลงทุนรถไ

วามเร็วสูง ช
ชนบทมากขึน้
โตตอเนื่อง เนื
วมเศรษฐกิจไ
ามเร็วสูง ระ
การลงทุน  
ถึงการหมุนเวี

รองรับเสนท

ตองเรงปรับ
สงูที่จะกอสรา
นมาเลเซีย ซ่ึง

ยจะลงทุนด
รจัดตั้งคณะทํ
จะไดประโยช
ดสินใจ  

กฎหมายกา
ารใหเอกชน

บผูแทนสหภ

ับ ร.ฟ.ท. เพี

นทางรถไฟไท

ละเสนทางรถ

องการรถไฟแ

ฟ.ท. อีกทั้ง ต

ขามาในไทย โ

ณาผลกระทบต

กับตัวสินคา :

ฟความเร็วสู

ชวยเพิ่มความ
น 
น่ืองจากเปนโ
ไทยระยะยาว
หวางรัฐบาล

วยีนของเม็ดเ ิ

ทางการเชื่อ

องคกรไปสู
างจะเขามาวิ่
งจะสงผลตอส

ดวยการใชสิ
ทาํงาน เพ่ือศึ
ชนหรือเสียป

ารลงทุนภาค
นเขารวมงานห

าพแรงงานข

ยงแตขอให

ทย-จีน จะเปน

ถไฟที่เชื่อมลง

แหงประเทศไ

ตองพิจารณาว

โดยใชไทยเป

ตอไทยดวย (ผ

 มกราคม พ.ศ

สูง  

มสามารถดาน

โครงการที่ใช
ว 
ลไทย- จีน จะ

งินในระบบเศ

มโยงกับปร

สความเปนส
งทับซอนกับ
สถานะของ ร

สิทธิประโย
กษาใหครบท
ประโยชน หา

ครัฐ-เอกชน
หรือดําเนินก

ของ ร.ฟ.ท. ไ

การดําเนินก

นประโยชนทั้

งไปถึงภาคใต

ทย (ร.ฟ.ท.) 

วาการมีเสนท

ปนทางผานข

ผูแทน สนข.ชี

ศ.2554) 

นการแขงขันร

ชเม็ดเงินลงทุน

ะหนุนใหเกิด

ศรษฐกิจ 

ะเทศจีน  

สากล เพราะร
ระบบรางเดิม
ร.ฟ.ท. อยาง

ยชนดานที่ดิ
ทุกมิติวาการ
กยังไมพรอม

 (PPP) ซ่ึงอ
การในกิจการ

 

ไมขัดของที

การใหใชคน

ั้งสองฝาย ทํา

ต ซ่ึงเสนทาง

ตองพิจารณา

ทางรถไฟสาย

องสินคาที่จะ

ชี้แจงวารถไฟ

ระยะยาว ทั้ง

นสูง และเชื่อ

ประโยชนใน

รถไฟของจีน
มของ ร.ฟ.ท
มาก  

ดิน จะมีการ
รที่มีระบบราง
มก็นาใชเวลา

อาจจะเกิดขึ้น
รของรัฐ พ.ศ

 

ที่

น

า

ง

า

ย

ะ

ฟ

ง

อ

น
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ร
ง
า
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โคร
 

ลงทุ
ทุนใ
มาต
ทดส
เห็น
โดย
 

      
21   มติ

กรรมการพัฒนาโลจิ

253
จะมี

5. 

ตั้งแตป

ไปที่จังห

การรถไ

เอกชน

ศึกษา

งบประม

ศึกษาเรื

เปนผูศึ

กรุงเทพ

ประโยช

ซ่ึงประเ

น้ีมีนักล

รงการรถไฟค

ครม.เศ
ทุนโครงการ
ในรูปแบบ 
ตรฐาน โดยใ
สอบความสน
นชอบ ซ่ึงอาจ
มีรายละเอียด

                  
ติ ครม. เศรษฐกิจ นส

สติกส กกร.| 

5 และรูปแบ
การเปดประ

แผนการก

สํานักงานค

ปพ.ศ. 2523 โ

หวัดระยอง ร

ไฟฯ เปนหลั

นเขามารวมท

เสนทางกรุ

มาณจํานวนม

รื่องรถไฟควา

ศึกษา อยางไ

พ-ระยอง โด

ชนจากที่ดิน 

เทศไทยนาจ

ลงทุนจากประ

ความเร็วสูง

ศรษฐกิจวันที
รรถไฟความ

PPPs ในก
ใหสํานักงาน
นใจของภาคเอ
จตองมีการแก
ดดังตอไปน้ี2

                  
สพ.กรุงเทพธุรกิจ ห

 

บบการลงทุน
มูลหรือไม (ห

อสรางระบ

คณะกรรมกา

โดยสหรัฐฯ ไ

ระยะทาง 200

ลัก และเวนคื

ทุน ตอมาสมั

รุงเทพฯ-โคร

มาก แตผลต

ามเร็วสูงอีกค

ไรก็ดี ทางรัฐ

ยทางจีนจะเ

 ซ่ึงจะตองติด

ะไดรับประโ

ะเทศญ่ีปุนให

ของไทย 

ที่ 30 ส.ค. 25
มเร็วสูง วงเงิ
การลงทุนและ
นคณะกรรมก
อกชน เพ่ือพิ
กกฎหมายกา
1 

 

       
หนา 3 (31 สิงหาคม 
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นกอสรางโคร
หากประมูลป

บบรถไฟคว

ารพัฒนาการ

ไดบริจาคเงิน

0 กิโลเมตร จ

คืนใหมเทาที

มัยนายกรัฐ

ราช ไดศึกษ

ตอบแทนต่ํา 

ครั้งหนึ่ง โดย

ฐบาลไทยกับ

ปนผูออกคา

ดตามความคื

ยชนจากการ

หความสนใจแ

553 โดยนาย
งินลงทุนรว
ะดําเนินโครง
การนโยบาย
พิจารณากําหน
ารรวมทุนที่มี

2553) 

รงการดังกลา
ระเทศจีนคงไ

วามเร็วสูงก

รเศรษฐกิจแ

นมา 500,00

จากถนนพระ

ที่จําเปน แตด

มนตรี พันต

ษาเสร็จเม่ือ

แตก็ไมคืบหน

ไดวาจางบริษ

บจีนไดมีขอต

ใชจาย และฝ

คืบหนาของโค

รทองเที่ยวดา

แตโครงการยั

ยอภิสิทธิ์  เว
มกวา 6-7 แ
งการรถไฟค
ยรัฐวิสาหกิจ 
นดแนวทางก
มีประเด็นบาง

วจะตองมีกา
ไมยอม) 

กรุงเทพ-ระ

และสังคมแห

00 ดอลลารเพื

ะราม 9-จังหวั

ดวยผลตอบ

ตํารวจโท ทั

อประมาณ 

นา ตอมาเม่ือ

ษัท พีซีบีเค 

ตกลงในการพ

ฝายไทยจะล

ครงการ จะส

านชายฝงทะ

ยังขาดความช

วชชาชีวะ น
แสนลานบา
ความเร็วสูง 4
 (สคร.) เปน
การรวมลงทุน
ประการที่ยัง

ารพิจารณาใน

ะยอง    

หงชาติ ไดมีก

พ่ือทําการศึก

วัดระยอง โด

แทนท่ีต่ํามา

ทักษิณ ชินวั

ปพ.ศ. 254

อป 2552 สน

อินเตอรเนชั่

พัฒนารถไฟ

งทุนดานที่ดิ

สามารถเกิดไ

เลฝงตะวันอ

ชัดเจน 

นายกรัฐมนต
ท โดยเปดให
4 เสนทาง ใน
นผูศึกษาแน
น เพ่ือให ค.ร
งเปนปญหาใ

 

นแงกฎหมาย

การศึกษามา

กษา โดยเนน

ยใชที่ดินของ

าก จึงตองให

วัตร ก็สั่งให

7 ซ่ึงตองใช

นข.ก็ไดงบมา

ชันแนล จํากัด

ฟความเร็วสูง

ดินและการใช

ไดจริงหรือไม

อก โครงการ

ตรี เห็นชอบ
หเอกชนรวม
นรูปแบบราง
วทางในการ
ร.ม. ใหความ
นการตีความ

 

ย
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ง

ห
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า
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กรรมการพัฒนาโลจิ

โครงกา
1. โคร

53,6
การ
กิโล
ลาน

2. โคร
56,6
ลาน
52,1
เสน
มาล

3. โคร
ขณะ
ลงทุ
และ
ควา
เสน
การ

4. โคร
และ
ควา
รวม
และ

สติกส กกร.| 

ารรถไฟรางคู
รงการเสนท
600 ลานบาท
รเดินรถ 31,
เมตรตอชั่วโ

นบาท (ประมา
รงการเสนท
600 ลานบาท
นบาท (ตลอด
100 ลานบา
ทางเสนนี้นา
ลงมาทุน 
รงการการลง
ะน้ี ยังไมมีกา
ทนุประมาณ 2
หากใชความ
ามสนใจจากน
ทางทองเที่ย
คาโดยสารต
รงการทุนรถ
ะกรุงเทพฯ-ช
ามเร็วสูงโดย
ถึงแนวทางใ
การบริหารโค

 

คูซึ่งรัฐบาลไ
ทางกรุงเทพ
ท ความเร็ว 2
700 ลานบา
โมงใชเงินลง
าณคาโดยสา
ทางกรุงเทพ
ท หากใชควา
ดอายุโครงกา
ท มีคาใชจา
จะเปนเสนท

งทุนรถไฟค
ารศึกษาควา
209,000 ลาน
มเร็ว 106 กิโ
นักลงทุนมา
ว โดยเฉพาะ
ลอดสาย 1,2
ถไฟความเร็
ชายแดนไทย
จะตองมีคณ
ในการรวมทุน
ครงการ (งบป
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ไดอนุมัติแล
พฯ-ฉะเชิงเท
250 กิโลเมต
าท (ตลอดอ
ทุน 55,000 
ารไว 350 บา
พฯ-บางปะก
ามเร็ว 250 ก
าร 30 ป) และ
ายเดินรถ 23
างซึ่งมีความ

ความเร็วสูงเ
มเปนไปไดเกี
นบาท สําหรับ
ลเมตรจะใชเ
กที่สุด เพรา
ะนักลงทุนจา
200 บาท) 
ร็วสูงกับจีน 
มาเลเซีย (ป
ะทํางานที่ทํา
นระหวางภาค
ประมาณลงท

ว 
ทรา-ระยอง 
ตรตอชั่วโมง ร
อายุโครงการ
 ลานบาท โด
าท) 
กง-ระยอง ร
กม.ตอชั่วโมง
ะหากใชควา
3,100 ลานบ
มเปนไปไดสูง

เสนทางกรุง
ก่ียวกับความ
ับรถไฟที่วิ่งด
เงินลงทุน 19
าะเปนเสนทา
กประเทศญ่ีป

ลงทุนรถไฟ 
ปาดังเบซาร) 
า Market S
ครัฐและเอกช
ทุนโครงการป

 ระยะทาง 2
ระยะเวลากอ
ร 30 ป) แล
ดยมีคาใชจา

ระยะทาง 1
ง จะมีคาใชจ
มเร็ว 160 ก
บาท (ตลอด
ง เพราะทางร

งเทพฯ-เชียง
มเหมาะสมขอ
ดวยความเร็ว
99,000 ลานบ
างที่ยาวกวา
ปุนใหความส

 2 เสนทาง ค
 ในดานการล
Sounding กั
ชนในลักษณ
ประมาณ 4-5 

221 กิโลเมต
อสราง 5 ป มี
ละกรณีใชคว
ยในการเดิน

94 กิโลเมต
จายในการเดิ
ม.ตอชั่วโมง 
อายุโครงกา
รถไฟจีนมีคว

งใหม ระยะท
องโครงการ ค
ว 250 กิโลเม
บาท เปนโคร
าเสนทางระย
สนใจเปนพิเศ

คือ หนองคา
ลงทุนตามโค
ับเอกชน แล
ะใด ทั้งรูปแบ
 แสนลานบา

 

ตร เงินลงทุน
มีคาใชจายใน
วามเร็ว 160
รถฯ 27,600

ร เงินลงทุน
นรถ 28,100
 ใชเงินลงทุน
าร 30 ป) ซ่ึง
วามสนใจที่จะ

ทาง 745 กม
คาดวาวงเงิน
มตรตอชั่วโมง
รงการที่ไดรับ
ยอง และเปน
ศษ (ประมาณ

าย-กรุงเทพฯ
ครงการรถไฟ
ละผูเก่ียวของ
บบการลงทุน
ท) 
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น
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ครึ่ง

 
ไดมี
อนุมั
พัฒน
ป พ
งบป
1. 

กรรมการพัฒนาโลจิ

รงสรางพื้นฐ
งปแรกพ.ศ

เพ่ือใหก
มีการศึกษา โ
มัติเฉพาะในช
นากําหนดโค
พ.ศ. 2558 ถือ
ประมาณสนับ
โครงการล
คณะรัฐมนต
บาท ในการ
2558 ประก
1) ลงทุน

51,125
2) การปร

บาท 
3) โครงก

GE 15
จักร 56

4) โครงก
รวบรว
สามาร
ลาดกร

5) โครงก
(1) เส

ซ่ึ
ป
อ
ก

(2) เส
ก
งบ

สติกส กกร.| 

ฐานขนาด
ศ. 2553 

การศึกษาผลก
โครงการ (บา
ชวงครึ่งปแรก
ครงการที่เก่ีย
อวาเปนรัฐบา
บสนุนมากที่สุ
งทุนระบบร
ตรีในการประ
รปรับโครงส
กอบไปดวยโค
ทางดานโยธ
5 ลานบาท 
รับปรุงอาณั

การซื้อหัวรถ
5 คัน หัวรถ
6 คัน 
การปรับปรุง
วมตูคอนเทน
รถใหบริการไ
ระบังไปแหลม
การปรับปรุง
สนทาง ฉะเชิ
ซงไดมีการสํา
ญหา EIA ด
นุมัติทางคู ฉ
อสรางคาดวา
สนทางที่ไดรั
ารกอสราง 
บประมาณ 7

 

ใหญที่ รัฐบ

การดําเนินงา
างสวน) ที่รัฐ
ก พ.ศ. 2553
วกับโลจิสติก
าลที่มีการผลั
สด ประกอบด
รางของการ
ะชุมในวันที่ 
รางการรถไฟ
ครงการตางดั
ธาการปรับป

ณัติสัญญาณ

ถจักรและลอ
จักรดีเซล 13

ง ICD แหง
นเนอรแหงที่
ได การขยาย
มฉบังไดมาก
ทางรถไฟทา

ชงเทรา-แกงค
ารวจเสนทาง
านสิ่งแวดลอ
ฉะเชิงเทรา-แ
าจะแลวเสร็จ
รับอนุมัติในเชิ
 ประกอบดว
7,860 ลานบ
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บาลนายกรัฐ

านตามยุทธศ
ฐบาลนายกรัฐ
3 โดยเฉพาะใ
กสที่สําคัญมีมู
ลักดันแผนกา
ดวย โครงการ
รรถไฟแหงป
6 เมษายน 2
ฟแหงประเท
ดังนี้ 
ปรุงรางเกา 

ณและสัญญา

อเลื่อน งบปร
3 คัน รถโดย

งที่ 2 ใชงบปร
 1 ที่ตั้งอยูที
ย ICD แห
กวาเดิม 
างคูใชงบปร
คอย ระยะทาง
งแลวตั้งแตป 
อม โดยเฉพา
แหลมฉบัง เป
จในเดือนมีนา
ชิงหลักการแ
วย เสนทาง
าท เสนท

ัฐมนตรีนา

ศาสตรพัฒนา
ฐมนตรีอภิสิท
ในชวงกลางเ
มูลคา 1.336 
ารพัฒนาระบ
รตางๆดังนี้  
ประเทศไทย
2553 ไดมีกา
ทศไทยเปนแ

 ระยะ 2,400

ณไฟ จํานวน

ระมาณ 18,4
ยสารเพ่ือการ

ระมาณ 6,06
ที่ลาดกระบัง 
หงที่ 2 จะทํา

ระมาณ 77,4
งกวา 106 กิโ
 2553 เปนก
าะพ้ืนที่ลุมแม
ปนระยะทาง 
าคม 2554 
และอยูระหวา
งลพบุรี - ปา
ทางมาบกะเบ

ายอภิสิทธ์ิฯ

าโลจิสติกสใน
ทธิ เวชชาชีว
เดือนกรกฎาค
 ลานบาท ผูก
บโลจิสติกสด

ย (ร.ฟ.ท) ระ
ารอนุมัติงบป
ผน 5 ป นับ

0 กิโลเมตร แ

น 224 แหง 

400 ลานบาท
รพาณิชย 115

66 ลานบาท 
 ปจจุบันมีจํา
ใหเพ่ิมปริมา

458 ลานบาท
โลเมตร งบป
การอนุมัติใน
มนํ้า 1A ซ่ึงก
 80 กิโลเมต

างการสํารวจ
ากนํ้าโพ ระ
บา - โคราช 

ฯ ไดมีการอ

นบทน้ีมีความ
วะ ไดมีการพิ
คม 2553 รัฐ
กพันงบประม
ดานโครงสรา

ะหวางป 255
ประมาณ 17
จากจัดทํางบ

และสะพานตา

จํานวนเงิน 

ท ประกอบดว
5 คัน และป

 เนื่องจาก IC
านวนรองรับ
าณการขนสง

ท ประกอบไป
ประมาณ 113
หลักการ เนื่
กอนหนาป 25
ร ปจจุบันอยู

จ แตยังไมกํา
ะยะทาง 11
ระยะทาง 13

 

อนุมัติ ใน

มสมบูรณ จึง
พิจารณาหรือ
ฐบาลไดมีการ
มาณไปจนถึง
างพ้ืนฐานที่มี

53-2558  มติ
6,8000 ลาน
บป 2553 ถึง

างๆ เปนเงิน

23,751 ลาน

วย รถหัวจักร
รับปรุงหัวรถ

CD หรือศูนย
บเกินพิกัดไม
งตูสินคาจาก

ปดวย 
348 ลานบาท
องจากยังติด
547 ไดมีการ
ยูระหวางการ

าหนดแผนใน
8 กิโลเมตร
32 กิโลเมตร
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จาก
ควา
เฉลี่
นคร
1.0 
ประ

2. 

กรรมการพัฒนาโลจิ

เส
เส
เส

 
โครงสร

กตางประเท
มสามารถขอ
ย 45 กิโลเม
รสวรรค โครา
ลานลานบาท
กอบดวย  

(1) ห
(2) ห
(3) ห
(4) บ ิ

โครงการ
384,300 ล

(1) โค

ลา

(2) โค

(3) โค

(4) โค

(5) โค

(6) โค

(7) โค

(8) โค

บา

  
ใหหนวยง
โครงการ
โครงการนี

สติกส กกร.| 

สนทางโครา
สนทางนครป
สนทางประจว

รางพื้นฐานท
ทศ โดยขนา
องรถไฟทําค
ตรตอชั่วโมง
าช และหาดใ
ท ซ่ึงอยูภาย

นวยงานเดิน
นวยงานซอม
นวยงานบรหิ
ริษัทเดินรถไ
เก่ียวกับการ
ลานบาท ไดแ
ครงการระบบ

านบาท  

ครงการรถไฟ

ครงการรถไฟ

ครงการรถไฟ

ครงการรถไฟ

ครงการรถไฟ

ครงการรถไฟ

ครงการเรงรัด

าท  

สําหรับโครง
งานใดดําเนิน
รถไฟฟาสา
น้ี หากตกลง

 

ช - ขอนแก
ปฐม - หัวหิน
วบ - ชุมพร ร

ทางรางตาม
าดรางคูที่จ
วามเร็วไดถึง
ง นอกจากนี้โ
ใหญ ซ่ึงเปน
ใตแผนปฏิรูป

นรถ  
มบํารุง  
หารทรัพยสนิ
ไฟฟาแอรพอ
รกอสรางแล
แก  
บขนสงรถไฟ

ฟฟาสายสีมวง

ฟฟาสายสีนํ้า

ฟฟาสายสีนํ้า

ฟฟาสายสีเขีย

ฟฟาสายสีเขีย

ฟฟาสายสีแดง

ดขยายทางสา

การรถไฟฟา
นการ ครม.เ
ยสีเขียว หม
ไมไดใหเสน
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น ระยะทาง
น ระยะทาง 1
ระยะทาง 164

แผนงานนี้ ร
ะทําการสร
ง 120 กิโลเม
โครงการดังก
นโครงการรวม
ประบบรถไฟ

น  
รตลิ้ง ซ่ึงจดท
ละพัฒนารถ

เชื่อมทาอาก

ง บางใหญ-บ

เงินชวงบางซื

เงินชวงหัวลาํ

ยวชวงหมอชิ

ยวชวงแบริ่ง-

งชวงบางซื่อ

ายประธานเป

าสายสีเขียวช
เศรษฐกิจจึงใ
มอชิต-สะพา
อครม. ชุดให

 182 กิโลเม
65 กิโลเมตร
4 กิโลเมตร ง

รัฐบาลจะเป
รางมีขนาดค
มตรตอชั่วโม
กลาวไมรวมร
มทุนระหวาภ
ฟ ซ่ึงไดมีการ

ทะเบียน 2,0
ถไฟฟามวลช

กาศยานสุวรร

บางซื่อ วงเงิน

ซ่ือ-ทาพระ ว

าโพง-บางแค

ต-สะพานให

-สมุทรปรากา

-รังสิต วงเงิน

ปน 4 ชองจา

ชวงหมอชิต-
ให กระทรว
านใหม วา จ
หญชี้ขาด นอ

มตร งบประ
ร งบประมาณ
งบประมาณ 

ปนผูออกคาใ
ความกวาง
ง ซ่ึงขอเท็จจ
รถไฟความเร็
ภาครัฐและภา
รแยกหนวยง

00 ลานบาท
ชนในกรุงเท

รณภูมิ (แอรพ

น 6 หม่ืนลาน

งเงิน 2.47 ห

ค วงเงิน 5.83

ม วงเงิน 3.6

ารวงเงิน 2.8 

น 6.93 หม่ืนล

ารจร ระยะที่ 

สะพานใหม 
งคมนาคมแ
จะไปตกลงก
อกจากน้ียังตั้

มาณ 13,01
ณ 16,600 ล
17 ลานบาท

ใชจาย โดย
 1 เมตร ซ่ึง
จริงรถไฟในป
ร็วสูงทั้ง กรุง
าคเอกชนงบป
านออกเปน 

 
ทพมหานคร

พอรตลิ้งค) ว

นบาท  

หม่ืนลานบาท

3 หม่ืนลานบา

65 หม่ืนลานบ

 หม่ืนลานบา

ลานบาท  

 2 วงเงิน 7.5

ขณะนี้ยังไม
ละกทม. พร
กันโดยเร็วว
ตั้งขอสังเกตว

 

0 ลานบาท
านบาท และ
   

การใชเงินกู
งจะทําใหขีด
ปจจุบันวิ่งได
เทพ ระยอง
ประมาณกวา
4 หนวยงาน

 งบประมาณ

วงเงิน 3.18 ห

ท 

าท  

บาท  

าท  

57 หม่ืนลาน

มีขอยุติวาจะ
รอมทั้งเรงรัด
วา ใครจะทํา
วาหาก กทม

 

, 
ะ

กู
ด
ด
ง
า 
น 

ณ 

หม่ืน

ะ
ด
า
. 
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3. 

4. 

5. 

      
22   มติ

กรรมการพัฒนาโลจิ

ดําเนินโคร
การประห
พิจารณาเ ื
ไดโดยเร็ว
โครงการ
วงเงิน 1.2
และสังคม
ประชาชน
ชายฝงทะ
สอดคลอง
25 มกราค
ลดขนาดท
HUB ของ
การสนับ
มิถุนายน 
ดีเวลอปเม
กอสราง ท
พมา พรอ
เพ่ือใหเปน
เงินทุนยัง
เสร็จแลว 
เลม) 
โครงการ
โดยนายอ
ลงทุนรวม
ดําเนินโค
ดังตอไปน้ี
1) โคร

53,
การ

                  
ติ ครม. เศรษฐกิจ นส

สติกส กกร.| 

รงการก็ไมต
ยัดงบประมา
ร่ืองนี้ดวยแล
ว 
กอสรางทาเ
24 หม่ืนลานบ
แหงชาติ (สศ

นในพื้นที่ ซ่ึงโ
ะเลอันดามัน 
งกับความจําเ
คม 2554 ได
ทาลง ซ่ึงจะทํ
ภูมิภาค (อา
บสนุนเอกช
 2553 รัฐบา
มนต จํากัด 
ทาเรือทวายแ
อมสนับสนุนก
น Landbridg
ไมชัดเจน แ
แตตองการจุ

พัฒนารถไฟ
อภิสิทธิ์  เวช
มกวา 6-7 แส
ครงการรถไฟ
น้ี22 
รงการเสนท
600 ลานบาท
รเดินรถ 31

                  
สพ.กรุงเทพธุรกิจ ห

 

องกอสรางศู
าณ หากกระท
ละพิจารณารูป

เรือนํ้าลึก ป
บาท มอบหม
ศช.) จัดทําร
โครงการสราง
ซ่ึงประชาชน
เปนโดยใหเป
ดแกไขใหกระ
าใหทาเรือปา
นรายละเอียด
ชนไทยในก
าลไดเห็นชอบ
(มหาชน) จ
และนิคมอุตส
การกอสราง
ge เชื่อมโย
แตกระทรวงค
จุดที่ชัดเจนใน

ฟความเร็วสู
ชชาชีวะ นาย
สนลานบาท 
ฟความเร็วสู

ทางกรุงเทพ
ท ความเร็ว 
,700 ลานบ

       
หนา 3 (31 สิงหาคม 
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ศนยซอมบํารุ
ทรวงคมนาค
ปแบบการให

ากบารา จ.ส
มายให สนข. 
รายละเอียดโค
งทาเทียบเรือ
นในพื้นที่ไมย
ปนทาเรืออเน
ะทรวงคมนา
ากบาราเปน 
ดไดจากภาค
การกอสราง
บโครงการสน
ะมีการใชงบ
สาหกรรมขนา
ถนนเสนทา
ยงทวายกับบ
คมนาคม ได
นการเชื่อมกับ

สูง (High Sp
ยกรัฐมนตรี เ
โดยเปดใหเ
สูง 4 เสนทา

พฯ-ฉะเชิงเท
250 กิโลเมต
าท (ตลอดอ

2553) 

รงเพราะไปใช
มดําเนินการ
เอกชนเขารว

สตูล เปนโคร
 และสํานักงา
ครงการใหเส
อปากบารา เป
ยอมรับ เดิมรั
นกประสงค แ
คมดําเนินกา
 West Gate 
ผนวก ข. ทา
งทาเรือทว
นับสนุนใหภ
บประมาณ 3
าดเน้ือที่ 150
งกรุงเทพฯ-

บานพุนํ้ารอน
ดทําการกอสร
บพมา (อานร

peed Train
เห็นชอบลงท
อกชนรวมทุ
าง ในรูปแบ

ทรา-ระยอง
ตรตอชั่วโมง 
อายุโครงกา

ชศูนยซอมรถ
ก็ตองสรางศู
วมลงทุนที่เห

รงการลงทุนข
านคณะกรรม
สร็จโดยเร็วรว
ปนโครงการ
รัฐบาลมีนโย
แตการประชุม
ารกอสรางเป
 เปนทาเรือข
ายเลม) 
าย การประ

ภาคเอกชน โ
00,000 ลาน
0,000 ไร ที่ม
-กาญจนบุรี ร
 จังหวัดกาญ
รางถนนเชื่อ
รายละเอียดไ

n) ครม.เศรษ
ทุนโครงการร
นในรูปแบบ

บบรางมาตร

 ระยะทาง 2
ระยะเวลากอ
ร 30 ป) แล

ถไฟฟาบีทีเอ
นยซอมบํารุง

หมาะสมเพื่อใ

ขนาดใหญขอ
มการพัฒนาก
วมทั้งศึกษาผ
ลงทุนขนาดใ
บายลดขนาด
ม กบส. คร้ังที
นทาเรือนํ้าลึ
ขนาดใหญ รอ

ะชุม ครม. เ
โดย บริษัทอิ
นบาท เพ่ือไ
มณฑลตะนาว
ระยะทาง 11
ญจนบุรี ซ่ึงแห
อมกาญจนบุรี
ไดจากภาคผ

ษฐกิจวันที่ 3
รถไฟความเ
 PPPs ในกา
รฐาน โดยมีร

221 กิโลเมต
อสราง 5 ป มี
ละกรณีใชคว

 

อสไดเลยเปน
งใหม ซ่ึงตอง
ใหเปดบริการ

องกรมเจาทา
การเศรษฐกิจ
ผลกระทบตอ
ใหญ ในพื้นที
ดโครงการให
ที่ 1 เม่ือวันที
ลึกโดยไมตอง
องรับการเปน

เม่ือวันที่ 29
ตาเลียนไทย
ปพัฒนาและ
วศรี ประเทศ
16 กิโลเมตร
หลงที่มาของ
รีถึงชายแดน
นวก ก. ทาย

0 ส.ค. 2553
ร็วสูง วงเงิน
ารลงทุนและ
รายละเอียด

ตร เงินลงทุน
มีคาใชจายใน
วามเร็ว 160
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6. 

7. 

กรรมการพัฒนาโลจิ

กิโล
ลาน

2) โคร
56,
28,
ใชเ ิ
30 
สนใ

3) โคร
กิโล
คาด
กิโล

4) โคร
และ
ควา
รวม
และ

โครงการล
แผนรัฐวิส
การบินไท
สงมอบใน
บริษัท กา
การจัดซ้ือ
เครื่องบินใ
3.16 หม่ืน
วงเงิน 5.7
โครงการ
โครงการพ
บาท เพ่ือ
เปน 60 ล
งบลงทุนข
จากตางปร

สติกส กกร.| 

ลเมตรตอชั่วโ
นบาท 
รงการเสนท
600 ลานบา
100 ลานบาท
งินลงทุน 52
ป) ซ่ึงเสนทา
ใจที่จะมาลงม
รงการการล
ลเมตร ขณะน
ดวาวงเงินล
ลเมตรตอชั่วโ
รงการทุนรถ
ะกรุงเทพฯ-ช
ามเร็วสูงโดย
มถึงแนวทางใ
ะการบริหารโ
ลงทุนขนาด
สาหกิจป 254
ทยไดรับมอบเ
นป 2555 จํา
ารบินไทย จํา
อเคร่ืองบินค
ใหเปนศูนยก
นลานบาท แ
77 หม่ืนลานบ
รพัฒนาทาอ
พัฒนาทาอาก
รองรับปริมา
ลานคนตอป แ
ของ ทอท. จํา
ระเทศ  

 

โมงใชเงินลง

ทางกรุงเทพ
าท หากใชคว
ท (ตลอดอาย
2,100 ลานบ
างเสนนี้นาจะ
มาทุน 
ลงทุนรถไฟ
น้ี ยังไมมีกา
งทุนประมา
โมง และหาก
ถไฟความเร็
ชายแดนไทย
ยจะตองมีคณ
ในการรวมทุน
โครงการ (งบ
ดใหญของบริ
487/2549 แล
เครื่องบินแลว
านวน 3 ลําแ
ากัด (มหาชน
วรพิจารณา
กลางบริหารจั
ละโครงการจ
บาท) 
อากาศยาน
กาศยานสุวร
าณผูโดยสาร
และรองรับเที
านวน 45,05
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งทุน 55,000 

พฯ-บางปะก
วามเร็ว 250
ยุโครงการ 30
าท มีคาใชจ
ะเปนเสนทาง

ฟความเร็วสู
ารศึกษาควา
ณ 209,000
ใชความเร็ว 
ร็วสูงกับจีน 
ยมาเลเซีย (ป
ณะทํางานที่ท
นระหวางภา
บประมาณลงท
ริษัทการบิน
ละป 2552/25
ว 8 ลํา ยังคง
และอีก 3 ลํา
น) ป 2553-2
ควรมีการถา
จัดการการบิน
จัดหาเคร่ืองบิ

นสุวรรณภูมิ
รรณภูมิระยะ
ร ป 2553 ซ่ึง
ที่ยวบินจากชั
3.21 ลานบา

 ลานบาท โด

กง-ระยอง 
0 กิโลเมตรต
0 ป) และหาก
ายเดินรถ 23
งซ่ึงมีความเป

สูงเสนทางก
มเปนไปไดเ

0 ลานบาท ส
106 กิโลเมต
 ลงทุนรถไฟ
ปาดังเบซาร) 
ทํา Market S
ครัฐและเอกช
ทุนโครงการป
นไทย จํากัด 
553 จํานวน 
งเหลือเคร่ือง
ในป 2556 ใ

2557 จํานวน
ายทอดเทคโ
นในภูมิภาค 
บิน 15 ลําขอ

มิระยะที่ 2 
ะ 6 ป (พ.ศ. 
งมี 45 ลานค
ชั่วโมงละ 40 
าท คิดเปนสัด

ดยมีคาใชจา

ระยะทาง 1
อชั่วโมง จะม
กใชความเร็ว
3,100 ลานบ
ปนไปไดสูง เพ

กรุงเทพฯ-เชี
ก่ียวกับควา
สําหรับรถไฟ
ตรจะใชเงินลง
 2 เสนทาง 
 ในดานการล
Sounding กับ
ชนในลักษณ
ประมาณ 4-5
 (มหาชน) ใน
14 ลํา วงเงิน
บิน A-380 จํ
ในสวนโครง
น 15 ลําซ่ึงที่ 
โนโลยี และก
(โครงการจัด
องบริษัทการ

มติ ครม. วัน
2554-2559)

คนตอป โดยใ
 เที่ยวเปนชั่ว
ดสวนประมา

ยในการเดิน

94 กิโลเมต
มีคาใชจายใ
ว 160 กิโลเม
บาท (ตลอดอ
พราะทางรถไ

ชียงใหม ระ
มเหมาะสมข
ฟที่วิ่งดวยคว
งทุน 199,00
คือ หนองคา
ลงทุนตามโค
บเอกชน แล

ณะใด ทั้งรูปแบ
5 แสนลานบา
นการจัดหาเค
น 9.38 หม่ืน
จํานวน 6 ลํา 
งการจัดหาเค
 ครม.  ตั้งขอ
การขยายศูน
ดเครื่อง A330
รบินไทย จําก

นที่ 24 สิงห
) วงเงิน 62,
ในป 2559 จ
ัวโมงละ 76 
าณ 72.08 ที่เ

 

นรถฯ 27,600

ร เงินลงทุน
นการเดินรถ
มตรตอชั่วโมง
อายุโครงการ
ไฟจีนมีความ

ะยะทาง 745
ของโครงการ
วามเร็ว 250
0 ลานบาท  
าย-กรุงเทพฯ
ครงการรถไฟ
ะผูเก่ียวของ
บบการลงทุน
าท) 
ครื่องบินตาม
นลานบาท ซ่ึง
 ซ่ึงมีกําหนด
ครื่องบินของ
อสังเกตวาใน
นยซอมบํารุง
0-300 วงเงิน
กัด (มหาชน)

หาคม อนุมัติ
503.21 ลาน
ะมีผูโดยสาร
เที่ยว โดยใช
เหลือจะกูเงิน
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8. 

9. 

 

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

สาํ
ไทย จํากั
ความตอง
เนื่องจากป
ป พ.ศ. 25
โครงการล
งบไทยเขม
มติ ครม.
มาถึงบาน
ถนนดังกล
เปนชวงก
(Landbrid
เชื่อมตอกั
ทวายมาบ
สามารถข
โครงการถ
พ.ศ. 2564

จ
ทาเรือแล
ไมชัดเจน
สงผลกระ
ทาเรือฝงต

สติกส กกร.| 

าหรับโครงกา
ัด (มหาชน) 
การที่เพ่ิมขึน้
ปจจุบันทาอา
553 จะมีปริม
ลงทุนของก
มแข็งวงเงิน 
 วันที่ 29 มิถ
นพุนํ้ารอน จั
ลาวนี้อันที่จริ
กอนที่รัฐบาล
dge) ในการ
ับเสนทางนี้ ร
บานพุนํ้ารอน
นสงสินคาไป
ถนนจะเสร็จใ
4  
ากมติ ครม
ละนิคมอุตส
นทั้งดานอุป
ะทบทั้งผลดี
ตะวันตกในป

 

ารพัฒนาทาอ
 เรงกอสราง
นโดยเฉพาะป
ากาศยานภูเก
มาณผูโดยสาร
กรมทางหลว
1.48 ลานลา
ถุนายน 255
จังหวัดกาญ
รงแลว รัฐบาล
ลประชาธิปต
เชื่อมทะเลฝ
รวมถึง โครง
น ยังไมชัดเ
ปจากชายแด
ในป พ.ศ. 25

ม. ดังกลาว 
าหกรรมใน

ปสงคและแห
ดีและผลเสีย
ระเทศ (รายล

…………
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อากาศยานภู
งโครงการให
ปริมาณผูโดย
ก็ตมีพิสัยสูงส
รเพ่ิมขึ้นเปน
วงชนบท เชน
นบาท 

54 สนับสนุน
จนบุรี เปนถ
ลไทยไดมีกา
ตยจะเขามาบ
งอันดามันกับ
การเชื่อมตอ
จนวาใครจะ
นไทยถึงแหล
558 สวนโ

 กอใหเกิดค
นประเทศพม
หลงที่มาของ
ยอยางไรตอ
ละเอียดหาอา

………………

ภูเก็ต ครม.เศ
หเสร็จเพ่ือรอ
ยสารที่จะเพ่ิม
สุดรองรับผูโด
น 6.25 ลานค
น โครงการถ

นใหมีการกอ
ถนน 4 เลน
ร MOU มาต
บริหารประเ
บฝงอาวไทย
ระบบราง สว
ะเปนผูดําเนิน
ลมฉบังระยะ
โครงการหลั

คําถามตาม
มาทั้งในดาน
งเงินลงทุน 
อประเทศไท
านไดจากภา

………………

ศรษฐกิจมอบ
องรับปริมาณ
มขึ้นตามการข
ดยสารได 6.
นตอป ซ่ึงใก
นนไรฝุน ระ

อสรางถนนจ
น ระยะทางป
ตั้งแตวันที่ 2
ทศ ซ่ึงเสนท
 ซ่ึงประเทศไ
วนระบบรางแ
นการและจะ
ทางประมาณ
ังทาจะเสร็จส

มมามากมา
นความเปนไ
 อีกทั้ง หากโ
ทย และทําไ
คผนวก ข. ท

…….. 

ให บริษัท ท
ณจราจรทางอ
ขยายตัวของ
5 ลานคนตอ
ลจะเต็มพิสยั
ยะทาง 615 

จากเมืองทว
ประมาณ 16
2 มิถุนายน 
ทางน้ีจะเปน
ไทยจะมีการ
และระบบทอ
ะเสร็จเม่ือใด
ณ 360 กิโลเ
สมบูรณในเดื

ยวา การสง
ไปไดของโคร
โครงการเกิ
มจึงไมสนับ
ทายเลม)  

 

าอากาศยาน
อากาศไดทัน
นักทองเที่ยว
อป ขณะที่สิ้น
ยแลว 
กิโลเมตร ใช

วาย ตัดออก
0 กิโลเมตร
 ป 2551 ซ่ึง
นแลนดบริดจ
สรางถนนไป
สงน้ํามันจาก
ด ซ่ึงจะทําให
เมตร ซ่ึงตาม
ดือนธันวาคม

งเสริมสราง
รงการซึ่งยัง
กิดไดจริง จะ
สนุนใหสราง

 

น
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หนว
 

โดย
พาณิ
งาน
ประ

สถา

ป 2
52%

ลาน
ไทย
แปซิ
ประ
ดาน
ขาด
โดย
ของ
จําน

กรรมการพัฒนาโลจิ

ค

วยงานรับผิด

กระทรว
ความพยาย
ณิชยไดตั้งคณ
นไทยแลนดโล
กอบการดําเ

านภาพอุต

ประมา
549 มีทั้งสิ้น

% เปน SMEs
1. 

2. 

3. 

4. 

ในป 200
นบาท และป 2
ย ยังไมมีการบ
ซิฟก มีการเติ
เทศไทย จัดว
นตัวแทนออก
ดซึ่งขีดควา
เฉพาะในชว
ไทยในชวงเ

นวนมาก และ

สติกส กกร.| 

วามคืบหน

ดชอบ : กระ

งพาณิชยคอ
ยามที่เกิดผลใ
ณะทํางานเพ่ื
ลจิสติกสแฟ
นินการ Outs

สาหกรรมโ

าณการวาผูปร
นประมาณ 14
s ที่มีทุนจดท
กลุมการขนส

กลุมที่ประกอ

กลุมที่เก่ียวข

กลุมที่เก่ียวข

09 ธุรกิจประ
2010 มีมูลคา
บันทึก แตจา
ติบโตเฉลี่ยที่
วาอยูในระดับ
กของหรือชิป
ามสามารถ
งป 2009 ซ่ึง
วลาที่ผานถึง
ะหรือถูก Tak

 

นาของยุท

ทรวงพาณิช

นขางใหควา
ในระยะเรงด
อผลักดันพระ
รขึ้นมาอยาง
source เพ่ือใ

โลจิสติกสใ

ระกอบการโล
4,383 ราย  โ
ทะเบียนไมเกิน
สงสินคา มีสดั

อบธุรกิจที่เก่ี

ของกับงานชปิ

ของกับที่ปรึก

ะเภทผูใหบริก
า 185,000 ล
ากตัวเลขการ
 รอยละ 12-
บที่มีการแขง
ปปงจะมีการ
ถในการแข
งเกิดวิกฤตเศ
ง 2-3 ป ทําใ
ke Over /No
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บทที่
ทธศาสตร

 

ย (มติ ครม. 

มสนใจในเรื่อ
ดวน ในดาน
ะราชบัญญัติ
งตอเน่ืองมา
ใชประโยชนจ

ในประเทศ

ลจิสติกสของ
โดยมีทุนจดท
น 5 ลานบาท
ดสวน 54% 

ยวของกับคลั

ปปงออกของ

ษาและบริกา

การโลจิสติกส
ลานบาท โดย
รขยายตัวขอ
15 ปจจุบันส
งขันคอนขางม
รแขงขันที่รุน
งขันเม่ือเที
ศรษฐกิจโลก 
ใหธุรกิจตัวแท
orminee  โด

ี่ 4 
รการพัฒน

 29 มิ.ย. 255

องนี้ ไดมีการ
การพัฒนาธุ
สงเสริมผูให
ตั้งแตป พ.ศ
จากธุรกิจน้ีให

ศไทย  

ไทยจากขอมู
ทะเบียนรวม
ท โดยลักษณ

ลงัสินคาและก

งและตัวแทนใ

าร มีสัดสวน 

สมีมูลคาทาง
ยแนวโนมการ
งธุรกิจผูใหบ
สถานภาพกา
มาก โดยเฉพ
นแรง ผูใหบริ
ทียบกับบริษ
 สงผลให GD
ทนออกของแ
ยตางชาติ จา

นาธุรกิจโล

53) 

รตั้งคณะกรรม
ธุรกิจผูใหบริก
บริการโลจิส
ศ. 2548 ทําใ
หมากขึ้น  

มูลของกรมพั
กัน 224,630

ณะของธุรกิจ ป

กระจายสินคา

ใหบริการทั่วไ

3% 

งดานการตลา
รเติบโตของธุ
บริการโลจิสติ
ารแขงขันในอ
พาะในธุรกิจด
ริการของไท
ษัทตางชาติ
DP ของไทย
และขนสงขอ
ากตัวเลขผูป

ลจิสติกส 

มการโลจิสติก
การโลจิสติก
ติกส นอกจา
ใหเปนทางเลื

พัฒนาเศรษฐกิ
0,360,778 บ
ประกอบดวย

า มีสัดสวน 2

ไป มีสัดสวน

าด 150,000 
ธรุกิจโลจิสตกิ
กส ภายในภ
อุตสาหกรรม
ดานการขนสง
ทยสวนใหญ
ติ ทําใหขาด
ยติดลบรอยล
งคนไทยมีกา
ระกอบการโล

 

กสการคาขึ้น
กส กระทรวง
ากน้ี มีการจัด
ลือกใหสถาน

กิจการคา ใน
บาท โดยกวา
ย 

24% 

น 19% 

 – 165,000
กสในประเทศ
ภาคพ้ืนเอเชีย
โลจิสติกสใน
งทางบก และ
ญเปน SMEs
ดการตอรอง
ละ 4-9 วิกฤติ
ารปดตัวเปน
ลจิสติกสของ
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ง
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ไทย
บริษั

ใหบ
ถือค
กลไ
หลา
Eco
นิติส
กฎห

ขนส
ซ่ึงมี
เปน
มาแ
ธุรกิ
ผูบริ
(Bus
Tran
ทั้งน้ี

กรรมการพัฒนาโลจิ

ย 50 อันดับแ
ษทัมหาชน จํา

จากการ
บริการโลจิสต
ครองสินคา
ไกขับเคลื่อน 
ายๆ รายซึ่งผู
onomy of 
สัมพันธเปน
หมายวาดวย

อนึ่ง ภา
สง คลังสินคา
มีศักยภาพเห
นทั้งโอกาสแล
แกไข โดยเฉ
จ ไดในรูปแ
รหิารไมนอยก
siness V
nsferee) ที่
น้ี ไทยไดผูกพ

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

สติกส กกร.| 

รก เปนบรษิั
านวน 10 บริ

รศึกษาพบว
ติกสจะสาม
คงคลัง ซ่ึงก
 ซ่ึงการใชผูใ
ผูใหบริการโล
Scope นอ
อยางไร ยังใ
ตัวแทน  
ยใตกรอบขอ
า และตัวแทน
นือกวาไทย 
ละภัยคุกคาม
ฉพาะพันธกร
บบ Limited 
กวา 50% ตอ
isitor) หรื
เขามาทํางาน
พันที่จะอนุญา
 ธุรกิจขนสง
ขนสงทางอา
 ธุรกิจขนสง
สินคา บริกา
 ธุรกิจขนสง
บริการรับถา
ตรวจสภาพเ
 ธุรกิจขนสง
บริการใหเชา
 ธุรกิจอ่ืน ๆ
ตัวแทนออก
รายวัน เชน 

 

ษทัตางชาติ จํา
รษิัท  

าผูประกอบ
ารถชวยเพ่ิม
การพัฒนาไป
ใหบริการโลจิ
ลจิสติกสดูแล
อกจากน้ี ปจจ
ใชกฎหมาย

อตกลง AEC 
นออกของจะต
 เชน สิงคโป
 ซ่ึงธุรกิจน้ีก
รณีของการเป
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ารภายในและ

ผูประกอบก

ยังเหลืออีกส

w ที่สมบูรณต

นชอบแนวทา

และหนวยงา

ปนรายป โด

dow ไดในป 

ะสิทธิภาพกา

เร็จเบื้องตนใ

G และ B2G 

ครม. วันที่ 2
ผนงบประม
Single W

ะเบียบที่เก่ีย
ndow ไดอยา
การปรับแผน
ดยกรางแผน
ยวของกับสว
ยวของไดเห็น
และไดทําปร
กรกฎาคม 2
มบูรณใหคณะ
ป โดยสามาร
ndow ไดภาย
รอิเล็กทรอนิ

NSW ที่เหมา

Hard Copy 

ะเชื่อมโยงขอ

การสงออก 

สวนหนึ่งที่ตอ

ตอไป  

างการพัฒนา

นที่เก่ียวของ

ยใหสามารถ

 2558 และกํ

ารดําเนินงาน

ในการพัฒนา

ซ่ึงจะทําใหก

29 มิถุนายน
าณของหนว

Window ใน
ยวของเพ่ือให
างมีประสิทธิ
นงบประมาณ
นปฏิบัติการ
นราชการ 13
นชอบในหลัก
ะชาพิจารณ
553 โดยคา
ะกรรมการ ก
รถดําเนินการ
ยในป 2558 ป
กส NSW 

าะสมของประ

 ซ่ึงจะตองม

อมูลแลกเปลี่ย

ในชวงที่ผา

องเรงพัฒนา

าระบบ Natio

ง กําหนดดัชน

ถพัฒนาระบบ

กําหนดใหควา

นของผูบริหาร

าพิธีการศุลก

การพัฒนาระบ

น 2553 ไดม
วยงานที่เก่ีย
นปงบประมาณ
หสามารถทํา
ภาพ โดยให
ณ พรอมทั้งก
 National A
3 กระทรวง ป
กการของแผ

ณ รับฟงความ
าดวาจะสามา
กบส. พิจารณ
รใหแลวเสร็จ
ประกอบดวย
อยางเต็มรูป

ะเทศไทย 

 

มีขอตกลงใน

ยนกันเพ่ือลด

านมา มีการ

าเพ่ือที่จะให

onal Single

นีชี้วัดผลการ

บ NSW เพ่ือ

ามสําเร็จของ

รหนวยงานที

กากรดวยการ

บบโลจิสติกส

มอบหมายให
วของเพื่อให
ณ 2554 และ
ธุรกรรมทาง
กรมศุลกากร
กฎหมายและ
Action Plan
ประกอบดวย
นปฏิบัติการ
มคิดเห็นจาก
ารถนําเสนอ
ณาเพ่ือใหการ
จสมบูรณและ
ย 
ปแบบภายใต
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การ
 

ขั้นต
CBT
ระดั
สนับ
เพ่ิม
GDP
GDP
โดย
การ
ASE
สินค
และ
และ
เชื่อ
พ้ืนฐ
AEC
ขอเ
1. 

2. 

กรรมการพัฒนาโลจิ

2. ลดขั้

ใบอ

3. ใหมี

เปน

 

รพัฒนาการอ

การศึกษ
ตอน กฎระเบี
TA : Cross B
ับอนุภูมิภาค
บสนุนระบบก
มขึ้นรอยละ 2
P โดยตั้งเปา
P ซ่ึงประเทศ
กรมเจรจากา
คาขามแดน 
EAN Trans
คาขามแดนร
ะ 1 ใน 3 ราง
ในการประชุ
มโยงอาเซียน
ฐานและจุดที่
C  
เสนอแนะแน
กรมศุลกาก
เปน One S
เชนการตรวจ
การปรับปร
กฎหมายสิน

สติกส กกร.| 

ขั้นตอนการให

นุญาตและใบ

มีการจัดตั้งค

นประธาน เพ่ือ

อํานวยความ

ษาของคณะก
บียบสินคาขา
Border Tran
ค ภายใตกรอ
การคาการคา
1.44  คาดวา
าหมายในป 2
ศไทยไดวางบ
ารคาระหวาง
ซ่ึงโยงกับขอ

sport และกร
ระหวางประเ
งพระราชบัญ
ชุม ผูนําอาเซี
นหรือ ASEA
ที่ขาดที่เปน M

นวทางแกปญ
กรตองเรงรัด
Stop Service
จสินคาโดยไ
รุง-แกไขกฎ
นคาขามแดน 

 

หบริการ และ

บรับรองใหกับ

ณะอนุกรรม

อเปนกลไกขั

มสะดวกดา

กรรมการพัฒ
ามแดน ซ่ึงเกี
sport Agree
บตางๆ เชน
าชายแดนกับ
า พ.ศ. 2554
2555 จะมีมูล
บริบทไวตั้งแ
งประเทศ กรม
อตกลงที่เกิด
อบ GMS โ
ทศ (CBTA)

ญญัติไดผานช
ซียน คร้ังที่ 1
AN Conne
Missing เพื

ญหา 
ดการพัฒนา
e เฉพาะกฎ
มมีเหตุผล  
ฎหมายโบร
 ของกระทรว
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ะเพ่ิมประสิท

บผูประกอบก

การภายใตค

ับเคลื่อนการ

นขนสงขาม

ฒนาระบบโลจิ
ก่ียวของกับก
ement ซ่ึงเปน
น GMS, AC
บประเทศเพื่อ
 อาจมีมูลคา
คา 1.0 ถึง 1
แตป 2546 ใน
มขนสงทางบ
จากกรอบคว
โดยลาสุดไดม
 ซ่ึงอยูในกร
ชั้นกฤษฎีกา
5 ที่หัวหิน เ

ectivity เปน
พ่ือใหสอดคล

า NSW เพ่ือเ
ฎหมายที่ขัดแ

ราณ เชน ก
วงพาณิชย ก

ธิภาพการอํา

การนําเขา-สง

คณะกรรมกา

รบูรณาการระ

มแดน (Cros

จิสติกส กกร.
การขนสงทาง
นการยกระดับ
MECS, BIM
อนบาน ซ่ึงใน
กวา 860,00
.2 ลานลานบ
นการเปนศูน
บก และกรมศุ
วามรวมมือระ
มีการยกราง
ระบวนการขอ
าแลว อยูในร
เม่ือป 2552 ไ
นกลไกเรงรัด
องกับการรอ

เชื่อมโยงขอมู
แยงกับการเป

ฎหมายของ
ฎหมายบางฉ

านวยความส

งออก และโล

าร กบส. ซ่ึง

ะบบ NSW ข

ss Border / T

. ยังใหความ
งถนนระหวา
บสิ่งอํานวยค
MSTEC แล
นป 2553 มีม
0 ลานบาท คิ
บาท หรือคิด
ยกลาง (HUB
ศุลกากร ตางมี
ะดับอนุภูมิภา
พระราชบัญญ
องสํานักงาน
ระหวางเสนอ
ไดบรรลุขอต
ดขอตกลงดาน
องรับการเขาส

มูลกับหนวยง
ปดเสรีและกา

งกรมศุลกาก
ฉบับมีมาตั้งแ

สะดวกของหน

จิสติกส 

มีปลัดกระท

องประเทศ 

Transit)  

สําคัญตอการ
างประเทศเพื
ความสะดวกท
ะ AEC Tra
มูลคา 778,0
คิดเปนรอยละ
เปนมูลคารอ
B) โลจิสติกส
มีการปรับปรุ
าคตางๆ ทั้ง
ญัติภายใตขอ
นคณะกรรมก
อสภาผูแทนร
ตกลงปฏิญญ
นการเชื่อมโ
สูประชาคมอ

งานอยางเปน
ารเปน HUB 

กร กฎหมาย
แตป พ.ศ. 24

 

นวยงานออก

ทรวงการคลัง

รปรับปรุงลด
พ่ือนบานหรือ
ทางการคาใน
ansport เพ่ือ
000 ลานบาท
ะ 8.762 ของ
ยละ 10 ของ
สของภูมิภาค
รงุกฎระเบียบ
ภายใตกรอบ
อตกลงขนสง
การกฤษฎีกา
ราษฎรตอไป
ญาวาดวยการ
ยงโครงสราง
อาเซียน หรือ

นบูรณาการที
ของภูมิภาค

ยกรมเจาทา
466 จําเปนที
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3. 

4. 

5. 

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

จะตองมีการ
สามารถสัมฤ
การผลักดัน
ไทยสามารถ
เรงรัดแกไข
Single Stop
รัฐธรรมนูญ 
การแกไขทัง้
สงเสริมใหมี
หนวยงานตา

สติกส กกร.| 

รสะสาง โดย
ฤทธิ์ผล โดยใ
นขอตกลงกา
ถใชเสนทางใน
ขกฎหมายรัฐ
p Inspection
 อีกทั้ง กฎห
งสิ้น 
มีการนําระบ
างๆ เพ่ือควา

 

ยแตงตั้งคณ
ใหไปรายงาน
ารขนสงขาม
นประเทศเวีย
ฐธรรมนูญม
n เพ่ือใหเจาห
มายอีกหลา

บบอิเล็กทรอ
ามสะดวก รว

.....
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ณะกรรมการซึ
นใน ก.บ.ส. ทุ
มแดนหรือ C
ยดนามและจีน
มาตรา 190 
หนาที่ของไท
ยฉบับที่เปน

อนิกสที่เปน
ดเร็ว และคว

 
...................

ซ่ึงมีระดับรอ
ทกุคร้ัง  
CBTA ใหมีผ
น  
เพ่ือใหมีการ
ทยไปปฏิบัติง
นอุปสรรคตอก

น e-Logistic
วามโปรงใสลด

.................. 

องนายกรัฐม

ผลในทางปฏิ

รตรวจสินคาข
งาน ณ จุดตร
การขนสงขา

cs ใหเขามา
ดการคอรรัป

 

มนตรีเปนปร

บัติ เพ่ือใหรถ

ขามแดนเปน
รวจนอกประ
มแดนอีกหล

าสนับสนุนกา
ชั่น 

 

ระธาน จึงจะ

ถบรรทุกของ

นแบบ SSI 
เทศยังขัดตอ
ลายฉบับที่รอ

ารทํางานของ
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กรรมการพัฒนาโลจิสติกส กกร.| 
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หนว
     

ปจจุ
คุณภ
เพรา
ยุทธ
กระ
กําห
ที่ตอ
ด าน
ภาค
ไดมี
คณะ
ธุรกิ
ประ
วิชา
ละ 5

ควา
โดย
ขนส
เห็น
คน 

ทําง

กรรมการพัฒนาโลจิ

วยงานรับผิ
             

การพัฒ
จุบันมีสถาบัน
ภาพการผลิต
าะมีอาจารยจ
ธศาสตรน้ี ม
ะทรวง ศึกษา
หนดคุณสมบั
องการ เพ่ือใ
นโล จิสติกส
คเอกชน ปร
มีแผนปฏิบัติก
ะกรรมการพั
จ คือ การขา
สบการณใน
ชีพเฉพาะ ซ่ึ
51.68 ทําใหมี

ทั้งน้ียุท
ามสามารถ
ประมาณการ
สง ในป 2551
นถึงความตอง
(ตัวเลขนี้เปน

อยางไรก
านของหนว

สติกส กกร.| 

ผิดชอบ : มี
             

นากําลังคน
นการศึกษาก
ตบุคลากรโลจิ
จบในสาขานี้
มอบหมายให
าธิการ ประ
ัติและจํานวน
ใหสามารถผ
ส ได ตรงตา
ะเด็นของกํา
การกําลังคน
พัฒนาการเศร
าดแรงงานทัก
แตละสาขา ร

ซึงในป 2553 
มีความตองก

ทธศาสตรกา
ถของธุรกิจ
รวาบุคลากร
1 มีประมาณ 
งการแรงงาน
นการประมาณ
ก็ตาม การจั
ยงานที่เก่ียว

 

ความคื
การพัฒน

มี 3 หนวย ไ
    และสศช

นดานโลจิสติ
วา 70 แหง 
จิสติกสคอนข
้ประมาณรอย
หกระทรวงแ
สานภาคเอก
นบุคลากรดา
ผลิตและพัฒน
มความตอ
ลังคนใน 4-5
นดานโลจิสติก
รษฐกิจและสั
ักษะในงานโ
รวมถึง ดาน
การสงออกใ
ารแรงงานทัก

ารพัฒนากํา
จในการบริ
รที่เก่ียวของใ
 4.670 ลานค
นในอุตสาหก
ณการกอนที่จ
ัดทําแผนปฏิ
วของ รวมทั้ง

 

65

บทที่
คืบหนาขอ
นากําลังคน

ไดแก กระท
ช. (มติ ครม

กสของไทย
เปดหลักสูตร
ขางมีปญหา 
ยกวาคน ซ่ึง
แรงงานและ
กชนในการ
นโลจิสติกส
นาบุคลากร
องการของ
5 ปที่ผานมา 
กส พ.ศ. 25
สังคมแหงชาต
ลจิสติกส ผู
ภาษาตางปร
นครึ่งปแรกข
ักษะจํานวนม

ลังคนดานโ
ริหารจัดกา
นงานโลจิสติ
คน และในป 
กรรมโลจิสติก
จะมีปญหาเศ
ฏิบัติการพัฒน
ง ความรูและ

ี่ 6 
องยุทธศา
นดานโลจิ

ทรวงแรงงา
ม. 29 มิ.ย. 

มีความกาว
รดานโลจิสติก
 

 
50-2554 ซ่ึง
ติ ไปแลว ปญ
ผูปฏิบัติงานข
ระเทศ ซ่ึงงา
ขยายตัวรอยล
มากกวา 20,0

โลจิสติกส  เ
ารโลจิสติก
ติกส ทั้งที่อยูใ
2554 จะมีคว
กสยังมีความ
ศรษฐกิจถดถ
นากําลังคนด
ะทักษะดานก

สตร 
จิสติกส 

น กระทรวง
2553) 

หนาในเชิงป
กสมากกวา 

งไดผานควา
ญหาของการ
ขาดทักษะดา
นโลจิสติกสใ
ละ 36.61 แล
000 อัตรา  

ปนปจจัยสํา
สใหมีประ
ในภาคการผ
วามตองการอี
ตองการสูงถึ
อยป 2551-2
ดานโลจิสติกส
การจัดการโล

งศึกษาธิกา

ปริมาณคอน
120 หลักสู

มเห็นชอบข
รพัฒนาโลจิส
นการปฏิบัติ
ในภาคธุรกิจ
ละการนําเขา

าคัญในการ
สิทธิภาพแ
ผลิต ภาคบริก
อีก 467,000 
ถึงปละประมา
2552)  
ส จะตองมีกา
ลจิสติกสและ

 

ร           

นขางสูง โดย
ตร แตในเชิง

องสํานักงาน
สติกสในภาค
ติงานและขาด
เปนสายงาน
ขยายตัวรอย

ยกระดับขีด
และแขงขัน
การ และภาค
 คน แสดงให
าณ 116,000

ารบูรณาการ
ะโซอุปทานที
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เพีย
ผูให
โลจิ
สินค
หนว
ทาง

การ

กับส
โดย
การ
รถให
พัฒ
แรงง

อุดม
สอน
รูปแ
เน่ือง
ตอง
คือ 
สาม
ตํารา
 
ปญ

กรรมการพัฒนาโลจิ

งพอและเหม
หบริการโลจิส
สติกสภาคเอ
คา ทั้งภาคเอ
วยราชการท่ี
อากาศ กรม

รดาํเนินกา

กระทรว
สภาอุตสาหก
การบูรณากา
ยกระดับมาต
หมีมาตรฐาน
นาฝมือแรงง
งานเองก็มีขอ

ทั้งนี้ เพื
มศึกษา และ
นใหมีการเชื
แบบการเรียน
งจากเรื่องโล ิ
มีในการจัดทํ
การสงนักเรี
มารถนําไปใช
าเรียน 

หาอุปสรรค
1) การพัฒ
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ว จากการศึก
al Port และ 
กับจังหวัดพัง
10 เมตร แ
นํ้าเขาไปจาก
มตร เพ่ือรอง
ะมุ มีขอดีอยู
หวัดนครศรีธ
มาณมาจํานว
นทาเรือสินค

ากชายฝงประ
นายักษ เปนก
พ่ือใหไดระดับ
  

ตั้งแตจังหวัดร
มืองทองเที่ยว
าหกรรม ไมไ
งแวดลอม ผล

น สภาพัฒน
มฯ รวมทั้งจา
ังหวัด ของ
ราช รวมทั้ง

พียง 8.50 เมต
กปนเขตแดน
ทั้ง ตองผานบ
Boat ที่จะลา
กษาจากปจจัย
Internationa
งาและกระบี่ 
แนวพื้นที่ประ
กชายฝงทะเล
งรับ DW 30
ตรงนอกเขต
ธรรมราช ซ่ึงพ
น 300 ลาน
คาขนาดใหญ

ะมาณ 10 ก
กระบังคลื่นล
บนํ้าลึก 14 เม

 

ระนอง พังงา
ว โดยเฉพาะ
ไปทําลายการ
ลกระทบจาก

ฯ  กระทรวง
ากการสํารวจ
งพ้ืนที่สํารวจ
ผูแทน สอท

ตร ความยาว
นไทย – พมา
บริเวณเขาสูง
ากจูงเรือใหญ
ยปจจุบัน ทํา

al Port ความ
 
ะกอบไปดวย
ลเขาไปถึงใน
,000 ตัน ซ่ึง
ตอุทยาน เปน
พิจารณาแลว
บาทเพ่ือเปน

ญ หรือทาเรือ

กม. อยูในเขต
ลม ตองมีการ
มตร จากการ
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4. ทาเรือท
ลงไปทา
แลว แต
เพ่ือใหร
จากกา
นาจะพั

ความเห็
เกษตรก
ความเห็
ควรจะเป
ตาม ทั้ง
Souther
ขนอม จั
bridge 
หน่ึงของ

5. ทาเรือ
ลักษณะ
เมตร โ
ใหญ 6,
สวนให
รถเพ่ือก
เตรียมพ
ประมาณ

คาดหวัง
เกิดการ
จังหวัดส
เติบโตข
สงขลาแ
การใชระ
ของคณ
ภาครัฐ-เ

สติกส กกร.| 

ทายเหมือง 
างใต 27 กม
ตหากตองกา
ระดับน้ําลึก 
รสังเกตการ
ัฒนาเปนแหล
อยางไรก็ดีเ
็นวา GDP ข
กร ทําสวนย
ห็น ควรจะมีก
ปนเขตเกษต
งน้ีเสนทางขน
rn Seaboard
จังหวัดนครศ
เหมือนจังหวั
งทาเรือของภู
อปากบารา 
ะของทาเรือ 
ดยมีระดับน้ํา
,000 ตูพรอม
ญนาจะเปนย
การสงออกป
พรอมอีกทั้ง 
ณ 150 กิโลเ
นอกจากนี้ ท
งวาควรจะมีโ
กระตุนเศรษ
สตูล และสงข
องทาเรือ โด
และสตูล ควร
ะบบทาเรือพ
ะกรรมการพั
เอกชน เนื่อง

 

 เปนทาเรือจัง
. อยูนอกเขต
ารทําเปนทา
15 เมตร  ซ่ึง
รณในพื้นที่พ
ลงทองเที่ยว 
เน่ืองจาก จัง
ของจังหวัดพั
ยางและรับจ
การทําโซนน่ิ
รกรรม และบ
นสงจังหวัดพ
d ซ่ึงโยงกับจ
ศรีธรรมราช 
วัดอ่ืน (นโยบ
ภูมิภาค) 
 จังหวัดสตูล
 เปนสะพาน
าลึก 15 เมต
มกันได 2 ลํา 
ยางพารา ไม
ปละประมาณ 
สามารถเช่ือ
มตร   
ทางจังหวัดใ
ครงการขนาด
ษฐกิจ อาจจะ
ขลา คอนขา
ยจะมีปญหา
ทําเปนยุทธศ
รอมกับการพ

พัฒนาทาเรือป
งจากภาครัฐจ
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ังหวัดพังงา ต
ตอุทยานแหง
าเรือชายฝง 
งทางจังหวัด
บวาบริเวณ
 อีกทั้ง ตองมี
งหวัดพังงา 
ังงา อยูในภา
าง ซ่ึงงานท

นงใหชัดเจนว
บริเวณใดควร
พังงาสามาร
จังหวัดสุราษ
ซ่ึงหากสราง
ายทาเรือชา

ล เปนทาเรือ
นยื่นออกไปใน
ตร สามารถเที
 คาดวา สาม
ยางแปรรูป โ
 300,000 ตู 
อมโยง Landb

ใกลเคียง เชน
ดใหญ ลงไปใ
ะลดความรุน
างเปนพ้ืนที่ร
กระทบกับกา
ศาสตรรวมกัน
พัฒนาอุตสาห
ปากบารา – 
จะมีการเปลีย่

ตั้งอยูที่เขตอํา
งชาติ ปจจุบัน
จะตองทําเป
มียุทธศาสต
ที่จะกอสราง
มีการพัฒนาโ
เปนจังหวัด
าคการทองเที
ทองเที่ยวใน
วาบริเวณใดค
รจะเปนเขตอ
ถเชื่อมโยงกั
ษฎรธานี และ
งทาเรือพังงา
ยฝงตะวันตก

อที่ไดมีการศึ
นทะเลประม
ทียบเรือกินนํ้
มารถรองรับเ ื
โดยมีตลาดร
 ทาเรือปากบ
bridge กับ

น ยะลา และ
ในพ้ืนที่ที่เปน
แรงของปญห
ราบ เหมาะส
ารทองเที่ยวน
ันในการพัฒน
หกรรมในอน
 ทาเรือจังหวั
ยนผูรับผิดชอ

าเภอบานในไ
นมีการสรางส
ปนสะพานยื่น
รที่จะสรางเป
งทาเรือ เปน
ครงสรางพ้ืน
ทองเที่ยว ท
ที่ยวระดับที่ 4
นปหน่ึงๆ จะ
ควรจะเปนแห
อุตสาหกรรม
กับชายฝงทะ
ะไปออกทะเล
า ก็ไมจําเปน
กปจจุบันไมนํ

ศึกษาถึงควา
าณ 4.5 กิโล
นํ้าลึกได 70,0
รือไดประมา
รองรับอยูปละ
บารา ชุมชนแ
ทาเรือจะนะ 

ะปตตานี ก็มี
นรอยตอของ
หาภาคใตได
สมในการทํา
นอยกวาจังห
นา Landbrid
นาคต มีขอแน
วัดสงขลา โด
บบอย ทําให

ไร หางจากท
สะพานออกไ
นออกไปอีก 
ปนทาเรือเชิง
นหาดทรายย
นฐานทางถนน
ทองถิ่นและป
4 ประชาชนส
ะวางงานถึง 
หลงทองเที่ย
และหรือทาเ ื
ะเลตะวันออก
ลที่อําเภอสิชล
นตองไปลงทุ
นําทาเรือพังง

ามเหมาะสม
ลเมตร หนาท
000 ตัน รอง
ณ 800,000 
ะ 200,000 ตู
และจังหวัดค
 จังหวัดสงข

มีความตองก
ง 3 จังหวัดภา
ดในระดับหนึ่
อุตสาหกรร
วัดอ่ืนๆ ทั้งนี

dge East –
นะนําควรจัดต
ดยเปนคณะก
หการพัฒนาไ

 

ทาเรือทับละมุ
ไปในทะเลอยู
 2 กิโลเมตร
งพาณิชย แต
ยาว สวยงาม
นอีกมาก  
ประชาชนให
สวนใหญเปน
 6 เดือน ใน
ยว บริเวณใด
รือ อยางไรก็
ก โดยมีถนน
ล หรืออําเภอ
ทุนดาน Land
ามาเปนสวน

มไวมากแลว
ทากวาง 750
งรับเรือขนาด
 ตู โดยสินคา
ตู รวมถึงเปน
อนขางมีการ
ลา ระยะทาง

การเน่ืองจาก
าคใต เพ่ือให
ง นอกจากน้ี
มรองรับการ
น้ี ทางจังหวดั
– West และ
ตั้งในรูปแบบ
กรรมการรวม
มตอเนื่อง  
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รือในประเท
จากการ

รจะเขาไปพัฒ
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ปร
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2. ทา
ลกึ
เป
กับ

3. ทา
ปร
สะ
โค
ปก
ขอ

ระบบโล
ทวายปร
สนับสนุน
ประโยช
ได ปญห
โดยภาพ
การบริห
พิจารณา

ประชาธิ
สตูลและ
รายละเ
ผนวก ง

สติกส กกร.| 

 
ทศพมากับก
รหารือหลายฝ
ฒนา ประกอบ
าเรือทวาย เ
ามารถทํา  L
ระมาณ 11 ชั
น ไมเหมาะกั
าเรือมะริด เ
กระดับ 20 เม
นยุทธศาสต
บประเทศไทย
าเรือปกเปย
ระมาณ 120 
ะพาน จังหวัด
ครงการที่จะส
กเปยนจะมีศั
องภูมิภาค  
การศึกษาคว
ลจิสติกส กกร
ระเทศพมา  
นใหภาคเอก
ชน อยางไรก็
หาการลงทุ
พรวมแลว กา
หารของสินค
าลงทุนในดา
นอกจากนี้ ไ
ธปตยไดเห็นช
ะปญหาอุปสร
อียดสามารถ
. 

 

การเปน Wes
ฝายไดมีการ
บดวย  
เปนทาเรือที่อ
andbridge 
ชั่วโมง  อยาง
กับการทําทา
ปนทาเรืออยู
มตร โดยไมต
รจังหวัด อย
ยไดอยางไร 
ยน อยูในแนว
 กิโลเมตร อ
ดประจวบคีรีข
สรางนิคมอุตส
ักยภาพเปนท

วามคืบหนาข
ร. เห็นวาคว
ซ่ึงรัฐบาลไท
ชนไทยเขาไ
ก็ดีประเด็นก
น ความม่ัน
ารพิจารณาท
คาและการปร
นการกอสรา
ได นําผลกา
ชอบที่จะดําเน
รรคดานการพ
ถศึกษาไดจ
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st Gate ของ
พิจารณาเกี่ย

อยูในระดับนํ้า
เชื่อมกับจั

งไรก็ตาม ห
เรือ  
ยูในฝงตะวันต
ตองสรางสะพ
ยางไรก็ตาม ท

วเดียวกับจัง
อยูในพมา 60
ขันธ ซ่ึงทาง 
สาหกรรมใน
ทาเรือนํ้าลึก 

ของการพัฒน
รวางกรอบเฉ

ทยโดยมติ  ค
ไปลงทุนและถื
การพิจารณา
นคงทางการ
ทาเรือฝงตะวั
ระหยัดตนทุ
งทาเรือ  
ารศึกษานโ
นินการกอสร
พัฒนาซ่ึงจะเ
ากรายงานฉ

งประเทศไท
ยวกับทาเรือใ

าลึกประมาณ
จังหวัดกาญจ
ลายฝายไดวิ

ตก ในแนวเดี
าน ซ่ึงทางจัง
ทาเรือมะริด

หวัดประจวบ
0 กิโลเมตร 
 ปตท. กําลัง
นประเทศพมา
 รองรับอุตสา

นาทาเรือชาย
ฉพาะการศึก
รม. วันที่ 29
ถือเปน Wes
าทาเรือทวา
รเมือง ซ่ึงจะ
วันตก จะตอ
ทุนดานโลจิส

ยบายการพั
รางอีกทั้งแผน
เก่ียวของกับน
ฉบับนี้ในภา

ย  
ในประเทศเพื

ณ 21 เมตร รั
จนบุรี  ที่บาน
วิพากษทาเรื

ยวกับจังหวดั
ังหวัดราชบุรี
ยังไมชัดเจน

บคีรีขันธ ระย
เปนทาเรือซ่ึ
งจัดทําเปนทอ
า ซ่ึงฝายที่เกี
าหกรรมเหล็ก

ยฝงตะวันตกข
กษาการพัฒน
9 มิถุนายน 2
st Gate Po
าย จะตองพิ
ะตองเปนปจ
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นาทาเรือทว
2553  เห็นช
rt ที่ประเทศ
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ปนเหตุผลสํ
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ับทาเรือบาง
ะนํ้ามัน และมี
แจงวา ทาเรือ
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จากการ
สรางทาเรือแล
ประตูการขน
ประเทศเขา
ะกรรมการโล

โครงกา
อนพฤษภาค
รือของประเ
นมิถุนายน 2
นไปไดของโค
าย โดยตัวทา
ด เน่ืองจากพ้ื
สามารถตัดถ
ยตัดถนนจา
ญจนบุรี ซ่ึง
teway) จากต
ายจะเปนศูนย
ะใชในการสร
หรับรองรับทา
ที่นิคมอุตสาห

                  
รช้ีแจงขอมูลจากผูแท
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รที่มีภาคเอก
ละนิคมอุตสา
นสงดานทะเล
าไปลงทุนยัง
ลจิสติกส กกร

ารกอสรางท
ม 2551 และ
ทศพมา “เก่ี
2551 (1 เดือ
ครงการ จําน
เรือจะสรางที
พ้ืนที่หนาทะเ
นนเขาสูประ
กทิศตะวันต
งหางจากอํา
ตะวันตกไปสู
ยกลาง (Hub
ราง ทาเรือแล
าเรือนํ้าลึก (D
หกรรม (Indu

                  
ทนบริษัท อิตาเลียนไ

 

การศึกษาโคร

ชนไทยไดเข
าหกรรมซึ่งจ
ลฝงตะวันตก
ประเทศพม
ร. ทําการศึกษ

ทาเรือทวาย 
ะบริษัท อิตา
ยวกับการเป
อนถัดมา) เข
นวน 7 เสนท
ที่ตําบลนาปูเล
เลมีนํ้าลึกมาก
ะเทศไทยที่จั
ตกมาทางทิ
เภอเมือง จั
สูตะวันออก จ
) แลวตรงเขา
ละจะมีนิคมอ
Deep Sea 
ustrial Comp
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ภาคผนว
รงการพัฒน

ปร

ขาไปลงทุนด
ะสงผลกระท
ก  และผลกร
า คณะกรรม
ษาเชิงลึกโดย

 รัฐบาลไทย
เลียนไทย ดิเ
ปนผูสํารวจเส
ขาไปดําเนินก
าง โดยขั้นสุ
ล หางจากตัว
กกวาบริเวณ
ังหวัดกาญจ
ศตะวันออก
จังหวัดกาญ
จะเชื่อมโยงร
าสูประเทศไท
อุตสาหกรรม
Port) ขนาด

plex)  

) เม่ือวันที่ 26 เม.ย. 

วก ข. 
นาทาเรือน้ําลึ

ระธานคณะก

านโครงสราง
ทบทั้งทางบวก
ระทบทางลบ
มการรวมภา
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นและโครงก

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สติกส กกร.| 

งโครงการ  
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งระบบสาธา
พรอมๆ กัน จ
คาผาน สินคา
ถูกสรางคูขน
ยจะไมมีทุนจ
ตั้งแตปหนาเป

การฯ ระบุวา
ก็ตาม ไมตอง
สงผาน Land
ปประเทศสิง
หากในทาเรือ
ลงทุน ซึ่งปร
เดิมจะปลอย
นราคาที่สูงกว
อตางๆ ปโต
น  

 สําหรับประ
สิน้สุดที่ชายแ
ากบางใหญม
โลเมตรมาทีพ่

แลวก็จะใหญ
รณูปโภคกํา
จะสรางถนน
าทั้งหลายตอ
นานไปกับสา
ากรัฐบาลมา
ปนตนไป  

จะสงผลใหโ
งนําเรือที่ขน
dbridge จากท
คโปรอาจจะ
อมีนิคมอุตสา
ระเทศไทยจ
ใหเรือบรรทุก
วา ระบบสาธ
ตรเคมี เปนต

เทศไทย รัฐบ
แดนพุนํ้ารอน 
มาที่จังหวัดก
พุนํ้ารอนเพ่ือ

กวานิคมอุต
หนดไว 10 ป
มาตรฐาน 4
งผานถนนน้ี
าธารณูปโภค
าเก่ียวของไม

รงกลั่นในปร
นสินคาออมแ
ทวายเขาสูไ
ะไมไดเปนผู
าหกรรมมาร
จะไดผลประ
กสินคาไปวิ่ง
ธารณูปโภคท
ตน ยกเวนกร

บาลจะมีทีมง
 อําเภอบานเ
กาญจนบุรี เป
เขาสูพมา  

สาหกรรมแห
ป แบงเปน 3
 เลน แตเม่ือ

น้ จากทาเรือม
ค โดยการลง
มวาจะเปนรัฐบ

ระเทศไทยจะ
หลมมะละกา
ทย และสาม
นําทางทาเรื
รองรับและมีก
โยชนกอนเ
งผานประเทศ
ทั้งหมดบริษั
รณีที่บริษัท 

งานที่จะดําเนิ
เกา ในขณะเ
ปนระยะทาง 

 

หลมฉบังและ
3 เฟส เฟสละ
อครบกําหนด
มุงสูไทยเขาสู
งทุนกอสราง
บาลไทยหรือ

ะไดนํ้ามันที่มี
าเขาสูทาเรือ
มารถกระจาย
รือ แตจะเปน
กําหนดเวลา
เปนรายแรก
ศสิงคโปรและ
ษัทฯ จะเปนผู
ปตท. จํากัด

นินการตอไป
ดียวกัน กรม
97 กิโลเมตร

 

ะ
ะ 
ด 
สู
ง 
อ

มี
อ
ย
น
า
ก 
ะ
ผู
ด 

ป 
ม
ร 



| คณะ

นโย

ไทย
เศรษ
ประ
26 มิ

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

ยบายรัฐบาล
กรอบแน

ย โดยสํานักง
ษฐกิจ ในการ
ตูการคาฝงท
มิ.ย. 2553 แ

1. มติ 
(ฉบั
สหภ
ของ
ที่สา
อุตส
โคร
ทวา
ฉบัง
ภูมิภ
กําห
ของ
สิ่งแ

2.  มติ
หนว
เปน
บาน
จัดท
ทาเ ื
ควา
ครม

สติกส กกร.| 

ลสนับสนุนก
นวคิดเบื้องต
านคณะกรรม
รประชุม กบ
ทะเลอันดามัน
ละมติ ครม. 

 ครม.เม่ือวัน
บับแกไข) ได
ภาพ โดยให
สหภาพพมา
ามารถรองรั
สาหกรรมปโ
งขายการขน
าย จะตองพัฒ
ง และประเท
ภาค ทั้งนี้ใน
หนดใหเปนป
งประเทศเพื่
แวดลอมและก
ติ ครม. ไดม
วยงานที่เก่ีย
นกรอบในการ
นตอไป แล
ทําแนวทางแ
รือนํ้าลึกทวา
ามรวมมือในก
ม. 29 มิถุนาย

 

การพัฒนาทา
นของการพัฒ
มการเศรษฐ
ส. (ครั้งที่ 1/
นของประเทศ
วันที่ 29 มิ.ย

นที่ 29 มิถุ
ดเห็นชอบแ
หเหตุผลวา “
าซ่ึงมีศักยภา
รับการขยาย
โตรเคมี เหล็
นสงในระดับ
ฒนาเสนทาง
ทศอ่ืนในภูมิ
นสวนของกา
ระตูการคาด
อนบาน โดย
การยอมรับขอ
มอบหมายใ
ยวของ นําแน
รกําหนดยุทธ
ะใหสํานักงา
และมาตรการ
ายและพ้ืนที่
การพัฒนาเศ
ยน 2553)  

 

 

87

าเรือทวายเป
ฒนาทาเรือเพ
กิจและสังคม
/2553) โดยไ
ศไทย ปรากฎ
ย. 2553 สรุปไ

นายน 2553
แนวทางที่จะ
“เห็นชอบแน
าพในการพัฒ
ยฐานอุตสา
กและเหล็กก
ภูมิภาคไดอ
งการขนสงสิ
ภาคเพ่ือใหไ
ารพัฒนาทา
านทะเลอันด
ยตองใหควา
องประชาชนใ
ใหกระทรว
นวทางการพั
ธศาสตรและ
นคณะกรรม
รสงเสริมบท
อุตสาหกรร

ศรษฐกิจในภู

ปน West G
พ่ือเปดประตู
มแหงชาติ ได
ไดนําเสนอกร
ฎตามมติคณ
ไดดังนี้   

3 และรายง
ะสนับสนุนก
นวทางที่จะสน
ฒนาทั้งในดาน
หกรรมหนัก
กลา และยา
อยางมีประสิท
นคาเชื่อมโย
ไทยเปนศูน
าเรือนํ้าลึกป
ดามัน เพ่ือลด
ามสําคัญลํา
ในพ้ืนที่” 
งการตางป

พัฒนาทาเรือน
ะแนวทางการ
การสงเสริมก
ทบาทภาคเอ
มตามโครงก
มิภาคตอไป 

Gate ของไทย
ตูการคาฝงทะ
ดนําเสนอตอน
รอบแนวคิดก

ณะกรรมการ ก

งานการประ
การพัฒนาท
นับสนุนการพ
นกายภาพแล
กของไทยใน
นยนต และมี
ทธิภาพ โดย
ยงกับทาเรือน
ยกลางการข
ปากบาราขอ
ดการพึ่งพาก
ดับสูงในการ

ประเทศ กร
นํ้าลึกทวายแ
รสรางความ
การลงทุน แล
อกชนไทยให
การ ซ่ึงจะชว
 (รายละเอีย

ย 
ะเลอันดามัน
นายกรัฐมนต
การพัฒนาทา
กบส. ครั้งที่ 

ะชุม กบส.ค
ทาเรือนํ้าลึ
พัฒนาทาเรือ
ละการพัฒนา
นระยะยาว 
มีศักยภาพที
ยหากมีการพ
นํ้าลึกทวาย 
ขนสงและโล
องไทยนั้น ค
ารขนสงสินค
รปองกันผล

ระทรวงคม
และทาเรือนํ้า
รวมมือกับป
ละกระทรวงอ
หมีสวนรวมใ
วยขยายโอก
ยด มติ ครม.

 

นของประเทศ
ตรี และ ครม
าเรือเพ่ือเปด
1/2553 วันที

คร้ังที่ 1/2553
กทวายของ
อนํ้าลึกทวาย
าพ้ืนที่หลังทา
 โดยเฉพาะ
ที่จะเชื่อมโยง
พัฒนาทาเรือ
ทาเรือแหลม
ลจิสติกสของ
วรพิจารณา
คาผานทาเรือ
กระทบดาน

นาคม และ
ลึกปากบารา
ระเทศเพ่ือน
อุตสาหกรรม
นการพัฒนา
กาสการสราง
. ดูไดจากมติ

 

ศ
. 
ด
ที่ 

3 
ง
ย
า
ะ
ง
อ
ม
ง
า
อ
น

ะ
า 
น
ม 
า
ง
ติ 



| คณะ

การ

หอก
รอน
มีกา
ของ
เพ่ิม

ผลก
ขอนํ

กรรมการพัฒนาโลจิ

รพัฒนาทา

จากการ
การคาจังหวัด
น-ทวาย ไดรบั
ารจัดตั้งเขตเ
ประเทศไปสู

มการคาชายแ

อยางไร
กระทบตอการ
นําประเด็นทั้ง

ประเดน็

1. ประ

จํากั

ไทย

ถึงรา

2. มีกา

บริษั

ลงทุ

โกล

3. บริษั

น้ัน 

วาล

4. ฝงอั

หาก

5. จะส

ศักย

รัฐบ

สติกส กกร.| 

เรือทวายเ

รศึกษาเชิงพ้ืน
ดจังหวัดกาญ
บการยอมรับท
ศรษฐกิจพิเศ
สูอุตสาหกรรม
แดนไทย-พมา

รก็ตาม เก่ียว
รพัฒนาทาเรื
ง 2 ดาน ดังร

นการสนับสน

ะเด็นสนับสนุ

กัด (มหาชน) 

ยเขามาศึกษา

ายละเอียดสิน

ารดําเนินกา

ษัทฯ ทั้งนี้ บริ

ทุนใหไทยเป

เดนแชร ซ่ึงท

ษัท อิตาเลียน

ประเทศเวีย

งทุนเทาไร ผ

อันดามัน ทา

กจะมาแวะจะ

สงผลกระทบ

ยภาพสูง วัต

บาล ตองมีกา

 

ปนผลดีตอ

นที่ ทั้งในตัวจ
ญจนบุรี รวมท
ทั้งระดับนโย
ศษชายแดนพ
มชายแดน ซึ
า ไดอยางนอ

วกับประเด็น
รือปากบาราเ
รายละเอียดต

นุนทาเรือปา

นใหทาเรือป

 นําเสนอการ

าทาเรือปากบ

นคา มีการพิ

รในลักษณะ

ริษัทฯ จะใหค

ปนหุนสวน รั

ทาเรือปากบา

นไทยฯ มาชี้

ดนามวาอยา

ผลตอบแทนแ

เรือนํ้าลึกจะม

ตองมีปริมาณ

ตอทาเรือแห

ตถุดิบถูก แร

รลงนาม นัก

 

88

อประเทศจ

จังหวัดกาญจ
ทั้งชุมชนและ
บายและภาค
พุนํ้ารอน ซ่ึง
ซ่ึงอาศัยแรงง
อย 30% ใน 2

นการสรางทา
เปน West G
อไปน้ี 

ากบาราเปน

ปากบาราเปน

รพัฒนาทาเรื

บารา ทางดูไ

จารณาถึงคว

ะ BOT คือกิจ

คาตอบแทน

รัฐบาลไทยแ

ารานาสนใจม

แจงการพัฒน

างไร เจรจากั

แตละประเทศ

มีไดทาเดียว

ณสินคามากพ

หลมฉบังหรื

งงานถูก หา

กลงทุนจึงจะม

ริงหรือไม 

จนบุรีและที่บ
ะทองถิ่นใหก
คธุรกิจ รวมทั
จะทําใหมีกา
งานพมาเปน
2 ปหลังจากถ

าเรือที่ทวาย
Gate มีทั้งกลุม

น West Gate

น West Ga

รอทวาย ถาเท

ไบเวิลดมีการ

วามคุมคา สดุ

จการเปนขอ

ตามสัญญา 

และนักลงทุน

มากกวา  

นาทาเรือทวา

ับประเทศลา

ศเปนอยางไร

ว ซ่ึงอยูตรงไ

พอ  

อไม เน่ืองจา

ากไปเสริมจะ

มาลงทุนเปน

บานพุนํ้ารอน
การสนับสนุน
ทั้งภาคประชา
ารเคลื่อนยาย
หลัก เสนทา
ถนนสรางเสร็

ย จะมีมติควา
มผูสนับสนุน

e 

ate ประเด็

ทียบกับ Lan

รคิดที่ชัดเจน

ดทายก็จะเปด

องบริษัทฯ กํ

แตของ La

นถือคนละ 4

าย ยังไมมีค

าวหรือยัง ยัง

ร  

ไหน เนื่องจา

ากทวายเปน

ะตองเปนขอ

แสนลานบาท

นทั้งสภาอุตส
น โดยเฉพาะ
าชน โดยมีกา
ยอุตสาหกรร
ง Landbridg
รจ็ 

ามซับซอนก
นและกลุมผูไม

นที่บริษัท อิ

ndbridge ที่ดู

นกวามาก มีก

ดใหมีการแขง

กาไร ขาดทุน

andbridge ภ

49 % ที่เหลื

วามชัดเจนว

งไมมีความชัด

กเสนทางเดิ

นทาเรือบนบ

อตกลงระหวา

ท ซ่ึงหากจะพ

 

สาหกรรมและ
เสนทางพุนํ้า
ารผลักดันให
มจากสวนใน
ge จะทําให

กวา เพราะมี
มเห็นดวย จึง

ตาเลียนไทย

ดูไบเวิลดชวย

การพิจารณา

งขัน  

นตกเปนของ

าคใตน้ัน นัก

ลือ 2 % เปน

วาทางฝงขวา

ดเจนทั้งหมด

นเรือโลกนั้น

บก ซ่ึงพมามี

างรัฐบาลกับ

พิจารณาวามี

 

ะ
า
ห
น
ห

มี
ง

ย 

ย

า

ง

ก

น

า

ด

น 

มี

บ

มี



| คณะ

ประ

กรรมการพัฒนาโลจิ

แตผ

จะก

ะเด็นสนับสน
1. ทาเ

หรอื

จะอ

2. การ

โคร

อุตส

3. ทาเ ื

ภูมิภ

ดําเน

เดิน

ชัดเ

4. โคร

อุตส

เอ้ือ

สิ่งแ

อุตส

5. โอก

จึงมี

การ

สิ่งแ

จาก

รัฐบ

ทวา

6. นโย

คอน

สติกส กกร.| 

ผลดี ก็ไมนาจ

ระทําไดยาก

นุนทาเรือทว
เรือปากบาร

อไม งบประม

ยูครบวาระห

รพัฒนาเปน

งการพัฒนา

สาหกรรม อีก

รือทวายโคร

ภาค และมีเ

นินการ ขณะ

นหนาไปมาก

จน  

รงการทาเรือ

สาหกรรมจะ

อํานวย อา

แวดลอม ลวน

สาหกรรม อีก

กาสของไทย

ความเปนไป

รยายฐานการ

แวดลอม รวม

กฐานประชาก

าลจะดําเนิน

าย และหากเป

ยบายการพั

นขางขาดควา

 

จะใช หากเดิน

 เพราะฉะนัน้

วายเปน We
รา โครงการ

าณอยูที่ไหน

หรือไม  

น Landbridg

ทาเรือหลังท

กทั้งไมยอมรบั

รงการชัดเจ

งินทุนมหาศ

ะน้ีมีการลงน

กแลว มีโครง

อทวายเปนก

ะอยูไมได ห

ชีวะ ไฟฟา

นเปนอุปสรร

ก 10 ปขางหน

ยที่จะใชพมา

ปไดสูง หากพ

รผลิตจากไท

มทั้งปญหากา

กร 58 ลานค

การอยางไร 

ปนเชนนี้แลว

พัฒนาทาเรื

ามชัดเจน อัน

 

89

นไปตามระบ

น ควรจะตอง

est Gate  
รไมชัดเจน 

น จะโยกงบจา

ge สตูล-สงข

ทาที่เปน Sou

บอุตสาหกรร

น  จะมีโครง

ศาล รัฐบาล

นาม กับกรม

งการกอสราง

การมองระย

หากสภาพป

 ไมพรอม 

รค กฎหมาย

นา อุตสาหกร

าจะเปนฐาน

พมาเกิดฐานอุ

ยคงจะยายไ

ารขาดแคลน

คน ซ่ึงตองศึก

สิ่งที่จะตองศึ

ว ทาเทียบเรอื

รือฝงตะวัน

นเปนผลมาจ

บจะมีขอผูกพ

พิจารณาราย

จนถึงปจจุบั

ากโครงการไ

ขลาก็ยังไมช

uthern S

มตนน้ํา และ

งการแมโขง-เ

ญี่ปุนทราบว

เจรจาการค

งถนน 4 เลน

ยะยาว ในแงข

ประเทศไทย

นอกจากนี้ย

เองก็ไมเอ้ือ

รรมของไทย

นการผลิตใน

อุตสาหกรรม 

ไปแนนอน เพ

นแรงงาน อีก

กษาวาหากท

ศึกษา คือ จะ

อปากบาราจะ

นตกหรือฝง

จากความลม

พันมาก หาก

ยละเอียดประ

บันก็ยังไมทร

ทยเขมแข็งน้ั

ชัด ทาเรือสง

eaboard ชา

ะยังมีปญหาต

เจแปน (MJ-C

วาพมามีขอ

าระหวางปร

นระยะทาง 

ของประเทศไ

ยยังเปนอยา

ยังมีการตอ

ตอการที่ประ

จะยายออกน

นอนาคต โอ

 และอุตสาห

พราะการขย

กทั้ง พมาจะเ

ทาเรือแหลมฉ

เกิดอะไรขึ้นจ

ะเปนรูปแบบ

ทะเลอันดา

เหลวจากกา

กกรณีไมคุมค

ะกอบกัน 

าบวาจะดําเ

น้ันจะทําไดหรื

งขลาเดิมจะข

าวบานเริ่มไม

ตางๆ อีกมาก

CI) ซ่ึงเปนโค

จํากัดมาก จึ

ระเทศไปแลว

160 กิโลเมต

ไทยจะตองม

างนี้อยู คือผ

ตานเรื่องผล

ะเทศไทยจะ

นอกประเทศ 

กาสที่พัฒนา

กรรมตนน้ําต

ายโรงงานติ

เปนแหลงกร

ฉบังไดรับผล

จากโครงการ

บใด  

ามันของป

รพัฒนาทาเรื

 

คาการลมเลิก

นินการสราง

รือไม รัฐบาล

ขยายหรือไม

มเห็นดวยกับ

กมาย 

ครงการระดับ

จึงใหเอกชน

ว โครงการน้ี

ตร โครงการ

มอง คือ 10 ป

ผังเมืองก็ไม

ลกระทบตอ

เปนประเทศ

 

าทาเรือทวาย

ตางๆ รวมถึง

ดปญหาดาน

ระจายรายได

ลกระทบแลว

รทาเทียบเรือ

ระเทศไทย

รือระนอง ซ่ึง

 

ก

ง

ล

ม 

บ

บ

น

น้ี

ร

ป 

ม

อ

ศ

ย

ง

น

ด

ว

อ

ย 

ง



| คณะ

แนว

ตอม
ควา
ทาเรื
Sea
และ
ดําเนิ
กระ
วรร
ประ

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

เปน

คํานึ

สินค

ประ

อีกทั

ใหญ

กอส

ไดข

ขนอุ

วทางการพิ

ทาเรือป
มาเม่ือวันที่ 2
มไมชัดเจนข
รือเอนกประ

aboard ซ่ึงทา
ะทางรถไฟเชื
นินการที่อําเภ
ทรวงสิ่งแวด
ค 2 โด
กอบดวย 

1. ควา

บาร

ไมค

การ

อินเ

สติกส กกร.| 

นทาเรือระดับ

นึงถึงเชิงภูมิรั

คา นอกจาก

ะเทศอินเดียม

ทั้ง ทาเรือระน

ญ การวางตํา

สรางในสมัยน

ขนาด 12,000

อุปกรณขุดเจ

พิจารณาสถ

ากบาราและ
29 มิ.ย.พ.ศ
ของ Demand
สงค แทนที่จ
าเรือปากบาร
ชื่อมตอกับท
ภอจะนะ ก็คง
ดลอมและทรั
ดยแนวคิดดว

ามไมชัดเจน

ราใหเปนทาเรื

ควรพัฒนาเป

รเรือขนาด 20

ดีย ซ่ึงทาเรอื

 

 Feeder ซึ

รฐัศาสตรและ

กน้ี ปญหากา

มาใหบริการ 

นองมีเสนทา

แหนงเครนห

นายกทักษิณ 

0 DWT ปจจุ

าะนํ้ามันของ

ถานะทาเรือ

 Landbridge
ศ.2553 ครม
d ในพ้ืนที่ จึ
จะเปน Regio
รา หากไมมีศู
าเรือสงขลา
งตองทําเรื่อง
รัพยากร ซ่ึง
วยการเปรียบ

นของโครงกา

รือของภูมิภา

นทาเรือเอนก

00-300 TEU

อคลองเตยก็เ

 

 

90

ซ่ึงสรางไวตั้ง

เชิง Demand

ารขนสง Inl

 ที่สุดก็ไมสา

างโคงอันตรา

หนาทาไมถูก

 ชินวัตร วัตถ

จุบันมีการใชข

ง ปตท.   

อทวาย  

e สงขลา-สตู
ม.ไดมีการพิจ
จึงมีการพิจาร
onal Collec
ศูนยอุตสาหก
 ซ่ึงมีปญหา
งประชาพิจาร
ก็ไมใชเรื่องง
บเทียบขอดี

ารหลังทาแล

าคคงเปนสิ่งที

กประสงคแต

U เพ่ือไปเชื

เปน Feeder 

แตปพ.ศ. 25

d ในพื้นที่ ทาํ

and Cost สู

ามารถดําเนิน

าย ถึง 147 โ

กตอง ตองไป

ถุประสงคเพ่ือ

ขนสินคาประ

ตูล เดิมอยูใน
จารณาวาจาก
รณาใหไปศึก
cting Port 
รรมในพื้นที่ 
าเชิงนโยบาย
รณและกระบ
งาย เนื่องจา
ขอดอยระห

ละ Landbrid

ที่เกิดขึ้นไดย

ตใหเปนทาเรื

ชื่อมโยงกับท

 Port   

546  แตเนื

าใหไมมีสินค

สูง ถึงแมจะพ

นการไดเพรา

โคง เปนปญ

ปใช Mobile 

อใหเปนทาเรื

ะเภทคอนเทน

นโครงการ So
กปญหาการต
กษาในการปรั

โดยไมพิจา
รวมถึงการส
ยวาจะดําเนิ
วนการส่ิงแว
ากมีกรอบขอ
วางทาเรือป

dge คงจะทํา

าก หากจะมี

อประเภท Fe

ทาเรือปนัง แ

น่ืองจากการก

คาพอเพียงที่จ

พยายามที่จ

าะไมคุมคาท

หาของรถเท

Crane ท

รือของ BIMS

นเนอรนอยม

outhern Sea
ตอตานของชุ
รับลดขนาดข
ารณาโครงกา
สราง Landbri
นการอยางไ
ดลอม ตามม
องรัฐธรรมนู
ากบารากับ

าใหการพัฒน

มการผลักดันใ

eeder Port 

และหรือทาเรื

 

กอสรางไมได

จะทําใหมีเรือ

ะนําเรือของ

ทางเศรษฐกิจ

ทรเลอรขนาด

ทาเรือระนอง

STEC รับเรือ

มาก นอกจาก

aboard  แต
ชมชน รวมถึง
ของทาใหเปน
าร Southern
idge ทั้งถนน
ไร จะยายไป
มาตรการของ
ญมาตรา 67
ทาเรือทวาย

นาทาเรือปาก

ใหเกิดไดจริง

 เพ่ือรองรับ

รอเชนไนของ

 

ด

อ

ง

จ 

ด

ง

อ

ก

ต
ง
น
n 
น
ป
ง
7 
ย 

ก

ง 

บ

ง



| คณะ

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

2. หาก

นาน

ควา

ทายื

ตะวั

3. พมา

ตนท

4. ปจจั

ตัวเอ

5. ตนท

On/

พรม

ตอร

แหล

หรอื

6. ปจจั

เกิด

ม่ันค

ปดด

7. ควา

มาต

คอน

คอรั

เวลา

สติกส กกร.| 

กการพัฒนา

นาชาติ ก็ตอง

มสับสน สําห

ยื่นไปในทะเล

ันตกของไทย

าไมมีเงื่อนไ

ทุนในการพฒั

จัยความไมแ

อง โดยไปพ่ึง

ทุนรวมการ

Lift Off) ท

มแดนไทย-พ

ราคาระวางหรื

ลมฉบังไปทา

อไม  

จัยการตรงต

ความลาชา ข

คงของชาติ ใ

ดานพรมแดน

ามเปนมาต

ตรฐานการป

นขางมากในค

รปัชั่นประเทศ

าที่มากกวาป

 

าทาเรือที่ปา

งมีการศึกษา

หรับทาเรือทว

ล เพียง 1 

ยทําไมได  

ไขดานสิ่งแ

ฒนาทาเรือขน

แนนอนทาง

งทาเรือทวาย

รใชทาเรือทว

ทั้ง 2 ทาและ

มา รวมถึงค

รือคา Freigh

าเรือทวาย เมื

ตอเวลา ในก

ขณะเรือที่เที

ในการตองพ่ึง

นกันบอย โดย

รฐานสากล

องกันการกอ

ความเปนสา

ศไทยเองใชเว

ประเทศไทย 

 

 

91

ากบาราหรื

าวาทาเรือทั้ง

วายซึ่งอยูที่ม

กิโลเมตร ก็จ

แวดลอม แล

นาดใหญไดถู

งการเมืองข

ย จะตองพิจา

วายจะมีคาใ

คา Inland C

วามถี่และขน

ht Charge จึ

ม่ือรวม “Tota

การสงมอบสิน

ยบทาจะมีเว

งพิงทาเรือขอ

ยไมคอยมีเหต

ล ทาเรือแหล

อการราย (C

กล เพราะจะ

วลา 10-20 ป

รอที่สงขลา 

งสองควรจะว

ณฑลตะนาว

จะไดความลึ

ละตนทุนดาน

กกวา และมีค

องพมา หาก

รณาในดานค

ใชจายที่สูง 

Cost บวกคา

นาดของเรือที

จึงตองมีการศึ

al Inland C

นคาที่สินคาจ

ลาปดรับสินค

องประเทศเพื

ตุผล 

ลมฉบังมีควา

CSI) ซ่ึงก

ะตองมีการแก

ป ก็ยังมีปญห

ไมสามารถท

วางสถานะเป

วศรี มีทําเลแ

กนํ้า 16-20 

นการใชทรัพ

ความคลองตั

กประเทศไทย

ความมั่นคงค

 ในเชิงพาณิช

าธรรมเนียมผ

ที่จะมารับสิน

ศึกษาคาใชจา

Cost” จะถูก

จะตองผานดา

คาที่แนนอน 

พ่ือนบาน เชน

มเปนมาตรฐ

การพัฒนาใน

กกฎหมายห

หาที่ตองแก ซึ

ที่จะพัฒนาใ

ปนอยางไร เ

ละความลึกข

เมตร ซ่ึงท

พยากรที่ต่ําก

ตัวกวาประเท

ยไมมี West 

ควบคูไปดวย 

ชยคายกตูขึ้น

ผานทาง และ

คาที่ทาเรือท

ายในการขน

กกวาการใชท

านตรวจ 2-3

 โดยเฉพาะป

น เขมรและพ

ฐานสากลโล

นสวนนี้พมาจ

หลายฉบับ รว

ซ่ึงกรณีของพ

 

หเปนทาเรือ

พ่ือไมใหเกิด

ของน้ําที่สราง

ทาเรือทางฝง

กวาไทย จึงมี

ศไทยมาก  

Gate ของ

  

นและลง (Lift

ะคาผานแดน

ทวาย ซ่ึงมีผล

นสงสินคาจาก

ทาแหลมฉบัง

3 ประเทศ จะ

ประเด็นความ

พมา มักมีการ

ก ทั้งในดาน

จะมีขอจํากัด

วมทั้ง ปญหา

พมาคงตองใช

 

อ

ด

ง

ง

มี

ง

t 

น

ล

ก

ง

ะ

ม

ร

น

ด

า

ช



| คณะ

สรุป

หาก
หรือ
โอก
ทวา
คงไ
การโ

เศร

กรรมการพัฒนาโลจิ

ปผลการศึก

ทาเรือท
กเปนเรื่องผล
อค้ําประกันผา
าส ขณะที่ผูส
ายจึงเปนเรื่อง
มไดหมายถึง
โตแยง  

การศึก
ษฐกิจตอปร

1. การ

กรอ

ที่ไห

ถาย

พ่ึงผ

2. การ

ประ

มีปร

มอง

3. กลุม

กอส

ผูปร

มีทา

Ship

4. ปจจุ

ประ

ทวา

สติกส กกร.| 

กษาทาเรือ

วายกับนโยบ
ลประโยชนข
านรัฐวิสาหกิ
สงออก-นําเข
งของเอกชนก
งเฉพาะที่ทว

ษาจึงไมสา
ระเทศไทยได

รพัฒนาทาเรื

อบ AEC Con

หนก็ถือเปนข

ยลําที่ฮองกง 

ผลประโยชนใ

รพิจารณาถึง

เทศพมา ก็ยั

ระสบการณกั

งในมิติของคว

มผูที่สนับสนุ

สรางทาเรือปา

ระกอบการใน

างเลือกอ่ืนจะ

p) ที่ทาเรือทว

จุบันสินคาที่ส

เทศเพ่ือนบา

ายบางเทาน้ัน

 

ทวายในฐา

บายการพัฒน
องเอกชน ไม
กิจ ก็คงไมใช
ขา และสายก
กับเอกชน แต
วาย ทั้งหมดนี

ามารถฟนธ
ดมากนอยเ

รือทวายเปน

nnectivity ใน

องอาเซียน แ

มาเลเซีย สิง

ในดานตนทุน

งประเด็นคว

ยังไมมีความชั

กับประเทศกั

วามม่ันคง คว

นก็มีความเห็

ากบารา เพร

นการที่จะใชเป

ะขนสงสินคา

วายหรือทาเรื

สงออกผานท

าน เชน มาเล

น  

 

92

านะเปน W

นาชายฝงทะเ
มไดใชงบปร
ชประเด็น เป
การเดินเรือก็
ตรัฐบาลก็ตอ
น้ี เปนประเด็

งไปไดวาท
พียงใด จึงข

นเรื่องของทา

นป 2015 ตลา

แมแตปจจุบัน

งคโปร ซ่ึงตอ

นโลจิสติกสที่

วามม่ันคง ใ

ชดัเจนเก่ียวกั

ัมพูชา การพึ

วบคูไปกับผล

ห็นวาการกอ

ราะทาเรือทวา

ปนทางออกข

าผานทาเรือป

รอืของมาเลเ

ทาเรือแหลม

ลเซีย สิงคโปร

West Gate 

เลตะวันตกขอ
ระมาณของป
ปนเรื่องที่ภาค
็ตองไปพิจาร
องสนับสนุนให
ด็นที่มีกลุมทั้

าเรือทวาย
อนําประเด็น

าเรือระหวา

าดใน AEC ก็

นทาเรือแหล

องพ่ึงพิงเพ่ือน

ต่ํา ในการแข

ในการใชทาเ ื

กับรัฐบาลและ

พ่ึงพิงดานโลจิ

ลประโยชนแล

อสรางทาเรือ

ายของพมาจ

ของสินคาไท

ปากบาราดวย

ชียหรือทาเรื

มฉบังกวารอ

ร และฮองกง

Port ของไ

องไทยจะตอง
ประเทศ หรือ
คเอกชนไปพิ
รณาในเชิงพ
หเอกชนไทย
ั้งดานสนับสน

จะมีความเ
นจากการศึกษ

งประเทศ ภ

ก็จะเปน Sing

มฉบัง สินคา

นบานอยูแลว

ขงขันกับคูแข

เรือของประเท

ะนโยบายในอ

จิสติกสกับป

ละความคุมค

ทวายที่พมา

จะเปนอีกทาง

ยดานชายฝง

ยระบบเรือ F

อของสิงคโป

ยละ 70 ก็ไป

ง เพียงแตอา

ไทย 

งมีการศึกษา
รัฐบาลไมตอ
จารณาถึงคว
าณิชย การพ
ไปลงทุนในต
นุนและไมเห็

เหมาะสมเป
ษา ดังตอไปน้ี

ภายใตการเป

gle Market ท

ากวารอยละ 

ว ดานการนํา

ขง 

ทศเพ่ือนบาน

อนาคต กรณี

ระเทศเพื่อน

าทางเศรษฐก

าก็ไมใชวาจะ

งเลือกของภา

งทะเลอันดาม

Feeder Sh

ร  

ปเปลี่ยนเรือ

าจเพ่ิมสัดสวน

 

าอยางชัดเจน
องไปปลอยกู
วามเสี่ยงและ
พัฒนาทาเรือ
ตางชาติ ซ่ึงก็
ห็นดวยซึ่งที่มี

ปนผลดีทาง
น้ี 

ดเสรี ภายใต

ทาเรือเม่ืออยู

70 ก็ตองไป

าเขาก็ยังตอง

น โดยเฉพาะ

ณีเชนนี้ ไทยก็

นบาน จึงตอง

กิจ  

ะไประงับการ

าคเอกชนและ

มัน ขณะที่ยัง

hip (Ocean

ที่ทาเรือของ

นไปใชทาเรือ

 

น 
กู
ะ
อ
ก็
มี

ง

ต

ยู

ป

ง

ะ

ก็

ง

ร

ะ

ง

n 

ง

อ



| คณะ

ประ
ในโ
โรงง
สวน

เพรา
เปน

กรรมการพัฒนาโลจิ

5. ปจจั

เพรา

บาร

ใหบ

เขาม

6. การ

ราค

7. ปจจั

เก่ีย

ทั้งค

ของ

8. ดาน

และ

นาน

ทาง

9. ประ

ทวา

เก่ีย

เมือ

ประ

จากการ
เทศพมา เปน
รงไฟฟา ซ่ึง
งานปโตรเคมี
นประกอบที่จะ

ทั้งนี้ ปต
าะกาซที่ขุดพ
นองคประกอบ

สติกส กกร.| 

จัยความคุม

าะการนําเรือ

ราจังหวัดสตู

บริการ ซ่ึงขึ้น

มาหรือไม  

พิจารณาการ

าคาระวางเรื

จัยการพิจาร

วกับตนทุนม

คารถบรรทุก 

เรือ  

นการกีดกัน

ะไมใหประเท

นาชาติคุมครอ

ออกที่ดีสุด เ

ะเทศพมาจะ

ายเกิดขึ้นปร

วของตางมีผ

งใดๆก็ตาม

โยชนจากทา

รไดแลกเปลี่ย
นประเภท D
งโครงการก
มี ซ่ึงเห็นวามี
ะกอใหเกิด B

ตท.ยังใหขอม
พบในอาวไท
บที่สําคัญกอใ

 

คาเชิงพาณิ

อเทียบทาใด 

ล ขึ้นอยูกับ

นอยูกับปริมา

รใชทาเรือใดข

อที่ต่ํากวาแล

รณาใชทาเรื

มากกวาความ

 คาใชจายขอ

นการใชทาเ

ทศไทยใชทา

องความมั่นค

เชน หากประ

ะไดประโยช

ระเทศพมาจ

ผลประโยชนร

ม ประเทศพ

าเรือทวายใน

ยนขอคิดเห็น
ry Gas ซ่ึงมี
อสรางทาเรื
มีความขัดแย
By Product ไ

มูลเพ่ิมเติมอี
ย เปน Wet 
ใหเกิดโรงงาน

 

93

ชย การท่ีสิน

ไมวาจะเปน

การคุมคาเชิ

ณของสินคา

ของผูนําเขาแ

ละใหบริการที

รือ จะใหควา

มเร็ว ซ่ึงตนทุ

องทาเรือและ

รือ เปนปญ

เรือทวาย ซ่ึ

คงของการใชท

ะเทศใดละเมิด

ชนจากทาเรื

จะเปนผูไดรับ

รวมกันเปนก

มายังคงมีพั

ฐานะเปนทา

นกับผูบริหารร
สวนผสมของ
รอและนิคมอุ
ยงกับขอเท็จจ
ไปสูอุตสาหก

อีกวา การที่ป
Gas หรือ R
นแยกกาซ อุต

นคาจะมาหรือ

ทาเรือทวาย

ชิงพาณิชย ข

และความตอ

และสงออก ก็

ที่สะดวกและดี

มสําคัญกับค

ทุนของผูประ

คา Inland C

หาเก่ียวกับก

ซึงทาเรือทวา

ทาเรือแหงนี้ 

ดกติกา อาจถู

อทวายมาก

บผลประโยช

การประกันวา

พันธกรณีที่จ

เรือสากล  

ระดับสูงของ 
งมีเทนสูงเหม
อุตสาหกรรม
จริงที่พบ เนื่
กรรมปโตรเคมี

ประเทศไทย
ich Gas ซ่ึงมี
ตสาหกรรมป

อจะไปกับสา

ที่ประเทศพม

ของสายการ

องการเชิงพ้ืน

ก็จะเลือกไปกั

ดีกวา  

ความถี่ของเรื

กอบการจะเป

Cost บวกกับ

การเมืองในก

ายจะเปนทา

 ซ่ึงการใชกล

ถูกขับออกจา

กที่สุด เม่ือมีก

ชนมากที่สุด

าไมวาจะเกิด

ะตองไมกีด

 ปตท. ทําให
มาะกับการใช
มทวายระบุว
องจาก Dry 
มีและอุตสาห

มีอุตสาหกรร
มีสวนประกอ
ปโตรเคมีและ

ยการเดินเรือ

มา หรือจะเป

รเดินเรือที่จะ

นที่วาจะมีมา

กับสายการเดิ

อที่จะเทียบท

ปนตนทุนที่ร

บคาระวางหรื

กรณีพมาจะ

เรือสากล จะ

ลไกของอาเซี

ากการเปนภา

การขนสงเชื่

ด อีกทั้ง ประ

เหตุเปลี่ยนแ

กันประเทศ

หทราบวา กา
ชเปนเชื้อเพลิ
วา จะมีโรงแ

Gas ขอ
หกรรมตอเนือ่

รมปโตรเคมี
อบของ C2 C
ะอุตสาหกรรม

 

อใด (Carrier)

ปนทาเรือปาก

ะนําเรือวิ่งมา

กพอที่เรือจะ

ดินเรือที่เสนอ

ทาโดยเฉพาะ

รวมคาใชจาย

รือคา Freight

ปดชายแดน

ะตองมีกลไก

ซยนนาจะเปน

าคีอาเซียน  

อมกับทาเรือ

ะเทศตางๆที

แปลงทางการ

ใดในการใช

าซที่ขุดพบใน
ลิงโดยเฉพาะ
แยกกาซและ
งพมาจะไมมี
องได  

ที่มาบตาพุด
3 C4 ฯลฯ ซ่ึง
มตอเน่ือง อีก

 

) 

ก

า

ะ

อ

ะ

ย

t 

น 

ก

น

อ

ที่

ร

ช

น
ะ
ะ
มี

ด
ง
ก



| คณะ

ทั้งโร
ปขา

ทาเ ื

ลงทุ
สนใ
ประ
กวา
โรงง
ปฏิบ
จัดตั้
ลักษ

ดิเวล
ดําเนิ
Inve
Lan
พ้ืนที
ในพ้ื

จะต
ตัวจ
โครง
ถือหุ
รา จึ
ทาเ
ของ

จะให
คิดเห
จะเกิ
ไมอ

กรรมการพัฒนาโลจิ

รงงานแยกกา
างหนาและดูเ

รือทวายยังม
จากการ

ทุนทั้งหมด แต
ใจทั่วโลก (Re
เทศพมา ซ่ึง
า 350,000 ล
งานผลิตกระ
บัติยังมีปญห
ตั้งเปน SEZ 
ษณะเชนนี้  

อยางไรก
ลลอปเมนท 
นินการจัดตั้ง
estment) ซึ
dbridge เชื่อ
ที่ใหกับนักลง
พ้ืนที่หลังทา ซึ

โครงการ
องใหเห็นภา
จริงขึ้นอยูกับว
งการทั้งหมด
หุนใหญไมใช
จึงยังไมควร
รือทวายจะ
งประเทศไท

จากที่กล
หนํ้าหนักไปที
ห็นแตกตางก
กิดไดจริงและ
อาจสรุปไดว

สติกส กกร.| 

าซของ ปตท
เหมือนวาโคร

มีปญหาควา
รศึกษาเชิงลึก
ตจะทําหนาที
eal Investor
งบริษัทน้ีจะเ
ลานบาท ประ
ะแสไฟฟาจา
หาในการพัฒ

: Special E

ก็ตามในชวง
 จํากัด (มหา
งบริษัทรวมทุ
ซ่ึงจะเปนผูล
อมทวายกับบ
งทุน (Manuf
ซ่ึงจะเปนลักษ
รพัฒนาทาเรื
าพของจํานวน
วานักลงทุนป
ด จากขอมูล
บริษัทของคน
รจะฟนธงวา
เปนอยางไร
ย 
ลาวมาขางตน
ที่ทาเรือทวา
กันคอนขางม
ะมากพอที่จะ
วาการพัฒน

 

ท.ในประเทศไ
รงการทวาย 

ามไมชัดเจน
ก พบวาบริษั
ที่เปนผูพัฒนา
r) เขามาลงท
ปนผูลงทุน ค
ะกอบดวย ถ
ากนํ้า 600 เ
นาโครงการ 

Economic Zo

งเดือนธันวาค
ชน) ไดเปน
ทุน หรือ “Ho
งเม็ดเงินใน 
านพุนํ้ารอน 

facturing In
ษณะคลายโค
รือทวายและพ
นผูสนใจที่จะ
ประเทศใดเป
น้ีจะตองมีกา
นไทยแลวรัฐ
าจะลดขนา
ร มีความเป

น จะเก่ียวขอ
ยหรือจะใหนํ้
มาก อีกทั้ง คว
ทําใหเกิดโคร
นาทาเรือทว

 

94

ไทยยังมีกําลัง
ปตท. ก็ยังไม

นของโครงก
ษัท อิตาเลียน
าโครงการ (P
ทุนในบริษัทร
คาดวาเฉพา
ถนน 8 เลนเชื
มกกะวัต แล
 ซ่ึงจะตองมีก
one เพราะป

คม พ.ศ. 255
ผูพัฒนาโครง

olding Com
Holding C
 รวมถึง การ
vestment) 
ครงการในนคิ
พ้ืนที่หลังทา 
ะลงทุนใน Ho
นผูถือหุนที่เ
ารศึกษาในเชิ
บาลไทยจะยั
าดของทาแต
นไปไดมาก

งกับนโยบาย
นํ้าหนักกับทา
วามไมชัดเจน
รงการขนาดอ
วายในประเ

ังการผลิตรอ
มทราบรายละ

าร 
นไทย ดิเวลลอ
Project Deve
รวมทุนหรือ H
ะเงินลงทุน 
ชื่อมทวาย-บ
ละเตรียมพื้น
การผลักดันใ
ปจจุบันกฎหม

53 รัฐบาลพ
งการหรือ Pr

mpany” โด
Company 
พัฒนาพ้ืนที่ห
ซ่ึงจะเปนผูม
คมอุตสาหกรร
 จึงเปน “Con
olding Comp
ปนหุนใหญ ห
ชิงลึกตอไปวา
ยังสนับสนุนอี
ตควรจะศึก
กนอยเพียงใ

ยการพัฒนา W
าเรือปากบาร
นของแหลงที
อภิเมกะโปร
ทศพมาตาม

งรับการเติบโ
ะเอียดเก่ียวกั

อปเมนท จําก
eloper) ในก
Holding Com
ดานโครงสร
บานพุนํ้ารอน
นที่อุตสาหกร
ใหรัฐบาลพม
มายของพมา

พมายังอนุมัติ
roject Dev
ดยการหานักล
ในการพัฒน
หลังทา ซ่ึงจะ
มาลงทุนกอสร
รม (Industria
nceptual P
pany ดังนั้น 
หรือ Major P
าโครงการกอ
กหรือไม ซึ่ง
ษาใหชัดเจ
ด ที่จะวางส

West Gate 
รา เพราะจาก
ที่มาของเงินล
เจคทไดมาก
มความเห็น

โตทางเศรษฐ
กับโครงการม

กัด (มหาชน
ารเชิญชวนใ
mpany ซ่ึงจ
างพ้ืนฐานตอ
น ทาเรือขนา
รรมทั้ง 3 เฟ
มาเรงออกกฎ
ายังไมเอ้ือตอ

ติใหบริษัท อิ
veloper ซ่ึ
ลงทุน (Real
นาเสนทางถน
ะตองมีการข
รางโรงงานป
al Estate)  

Project” ซ่ึงภ
 ในดานผูพัฒ
Partner ก็จะ
อสรางทาเรือ
งโครงการทา
นวาทิศทาง
สถานะเปน W

Port ของประ
กการศึกษาพ
ลงทุน และอุป
นอยเพียงใด
นชอบมติ คร

 

ฐกิจไดถึง 10
มากนัก  

น) ไมใชเปนผู
ใหนักลงทุนที
ะจัดตั้งขึ้นใน
องใชเม็ดเงิน
ดใหญ 2 ทา

ฟส ซ่ึงในทาง
ฎหมายพิเศษ
อการลงทุนใน

ตาเลียนไทย
ซึงก็จะตองไป
l Financia
นนและระบบ
ยาย (ใหเชา)
ประเภทตางๆ

ภาพที่ชัดเจน
ฒนาโครงการ
เปนผูบริหาร
ทวาย หากผู
าเรือปากบา
งการพัฒนา
West Gate

ะเทศไทย วา
พบวา มีความ
ปสงคในพื้นที
 ซ่ึงในเรื่องน้ี
รม. มีความ

 

0 

ผู
ที่
น
น
า 
ง
ษ 
น

ย  
ป
l 
บ 
) 
ๆ 

น
ร
ร
ผู
า
า
e 

า
ม
ที่
น้ี 
ม



| คณะ

เหม
เปน
ภาค
และ
ประ

 

กรรมการพัฒนาโลจิ

มาะสมเพียง
นไปไดของโค
คเอกชน และ
ะศึกษาผลกร
เทศไทยมาก

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สติกส กกร.| 

งใดกับประเ
ครงการ โดย
ะภาคความม่ั
ระทบในมิติต
กที่สุด 

ผู

 

เทศไทยทั้งใ
เห็นวารัฐบา

ม่ันคง เพ่ือศึก
ตางๆใหครบ

……………

ที่สนใจสาม
w

 

 

95

ในมติเชิงเศ
าลควรมีการ
กษาเปรียบเที
บถวน จึงจะส

………………

มารถ Downl
www.tanitso

ศรษฐกิจแล
ตั้งคณะทํางา
ทียบทั้งผลดี
สามารถสรุป

………………

land รายละ
orat.com 

ละเชิงความ
านที่มาจากห
และผลเสีย โ
ปวาแนวทางใ

………. 

ะเอียดไดที ่ 

ม่ันคง โดย
หลายภาคฝา
โดยใหมีการ
ใดที่จะเปนป

 

 

เฉพาะความ
ายทั้งภาครัฐ
ศึกษาเชิงลึก
ประโยชนตอ

 

ม
ฐ 
ก 
อ



| คณะ

 
 

กรรมการพัฒนาโลจิสติกส กกร.| 
 

 

 

96

 

 



| คณะ

ระน
อาจ
เปน
สตูล
ไมไก
ประ
เดีย
เปลี่
ทาเรื
ดามั
ทาเรื
เรื่อย

การ

จะน
สงนํ้

กรรมการพัฒนาโลจิ

โครง

ทาเรือฝ
นอง แตมีขอ
จะมีปญหาด

นไปไดของกา
ลนาจะมีควา
กลจากประเท
ะตูสูภูมิภาค 
ยว แตตองกา
ยนแปลงไปจ
รอืในลักษณะ
มันของโลก เ
รือรองรับในล
ยๆ จนสามาร

ปจจุบันก
รดําเนินการน

นะ มายังทาเรื
นํ้ามันควบคูไ

สติกส กกร.| 

การพัฒน

ฝงตะวันตก
อจํากัดทาง
ดานการเดิน
ารพัฒนาทา
ามเหมาะสม
ทศสิงคโปร เ
และทาเรือ
ารทําใหเปน
จากเดิมที่กร
ะที่เปน Trade
พราะฉะนั้น 
ลักษณะที่ไมใ
รถรองรับสิน

กระทรวงคม
น้ัน ทางสําน

รือสตูล คือเป
ไปดวยกันเพ่ื

 

นาทาเรือป

ของประเทศ
กายภาพอย
เรือระหวางป
เรือฝงตะวนั
มดวยเหตุผ
พราะฉะนั้น 
ฝงอันดามัน
นทาเรือที่รอ
รมเจาทาไดว
e Lane Wes
ทาเรือปากบ
ใหญนัก เชน
คาไดเทากับ

มนาคมกําลัง
นักนโยบายข

ปนสะพานเศร
พ่ือเชื่อมสองม

 

97

ภาคผนว

ปากบาราแ

ศไทยที่มีลัก
ยูพอสมควร
ประเทศ ซ่ึงท
นตกที่จะพฒั
ลเรื่องรองน
ดวยยุทธศาส
นไมใชตองก
งรับภูมิภาค
วางบทบาทเ
st Gate เพ่ือเป
บาราก็มีการพ
น Feeder Sh
ทาเรือแหลม

จะเสนอกอส
ขนสงและจร

ภาคเอ
การค
คอนข
ตองก
West 
ไดขอ
เชื่อมร

รษฐกิจที่มีโค
มหาสมุทร คื

วก ค. 

และ Land

ประธาน

กษณะเปน V
ร ประกอบกั
ที่ผานมากรม

ฒนาเปน We
นํ้าและอยูใน
สตรจากเหนือ
การใหเปนท
คไดดวย ดังนั
เปนเพียงทา
ปนเสนทางป
พัฒนามาใน
hip ขนาดไมเ
ฉบัง  

สราง เตรียม
ราจรหรือ ส
อกชนเขามา
 า  เ น่ืองจา
ขางมาก  ใน
การจะมีทา
 Gate จึงกลา
อง Landbrid
ระบบรางจาก
ครงสรางพ้ืนฐ
คือ มหาสมุท

dbridge ส

นคณะกรรมก

Vessel Po
กับรองน้ําอยู
มเจาทาจึงได

est Gate Por
นเสนทางเดิ
อลงมาใต ตอ
ทาเรือของป
น้ัน โจทยของ
เรือของประ
ประตูการคาระ
นลักษณะโคร
เกิน 1,000 T

ขออนุมัติจา
สนข. ไดเพ่ิม
าดําเนินการ
กจะส งผล
นที่สุด  จาก
าเรือตะวัน
ายเปนโครง

dge สตูล-สง
กทาเรือสงขล
ฐานทั้งทางถน
ทรแปซิฟกแล

สงขลา-สตู

โดย ดร.ธ
การพัฒนาโลจิ

ป

ort ปจจุบัน
ยูใกลกับประ
ดดําเนินการ
rt พบวาทาเ
ดินเรือหลักข
องการใหประ
ประเทศไทย
งทาเรือปากบ
เทศ โดยจะต
ะหวางจีนตอน
รงการของตัว
TEU จากน้ัน

กมติคณะรัฐ
มประเด็นในก
ประกอบกา
ตอการพัฒ
กโจทยที่ปร
นตกที่ เปน  
งการศึกษาค
งขลา คือ โ
ลา ที่จะสรางใ
นนระบบราง
ละมหาสมุทร

 

ตูล 

ธนิต  โสรัตน
จิสติกส กกร
ป พ.ศ. 2554

นมีที่จังหวัด
เทศพมา จึง
รศึกษาความ
เรือที่จังหวัด
ของโลก และ
ะเทศไทยเปน
ยเพียงอยาง
บาราจึงมีการ
ตองปรับเปน
นใตกับฝงอัน
วเอง ซ่ึงจะมี
นก็จะขยายไป

ฐมนตรี ซ่ึงใน
การเสนอให
รในลักษณะ
นาในพื้นที
ระเทศไทย
Trade Lane
ความเปนไป
ครงขายการ
ใหมที่อําเภอ
และระบบทอ
รอินเดีย โดย

 

น 
. 
4 
 

ด
ง
ม
ด
ะ
น
ง
ร
น
น
มี
ป

น
ห
ะ
ที่
ย
e 
ป
ร
อ
อ
ย 



| คณะ

Lan
เชื่อ
ทาง

การ
ลงทุ
ดีที่ส
ประ
ตอไ
ประ
ในเชิ
สงข
นําร
ทั้งส
เอกช
เขาม

แนว

(ฉบั
ระบุ
บาร
ของ
ทาเรื

ระย
อันด
การ
ฝงอ
ทาง

      
26 จาก

กรรมการพัฒนาโลจิ

dbridge ทาง
มฝงเอเชียต
เลือกหน่ึง โด

แนวทาง
ผลักดันใหนั

ทุนในเชิงธุรกิ
สุด คือ Oil L
ะมาณ 20 กิโ
ไป และหากจ
เทศในภูมิภา
ชิงอุตสาหกร
ขลาที่อําเภอจ
รถไฟผานเข
สองทาระหวา
ชนที่เปนราย
มาชวยสนับส

 

วคิดการกอ

จากมตคิ
ับแกไข) เม่ือ
วา “มอบหม
รา จังหวัดสตู
งประชาชนใน
รอืแหลมฉบัง

แนวคิด
ะเวลาการเดิ
ดามันหรือต
ศึกษาเกี่ยวกั
าวไทย และเ
และปลายทา

                  
กการช้ีแจงโดยผูแทน

สติกส กกร.| 

งภาคใตตอน
ตะวันออกกับ
ดยไมจําเปนต
งการดําเนินก
ักลงทุนระดับ
จวาหากจะม

Landbridge ก
โลเมตรเศษ 
ะใหเปนประโ
าคหรือประเท
รรม เชน สิน
จะนะมีความ
ขาไป ดังนั้น 
างทาเรือปาก
ยเดียวกัน ที่เ
สนุน 

อสราง Lan

คณะรัฐมนตรี
อวันที่ 25 มก
มายใหกระทร
ล โดยใหควา
นพ้ืนที่ รวมท
ง และประเทศ
ของโครงกา
ดินทางของเรื
ะวันตก ปจจ
กับการกอสรา
เรื่องการขนส
างของสินคา 

                  
นสํานักนโยบายแผนก

 

ลางมีการพิจ
บฝงแอฟริกา
ตองผานทาเรื
การพัฒนาทา
บโลกมาคิดแ
มาลงทุนใน C
การทําธุรกิจ
และปมเขาม
โยชนตอประ
ทศจีนที่จะไป
นคาฮาลาล เ
มเหมาะสมที
กิจกรรมในลั
กบาราและท
เรียกวา “Sing

ndbridge 

รี เม่ือวันที่ 29
กราคม 2554
รวงคมนาคม
ามสําคัญลําด
ทั้งวางแผนก
ศอ่ืนในภูมิภา
าร Landbridg
รอแทนที่จะต
จุบันการทา
างทาเรือปาก
สงน้ํามันทางท
 โดยพิจารณ

       
การขนสงและจราจร

 

98

ารณาเชื่อมท
า อินเดียไป
รอืของประเท
าเรือปากบาร
แผนธุรกิจในก
Corridor Lan
โดยสงน้ํามัน
มาที่ชายฝง 
ะเทศไทยอยา
ขายยังฝงตะ
ปนตน เพ่ือแ
ที่สุดในการเ
ลักษณะที่เกิด
าเรือที่สงขล
gle Operato

สงขลา-สตู

9 มิถุนายน 2
4 เห็นชอบให
รับไปพิจารณ
ดับสูงกับการ
การพัฒนาโค
าค และนําเส
ge ที่จะใชเชื
องไปออมทา
เรือฯ ไดบริ
กบาราที่จังห
ทอ ซ่ึงการจะ

ณาแหลงผลิตที

ร (ส.น.ข.) 

ทาเรือสงขลาก
ปสูยุโรปก็สา
ทศสิงคโปรหรื
ราเม่ือป พ.ศ
การลงทุน โด
dbridge จะม
นจากตะวันอ
จากน้ันก็ปม
างแทจริง จะต
วันตก ตลอด
แกปญหา 3 
ปน Landbri
ดที่ประเทศสิง
ากับรถไฟที่

or” และในการ

ตล26 

2553 และ รา
หมีการกอสร
ณาดําเนินโคร
รปองกันผลก
ครงขายการข
สนอคณะกรรม
ชื่อมระหวาง
างชองแคบม
หารท่ีจังหวั
วัดสตูลมาหล
ะสรางทาเรือจ
ที่จะเปนอุปส

กับทาเรือปา
มารถจะผาน
รอืมาเลเซีย  
. 2550 กระท
ดยใหบริษัท 
มาลงทุนอยา
ออกกลางมา
มจากฝงอันด
ตองดู Conta
ดจนสินคาขอ
 จังหวัดชาย
idge เน่ืองจา
งคโปรก็จะม
จะเชื่อมโยงค
รดําเนินการอ

ายงานการปร
รางทาเรือปา
รงการกอสรา
ระทบดานสิ่ง
ขนสงเชื่อมโ
มการ กบส. พ
งฝงอาวไทย
มะละกาโดยต
ัดระนอง แล
ลายสมัย และ
จะตองพิจารณ
สงคของทาเรื

กบาราที่จังห
นประเทศไท
 
ทรวงคมนาค
ดูไบเวิลด มา
งไร ในการศึ
โดยตอทอยื่
ดามันมาฝงส
ainer Port ไป
องประเทศไท
แดนภาคใต 
ากเปนแหลง
าเกิดที่ประเท
ควรจะบริหา
อาจจะตองมี

ระชุม กบส. 
กบาราที่จังห
างทาเทียบเรื
งแวดลอมแล
ยงกับทาเรือ
พิจารณาตอไ
ยและฝงอันด
ตองการใหมีท
ละกอนหนาน
ะทาเรือสงขล
ณาใหรอบคอ
อและความเห

 

หวัดสตูล เพ่ือ
ทยไดเปนอีก

คมดําเนินการ
าทําแผนการ
ศึกษาพบวาที
นไปในทะเล

สงขลาและสง
ปดวย ทั้งจาก
ทยที่จะพัฒนา
 โดยจังหวัด
งนํ้าลึก และ
ทศไทย ทั้งน้ี
ารจัดการโดย
หนวยงานรัฐ

ครั้งที่1/2554
หวัดสตูล โดย
รือนํ้าลึกปาก
ะการยอมรับ
อนํ้าลึกทวาย
ไป”   
ดามันเพ่ือลด
ทาเรือทางฝง
น้ี สนข.ไดมี
ลาแหงที่ 2 ที
อบในเรื่องตน
หมาะสมของ

 

อ
ก

ร
ร
ที่
ล
ง
ก
า
ด
ะ
น้ี 
ย
ฐ

4 
ย
ก
บ
ย 

ด
ง
มี
ที่
น
ง



| คณะ

ทาเรื
เก่ียว
ฉบัง
ซีบอ
อุตส
เพรา

พ้ืนที
ประ
อเม
สินค
ทาง
เลอย
สินค
3 เพื
ทาเรื

 
 
 
      
27 ดร.ธ

กรรมการพัฒนาโลจิ

รือหลายทาง
วของกับขนา
งประสบควา
อรดข้ึนมาร
สาหกรรมสา
าะฉะนั้น ในอ

สําหรับท
ที่พอเพียงตอ
ะเทศไทย แต
มริกาไปยุโรป
คาของทาเรื
ผานสินคาใน
ยูในอาวลึก ท
คามาได ไทย
พ่ือรองรับสิน
รอือ่ืนๆได ไม

 

                  
ธนิต  โสรัตน รองปร

สติกส กกร.| 

ที่เปน Desti
าดของทาเรือ
ามสําเร็จเน่ือ
องรับพรอม
มารถลดการ
อนาคตหากจ
ทาเรือแหลมฉ
อการเติบโต
ตปจจุบันทา
ปแลว ดังน้ัน
รือแหลมฉบั
นอนาคต กา
ทําใหมีคาใชจ
ยก็ยังมีโอกาส
นคาคงจะไมเ
มไดจํากัดอยู
 

                  
ระธานสภาอุตสาหกร

 

nation Port
อ หากมองผดิ
องจากในขณ
มกัน ทําใหกา
รขนสงทางถ
จะสรางทาเรือ
ฉบังเปน Des
ของทาเรือ ด
เรือแหลมฉ
น การที่ตาง
ังคงไมกระท
ารที่ทาเรือแห
จายสูงขึ้น แต
สอยู ประกอบ
เกินความจริง
ที่ทาเรือคอน

       
รรมแหงประเทศไทย

 

99

t วาจะเปน 
ดก็จะสูญเปลา
ณะที่พัฒนาท
ารเปดเพ่ือให
ถนนลงไดมา
อก็ควรจะตอง
stination Po
ดังนั้น การผ
ฉบังไดพัฒน
งชาติหรือทา
ทบมาก ทั้งนี
หลมฉบังจะพั
ตหากอนาคต
บกับเม่ือพิจา
ง แตหากเกิด
นเทนเนอรอย

ย (2553) 

Transhipme
าเหมือนกรณี
ทาเรือแหลม
หสินคานําเขา
ากแทนที่จะม
งพิจารณาไป
ort ไมใช Tra
ผลิตหรือขาย
นาไปถึงการ
าเรือขางเคีย
น้ี จะตองพัฒ
พัฒนาเปน T
ตไทยมี Land
รณาจากปริม
ดวิกฤติเศรษ
ยางเดียว 

ent Port หรื
ณีทาเรือระนอ
มฉบังข้ึนมา
าอุตสาหกรรม
มาใชที่ทาเรือ
ถึงวาตองสรา
nsshipment 
สินคา สินคา
รมีเรือแมที่
ยงจะพัฒนา
นาตนเองใน

Transshipme
bridge มีทา
มาณสินคาที่
ษฐกิจ ก็สามา

รือ Main Po
อง27 กรณีที่ท
าน้ัน มีโครงก
มและสินคาที
อกรุงเทพเพี
างตัวสินคาขึ้
 Port คือมี D
าจะตองเขาแ
ที่วิ่งโดยตรง
าหรือเติบโต
แงของการต

ent Port คงย
เรือทวาย แล
มีสูง การจะพ
ารถออกแบบ

 

ort เพราะจะ
ทาเรือแหลม
การอีสเทิรน
ที่ผลิตในนิคม
ยงแหงเดียว
ขึ้นมาดวย 
Demand ใน
และออกจาก
จากไทยไป

ตไป ปริมาณ
ลาดหรือชอง
ยากเพราะทํา
ละสามารถดึง
พัฒนาในเฟส
บเฟส 3 เปน

 

 

ะ
ม
น
ม
ว 

น
ก
ป
ณ
ง
า
ง
ส 
น



| คณะ

ราย

      
28    รา

จั

กรรมการพัฒนาโลจิ

ยละเอียดขอ
แนวเสน

บนแผน
พ้ืนที่กา
อําเภอ 

                  
ายงานการดําเนนิโค
ังหวัดสงขลาและจังห

สติกส กกร.| 

งโครงการ L
นทางของโค
ระยะทางรว
ดินจังหวัดสตู
รปกครองจัง

1) ระบบโค

(1) กําห

กาห

ซ่ึงส

(2) สถา

(3) ศูนย

1,00

(4) โครง

สะพ

โครง

2)  แนวทา

ระยะที่ 

ระยะที่ 

ระยะที่ 

ระยะที่ 

                  
รงการศึกษาความเห
หวัดสตูล ภายใตควา

 

Landbridge
ครงการ Lan
ม 142 กม. แ
ตูล 52 กิโลเม
งหวัดสตูล 8

ครงสรางพื้น

หนดสถานีให

หลง ซ่ึงตั้งอยู

สถานีจะมีควา

านียอยควบคุ

ยซอมบํารุง (

00 เมตร 

งสรางสะพาน

พานรถไฟในท

งสรางสะพาน

างการพัฒนา

1  พัฒนาทา
กอสรางร
ของ รฟท

2  พัฒนาทา
การพัฒน
จะกอสรา
รถไฟของ

3  พัฒนา La
ระบบ Me

4  พัฒนา L
รองรับปริ

       
หมาะสมและออกแบ
ามรวมมือระหวาง สน

 

100

 สงขลา-สตู
dbridge สง
แบงเปนแนว
มตร และพ้ืนท
 ตําบล ใน 4

นฐานของโค

บริการผูโดย

ในจังหวัดสตู

ามกวาง 80 เ

มสัญญาณ จ

Depot) จะตั้ง

น ของโครงก

ทะเล โครงสร

นรถยนต 

าโครงการ แ

าเรือปากบาร
รถไฟทางเด่ีย
ท. สายหาดให
าเรือสงขลา 2
นาLandbridg
างรถไฟทางเ
ง รฟท. สายห
andbridge ร
eter Gauge 
Landbridge 
รมิาณความต

บเบื้องตนทางรถไฟ
นข. และ สอท.  

ล 
ขลา-สตูล28 
วเสนทางในท
ที่บนแผนดิน
4 อําเภอ แล

รงการ 

สาร 2 แหง ไ

ตูลหางจากทา

เมตร และยา

จะติดตั้งทุกๆ

ังอยูตรงขามก

ารแบงออกเป

รางสะพานทัว่

แบงออกเปน

รา และระบบร
ยวระบบ Met
หญ-ปาดังเบซ
2 และทางรถ
e ระยะแรก 
ด่ียว ระบบ M
หาดใหญ- สไุ
ระยะกลาง พัฒ
 โดยกอสราง
ระยะยาว 

ตองการในอน

เช่ือมโยงฝงอาวไทย

 
ทะเลฝงจังหวั
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ะพ้ืนที่จังหวั

ไดแก สถานีล

าเรือปากบาร

วขนานกับรถ

ๆ 14 กิโลเมต

กับสถานีควน

ปน 4 แบบ ป

วไป โครงสรา
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รถไฟเพื่อกา
er Gauge ต
ซาร 
ไฟเพ่ือการส
เม่ือกอสรางท
Meter Gauge
ไหงโก-ลก ไป
ัฒนาเปนระบ
งทางรถไฟขน
กอสรางรถไ

นาคต 

ยและฝงอันดามัน ระห

วัดสตูล 5 กิโ
ลา 85 กิโลเม
ัดสงขลา 14

ละงู และสถา

รา 8 และ 44 

ถไฟ 1 กิโลเม

ร 

นกาหลง ขนา

ประกอบดวย

างสะพานขา

รสงออกและ
อเชื่อมกับโค

สงออกและนํา
ทาเรือสงขลา
e ตอเชือ่มกับ
ปยังทาเรือสง
บบทางคู (Do
นานไปอีก 1 
ไฟทางสามห

หวางวันที่ 1-3 สิงหา

 

ลเมตร พ้ืนที
มตร โดยผาน
 ตําบล ใน 4

านีควน

 กิโลเมตร 

มตร 

าด 80 x 

 โครงสราง

มลาํนํ้า และ

นําเขา โดย
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าเขา รวมทั้ง
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ปลา
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จะเป
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กรรมการพัฒนาโลจิ

 

 
แผนที่ L
 

รขนถายนํ้ามั
จากผลก

ายทางที่มีโรง

องนําเขานํ้า

ปนไปไดมาก

1) ไมคุมทุน

2) ในการข

มันและฝ

ละมุ หรอื

3) จะตองล

ประมาณ

อันดามัน

4) จากน้ันก็

เก็บเขาแ

                  
จงโดย ปตท. วันที ่5 

สติกส กกร.| 

Landbridge ส

มันผานทอส
การศึกษา พ

งกลั่นน้ํามัน 

มันดิบและขน

นอยอยางไร

น เนื่องจากค

นถายน้ํามัน

ฝงอาวไทย ทั้

อจะเปนทาเรื

ลงทุนสูงเก่ีย

ณ 16-20 กิโ

นเพ่ือจะขนถา

ก็ตองขนสงผา

แทงค (Tank

                  
 เม.ย. 2553 

 

สงขลา-สตูล 

สงมีตนทุนสู
บวา ระยะทา

อาทิเชน ปร

นสงน้ํามันจา

ร โดยผลการศึ

าใชจายในกา

นยังทําใหเกิด

ทั้งนี้ การขนส

รอืปากบารา 

วกับโครงสร

โลเมตร เปน

ายน้ํามันผาน

านทอระยะท

k Yard) จ
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ที่มา : สนข. 

ง (Hight Do
างที่สั้นลงใน

ะเทศญี่ปุน ป

าก Middle E

ศึกษาพบวา 

ารลงทุนระบ

ดตนทุนทับซอ

สงเรือนํ้ามันจ

 

รางพ้ืนฐานก

นทุนรับน้ํามัน

นทอมายังคลั

ทางประมาณ 

ากน้ันเม่ือเรื

 

ouble Handl
นการขนสงน้ํ

ประเทศเกาห

ast ดังนั้น ห

บทอมีการลง

อนหรือ Dou

จาก Middle 

กอสรางทอข

น ทําใหเรือต

ังน้ํามันทางฝ

250 กิโลเมต

รอใหญเขาเที

ling Cost)29 
้ามันจาก Mi

หลี และประเ

หากใชทอขนส

งทุนคอนขาง

uble Handlin

East มายังฝ

นสงน้ํามันเป

ตองไปจอดล

ฝงอันดามัน  

ตร ไปยังฝงต

ยบทาสงขลา

  
ddle East ไ

ทศเวียดนาม

สงน้ํามันของ

สูง  

ng Cost ทั้งฝ

ฝงอันดามันผ

ปนลักษณะท

ลอยอยูนอกช

ตะวันออกฝงอ

า ซ่ึงจะตองป

 

ปยังประเทศ

ม เปนตน ซ่ึง

งประเทศไทย

ฝงทะเลอันดา

านทาเรือทับ

ทอใตนํ้ายาว

ชายฝงทะเล

อาวไทย เพ่ือ

ปมนํ้ามัน ขน
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ผลก

ปาก

ทาเรื

มีกา
อุตส
ประ
ทําใ
ระบ
      
30 ช้ีแจ

กรรมการพัฒนาโลจิ

สงผานท

ประเทศ

คาใชจา

มอบและ

การศึกษาขอ
กระทรว

กบารา โดยไ

รอืปากบาราใ

1) จะต

อินเ

2) ประ

แขง

มาก

3) หาก

สูงม

4) ถึงแ

ผูปร

เซน

5) ราค

ภาว

6) ปตท

คํานึ

การพัฒ
ารกอสรางโ
สาหกรรมปโ
เทศจีน และป
หอุปสงคควา
บ Landbridg
                  
จงโดย ปตท. วันที ่5 

สติกส กกร.| 

ทอใตนํ้าฝงอ

ศญี่ปุนและปร

ยไมคุมทุน ซ

ะการควบคุมข

อง ปตท. ทา
งพลังงานได

ไดจัดทําเปน

ใหคุมคาเชิงพ

ตองมีโรงกลั่น

ดียจะมีโรงกล

ะเทศจีนเองก็

งขันสูงมาก บ

กก็ป ค.ศ. 20

กไมมีโรงกลัน่

มาก  

แมวารัฐบาลจ

ระกอบการม

น/บาเรล จึงทาํ

านํ้ามันดิบไม

วะราคาน้ํามัน

ท. ไดจัดทําป

นึงมลพิษที่มีผ

ฒนา Land B
โรงกลั่นทาง
โตรเคมีและ
ประเทศญ่ีปุน
ามตองการนํ
ge ทางทอ จ
                  
 เม.ย. 2553 

 

อาวไทยอีกป

ระเทศเกาห ี

ซ่ึงในการขน

ของศุลกากร

าเรือปากบา
ติดตอขอใหท

แผนแมบทก

พาณิชยพบว

นนํ้ามัน แตป

ลั่นขนาดประ

ก็จะมีโรงกลั่

บริษัทที่ปรึก

18 ซ่ึงใชระย

น การจะพัฒน

จะใหการสนั

มาใชระบบท

าใหโครงการ

มมีผลตอการ

น ณ ปจจุบัน 

ประชาพิจารณ

ผลกระทบตอ

Brigde สงขล
งฝงทะเลตะ
อุตสาหกรร
น อาจมีความ
นํ้ามันที่สูงขึ้น
จากการศึกษ
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ประมาณ 16

ลี ซ่ึงทําใหเกิ

นถายแตละฝ

ร  

ราไมคุมทุน
ทางบริษัท ป

การพัฒนาระ

วา  

ปรากฏวาบริ

ะมาณ 900,0

ลั่นขนาดใหญ

ษารายงานว

ยะเวลาอีกนาน
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อของไทยจะ
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สิ่งแวดลอม 
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ะวันออก ซ่ึ
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กรรมการพัฒนาโลจิ

ผูที่จะมาใชร
ประเทศเกาห
มันดิบกับประ

อยางไร
2 ถึงวันที่ 15
งดานการเงิน
ตอบแทนทาง

การ

ศ. ทาเรือ

ทางถนน ทา

1 92,920 5
3 126,960 7

5 157,780 8

0 186,300 1,0
5 220,800 1,2

0 270,940 1,5

5 331,200 1,7

สติกส กกร.| 

ะบบทอโดยเ
หลี ซ่ึงประเท
ะเทศพมาแทน

 

ก็ดี ผลการศึ
5 กันยายน 2
นต่ํา เชนเดี
เศรษฐกิจสูง

 

รคาดการณ

นําเขา

อปากบารา 

างราง รวม 

561,900 654,82

794,780 921,74

876,740 1,034,52

064,860 1,251,16

280,660 1,501,46

507,520 1,778,46

784,520 2,115,72

 

เดินทางไป R
ทศจีนเองก็เค
น  

ศึกษาเบื้องต
2553 พบวาห
ยวกับโครง
ถึงรอยละ 17

ณปริมาณสิน

า-สงออก 

ทาเรือ

ทางถนน ทา

20 311,080 1

40 425,040 1

20 528,220 1

60 623,700 2

60 739,200 2

60 907,060 3

20 1,108,800 4
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Road Show 
คยสงเจาหนา

นของ สนข.
หากมีการลง
การลงทุนที่
7.53 

คา  

อสงขลา 2 

างราง รวม 

00,100 411,18

43,220 568,26

83,260 711,48

17,140 840,84

63,340 1,002,54

26,480 1,233,54

03,480 1,512,28

ทั้งแถบตะวัน
าที่มาศึกษาร

. ซ่ึงไดวาจา
งทุนในระยะย
ที่เปนโครงสร

 

Trans 
shipment ทา

ปาก

0 - 6

0 378,000 1,2

0 699,000 1,7

0 978,000 2,2

0 1,258,000 2,7

0 1,398,000 3,1

0 1,398,000 3,5

นออกกลาง ป
รวมกับ ปตท

งทีมที่ปรึกษ
ยาว 30 ป โค
รางพ้ืนฐานร

(หนวย ‘000 T

Throughput 

าเรือ
กบารา 

ทาเรือ
สงขลา 2

654,820 411,18

99,740 946,26

733,520 1,410,48

29,160 1,818,84

759,460 2,260,54

76,460 2,631,54

513,720 2,910,28

ตูผานทา 
Throughput 

ประเทศญี่ปุน
. แตก็ไดเปลี

ษาชวงวันที่ 
ครงการจะให
ระบบรางโด

TEU) 

Rail Line Loa

2 

(2-Di

ปากบารา-
หาดใหญ 

ห

80 561,900

60 1,172,780

80 1,575,740

40 2,042,860

40 2,538,660

40 2,905,520

80 3,182,520

ทีม่

ผาน L

 

น ประเทศจีน
ลี่ยนไปทําทอ

16 กันยายน
ผลตอบแทน
ดยทั่วไป แต

ading (TEU/Year)

rection) 

หาดใหญ-สงขลา 2

100,10

521,22

882,26

1,195,14

1,521,34

1,724,48

1,801,48
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จัดป
วันที
โดย

      
31 จาก
32 การ

กรรมการพัฒนาโลจิ

รจัดทําประช
สํานักงา

ประชุมใหญใน
ที่ 2-3 สิงหาค
มีรายละเอียด

1) ประ

2) ประ

                  
กการประชาพิจารณค
รประชาพิจารณ คร้ังท

สติกส กกร.| 

ชาพิจารณใน
านนโยบายแล
นพ้ืนที่ ทั้งที่
คม 2553 พบ
ด ดังนี้ 

ะชุมใหญการ

(1) ไมสนับส
(2) เสนอให

หรือผูดอ
รถไฟ ให

(3) ควรมีแผ
ความเห

(4) รัฐบาลค
ปากบาร
ทาทีและ
ใหเปนภ

(5) ขอใหแย
สงขลา 
ปากบาร

ะชุมใหญการ

(1) โครงการ
กลั่นน้ําม

(2) โครงกา
แทจริง
Souther

(3) ในการศึ
ครอบคล
สึนามิ พ

                  
คร้ังที่ 2 วนัจันทรที่ 2
ที่ 2  สนข. วนัอังคาร

 

นพื้นที่การก
ละแผนการข
จังหวัดสตูลแ
บวา ประชาช

รมีสวนรวม

สนุนใหมีนิคม
มีการแบงรา
อยโอกาส แล
หแกจังหวัดแ
ผนหรือพ้ืนที่ร
มาะสม 
ควรตองกําหน
รา หากไมชัด
ะการสนับสนุ
ภาคบริการหรื
ยกการพัฒน
เนื่องจากทา
รายังตองผาน
รมีสวนรวม

รที่ชาวสงขล
มัน และอุตสา
รที่นําเสนอม
แลวคือสวน
rn Seaboard
ศกษาเรื่องสิ่ง
ลุมและจะตอ
พายุไตฝุน ไฟ

       
2 สิงหาคม 2553 ณ 
รที่ 3 สิงหาคม 2553
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อสรางทาเรื
ขนสงและจรา
และจังหวัดส
ชนสวนใหญ

ของประชาช

มอุตสาหกรรม
ายไดที่เกิดจา
ละใหมีการจัด
และพ้ืนที่ 
รองรับใหกับ

นดนโยบายใ
ดเจนภาคเอก
นุนจากรัฐบาล
รอืภาคอุตสาห
นาทาเรือปาก
าเรือปากบาร
นกระบวนการ
ของภาคปร

ลาและสตูลไม
าหกรรมหนัก
มาเปนเพียงส
นหน่ึงของโค
d มาพิจารณา
แวดลอมจะต
องมีการคํานว
ฟปา ฯลฯ แล

 หองประชุม โรงเรียน
3 ณ หองประชุม เจบี

รือและ Land
จร รวมกับ ส

สงขลา เปนก
ไมสนับสนุน

ชนและภาค

ม หรืออุตสาห
ากทาเรือ / ร
ดเก็บภาษีสําห

ชาวบานที่ถู

ใหชัดเจนวาจ
กชนจะไมสาม
ล และขอใหเ
หกรรมฯ 
กบารา ออกจ
รา ไดผานเร่ื
รตามรัฐธรรม
ะชาชนและ

มตองการ คือ
กอ่ืนๆ 
สวนเล็กๆ ที่
ครงการยุทธ
าใหเห็นถึงภา
ตองเจาะลึกม
วณถึงผลกร
ละจะตองมีกา

นอนุบาลรุงทพิย อํา
บ ีหาดใหญ จังหวัดส

dbridge 
สภาอุตสาหก
ารทําประชา
นโครงการพัฒ

ธุรกิจ จังหวั

หกรรมหนักห
รถไฟ มาพัฒ
หรับผูที่ไดรบั

กเวนคืน แล

จะสนับสนุนท
มารถดําเนิน
นนชัดวาจะส

จากโครงการ
รองปญหาสิ่ง
มนูญ มาตรา 
ภาคธุรกิจ จั

อการสรางอุต

ที่อางวาเปนยุ
ธศาสตรพลั
าพรวมทั้งหม
ากกวาน้ี ตอ
ะทบอ่ืนๆ อา
ารศึกษาและ

เภอเมือง จังหวัดสตู
สงขลา 

กรรมแหงประ
าพิจารณครั้ง
ฒนาอุตสาหก

วดัสตูล31 

หลังทาและท
นาคุณภาพค
บผลประโยชน

ะอัตราคาเวน

ทาเรือทวาย
การใดๆ ไดเ
สนับสนุนทาเ

รสรางรถไฟ 
แวดลอมไป
 67 วรรค 2)
จงัหวัดสงขล

ตสาหกรรมป

ยุทธศาสตรโ
ังงาน ควรน
มดที่จะเกิดขึน้
องลงไปคุยกับ
าทิ การเกิดภ
มาตรการปอ

ตูล 

 

ะเทศไทย ได
ที่ 2 ระหวาง
กรรมหลังทา

ทอสงน้ํามัน 
คนในทองถิ่น
นจากทาเรือ /

นคืนจะตองมี

 หรือ ทาเรือ
เพราะตองรอ
เรือปากบารา

 หรือ ทาเรือ
แลว (ทาเรือ
 
ลา32 

ปโตรเคมี โรง

ลจิสติกส ซ่ึง
นําโครงการ
น   
ับชาวบานให
ภัยธรรมชาติ
องกันการเกิด
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และ

นาวี

อุทย

นักวิ

และ

และ

      
33 จาก

กรรมการพัฒนาโลจิ

เรือปากบา

ปญหาก

ยานฯ ชี้แจงว

กระทบทุกมิติ

แหลงทรัพย

วี กระทรวงค

ยานฯ พ้ืนที่ร

วิชาการ และ

วิถีชีวิต  

 

จากการ

ผลกระทบดา

1. ถึงแ

หนา

ครอ

ที่จะ

เห็น

                  
กการช้ีแจงของสํานัก

สติกส กกร.| 

วินาศกร
ภาคใต 

(4) สัดสวนก
ตัวอยาง
และหาก

(5) เสนอให
ตางๆ ทุ
สงขลาแ

(6) ขอให ส
ทําไมปร
อ่ืนๆ เอง

รากับปญห

ารสรางทาเรื

วา การทําที่

ติ อีกทั้งยังไม

ากร โดยโคร

มนาคม เตรี

ราว 4,700 ก

ะหลายภาคส

รศึกษาพบวา

านสุขภาพ (H

แมจะเคยมีกา

าที่รัฐธรรมนูญ

อบคลุมประ

ะเปลี่ยน จาก

นวารายงาน E

                  
งานนโยบายและแผน

 

รรม จากการ

การประชาพิ
งของแตละหมู
กทาเรือไมเกิด
หภาคประชา
ทุกชุด และรา
และสตูลดวย 
สศช. ลงมาดู
ระเทศมาเลเซี
ง ซ่ึงยืนยันวา

หาผลกระท

รือปากบาราย

ผานมา EIA

สรุปเพิกถอน

รงการกอสรา

ยมทําหนังสื

วาไรในอุทย

สวนที่ไมเห็นด

าทาเรือปากบ

HIA) โดยมีเห

ารศึกษาราย

ญจะมีผลบังค

เด็นผลกระท

กการขุดลอก

EIA ที่เคยทํา

       
นทรัพยากรธรรมชา
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รกอการราย 

จารณที่ผาน
มูบานได จะ
ดก็จะไมมีกา
ชนคนในพื้น
ายไดที่เกิดจา

ดูแลและกําห
ซีย ขอเชื่อม 
าหากมีโครงก

ทบดานสิ่งแ

ยังมีปญหาดา

A ยังไมส

นพ้ืนที่อุทยา

างทาเรือนํ้าลึ

อขอใหเพิกถ

านแหงชาติห

ดวยกับโครง

บารา จะตอง

หตุผลประกอ

ยงานวิเคราะ

คับใช แตเปน

ทบสิ่งแวดล

กสันทราย ปญ

มาแลวยังไม

ติและสิ่งแวดลอม 

เนื่องจาก

นมามีจํานวนน
ตองทําการสื
รสรางทางรถ
นที่เขารวมเป
ากโครงการจ

หนดยุทธศาส
 Landbridge
การก็ยังจะใช

แวดลอม33  

านสิ่งแวดลอ

สมบูรณ ตอง

นเภตรากวา 

ลึกปากบารา 

ถอนพ้ืนที่อุท

หมูเกาะเภตร

การ เนื่องจา

มีการทําราย

บ ดังตอไปน้ี

ะหผลกระทบ

นแค EIA ในส

อมในดานอื

ญหาการเดิ

สมบูรณเพีย

กโครงการอยู

นอยเกินไปไ
สื่อสารขอมูลใ
ถไฟ 
ปนคณะกรร
จะตองสงถึง

สตรใหชัดเจ
e ไมสนับสน
ชทาเรือปนังเ

   

ม จากการชี้

งเปดการรับฟ

 4,000 ไรซ่ึง

 จ.สตูล ซ่ึงก

ยานแหงชาติ

ราวา โครงก

ากเปนหวงผ

ยงานผลกระท

น้ี 

บดานสิ่งแวด

สวนของโครง

อ่ืนๆ ที่เก่ียว

นเรือ คราบ

งพอ  

ยใกลสามจังห

ไมสามารถถือ
ใหถึงประชาช

มการในการ
ประชาชนที่อ

จนวาจะเดินห
นุนแตกลับจะ
เหมือนเดิมเพ

้แจงของการท

ฟงจากชุมชน

งมีแนวปะกา

กรมการขนสง

ติหมูเกาะเภต

ารน้ีมียังมีภา

ผลกระทบทา

ทบดานสิ่งแว

ลอม (EIA) ไ

งการทาเรือเ

วของกัน เชน

บนํ้ามัน เปน

 

หวัดชายแดน

อมาเปนกลุม
ชนมากกวาน้ี

รทําโครงการ
อยูในจังหวัด

หนาอยางไร
ะทําโครงการ
พราะใกลกวา

ทํา EIA กรม

น และศึกษา

รัง ปากบารา

งและพานิชย

ตรา ของกรม

าคประชาชน

งสิ่งแวดลอม

วดลอม (EIA)

ไปแลว กอน

ทาน้ัน ยังไม

น รองนํ้าลึก

นตน ดังนั้นจึง
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2. ตาม

เพิก

เดีย

หนว

กรร

3. สวน

ไมใช

ขั้นต

คัดค

คอน

หมา
     

ามเปนไปไ

จากโคร
ทาเรือระนอ
ไทย มาใหขอ
สรุปของผูแท
รือปากบารา
นขางเปนไปไ
ะสําคัญสิ่งที่จ
แบบ จึงควรจ
นไปไดของทา

1. หาก

ทําเ

ทําก

ตะวั

ดี แ

ไดแ

                  
รช้ีแจงจากผูแทนสมา

สติกส กกร.| 

มกฎหมายมา

กถอนพื้นที่อุท

ว แตขึ้นกับก

วยงานที่เก่ีย

มการชุดน้ีแต

นการเพิกถอน

ชเรื่องงาย เพ

ตอนดังกลาว

คานของคนใ

นขางมีความส

ายเหตุ : ผูแท
         ตองผ

ดของโครง

งการทาเรือร
ง คณะอนุกร
อมูลและความ
ทนสมาคมเรือ
า หากกอสรา
ไดยาก และห
จะตองคํานึง
จะทําการศึก
าเรือปากบารา
กที่ใดมีสินค

เลอาจจะยัง

การศึกษาเกี

ันตก ซ่ึงมีมูล

ตตองดูมูลคา

แก ยางพารา

                  
าคมเจาของเรือไทย 

 

ตรา 67 วรรค

ทยานเภตรา

การพิจารณา

วของ นักวิช

ตอยางใด  

นอุทยานฯ ให

พราะมีผูคัดคา

ว ซ่ึง กรรมก

นพ้ืนที่ ทั้งจา

สมบูรณทั้งบน

ทน สนข. ไดชี
ผานการทํา E

งการทาเรือ

ระนองที่ไมปร
รรมาธิการฯ 
มเห็นเกี่ยวกั
อและผูบริหา
างโดยไมมีกา
หากจะสรางค
งคือ ขนาดเท
ษาวามีสินค
านาจะมีองค

คา เรือก็จะวิ่

ไมเหมาะส

ก่ียวกับทาเรื

ลคาสูง โดยรู

าดวยวาจะต

า อาหารทะ

       
เม่ือวันที่ 5 เม.ย. 25
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ค 2 ตองมีกา

าฯ กวา 4,00

าของคณะกรร

ชาการ และเอ็

หเปนปาสงว

านมากกวาผู

การอุทยานแ

ากขอมูลการ

นบกและในนํ้

ชี้แจงกับผูทาํ
EIA และ HIA

อปากบารา

ระสบผลสําเร็
จึงไดเชิญทา
ับความเปนไ
ารสายการเดิ
ารกอสรางโร
ควรเปนทาเรือ
ทาไร บริการ
าใดบาง เนื่อ
ประกอบ ดัง
งเขาไปใหบ

ม แตสํานัก

รือปากบารา

ปแบบการกอ

อบสนองทาง

ะเล และสินค

553 

ารทํา EIA แล

00 ไรน้ันไมใ

รมการอุทยา

อ็นจีโอรวม 1

นเพ่ือนําไปใ

ผูสนับสนุน ค

แหงชาติ คงไ

รตรวจสอบพ้ื

นํ้าที่มีปะการัง

ารายงานฉบบั
A 

า 

ร็จในการที่ไม
างผูแทนของ
ไปไดในการเข
นเรือ เชน E
รงงานผลิตใน
อระดับ Feed
อะไร และบริ
องจากในแงข
น้ี34  
บริการ หากเ

งานนโยบา

าวาจะมีสินค

อสรางจะเปน

งฝงอันดามัน

คาแปรรูปที่

ละรับฟงชุมช

ใชอํานาจของ

านแหงชาติชุ

11 คน ซ่ึงยัง

ใชประโยชนภ

งตองใชระยะ

ไมใหผานไป

พ้ืนที่บริเวณที

ง เปนตน  

บน้ีวาโครงกา

มมีสายการเดิ
งสายการเดิน
ขามาใชประโ
vergreen S
นพ้ืนที่ โอกา
der Port คื
ริการผูใด เน่ื
ของสมาคมเ

เปรียบเทียบก

ายและแผนก

คาจากจีนตอ

นทาคอนเทน

น หากพิเครา

เก่ียวของ เ

ชนกอนการพิ

งกรมอุทยาน

ชดใหม ซ่ึงมีก

งไมมีการนัด

ภายใตกฎหม

ะเวลาอีกนาน

ปแบบงายๆเ

ที่จะขอใชประ

ารทาเรือปาก

ดินเรือเขามา
นเรือไดแกสม
โยนทาเรือปา

Shipping คอ
าสที่จะคุมทุน
อทาเรือขนา

น่ืองจากทาเรื
จาของเรือไท

กับทาเรือระน

การขนสงแล

อนใตมาทาง

เนอร ซ่ึงหาก

ะหสินคาที่ผ

ปนตน มีกา

 

จารณาขอให

นฯหนวยงาน

กรรมการจาก

ดประชุมคณะ

มายไทยคงจะ

นกวาจะไปถึง

พราะมีเสียง

ะโยชนน้ันยัง

กบาราไม   

าใชประโยชน
มาคมเจาของ
ากบารา จาก
อนขางมองวา
นเชิงพาณิชย
ดเล็ก โดยมี
รอเองมีหลาย
ทยนั้น ความ

นองที่ผานมา

ละจราจรได

งรถไฟไปยัง

กมีทาเรือก็จะ

ลิตในภาคใต

ารขนสงดวย
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คอน

โดย

ไมอ

และ

2. ปจจั

ไมเก

ตนท

ไปยั

ขนส

ขนา

มาแ

ระห

เหม

ปนัง

สนับ

3. การ

พัฒ

อ่ืนๆ

เชื่อ

ภาค

4. ชอง

โอก

ประ

อาจ

ทาง

5. ปจจั

มา ซ

สติกส กกร.| 

นเทนเนอร ซ่ึ

ภาคเอกชนท

อาจตอบสนอ

พอรตกลัง (P

จัยในเรื่องกา

ก่ียวกับระยะ

ทุนที่ต่ํา กระบ

ยังประเทศขา

สงระหวางปร

าดของเรือก็จ

แลว ปจจุบันมี

วางทวีป จะ

าะสม เชน ข

งและทาเรือก

บสนุนทาเรือข

รกอสรางจดุ

นาไปทางภา

ๆ ในเรื่องขอ

มโยงไปยังแ

คใตแลว  

งแคบมะละก

าสเกิดอุบัติเห

ะเทศที่มีการใ

จะไมมีผูสนใ

 Eastern Se

จัยที่เรือเขา

ซ่ึงก็จะตองมี

 

ซึงมีทาเรือทา

ทําใหมีการคํ

งทุกสินคาได

Port Klang) 

ารกําหนดเส

ะทางวาจะสั้

บวนการจะจั

างเคียงแทน

ระเทศ ปจจุบ

จะใหญขึ้นไ

มีเรือสินคาระ

เขาเฉพาะเมื

ขนาด 1,000 

กรัง เพ่ือไปเส

ขนาดเล็ก เช

ดเชื่อมโยงกัน

าคใตดวย โด

องการกอสร

แตละภาคหรื

กามีการจรา

หตุและการป

ใชนํ้ามันจําน

ใจมาลงทุน จึ

eaboard 

มาคือปริมา

มีโครงขายที่ส
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งฝงอาวไทย

านึงถึงเรื่องข

ด เพราะฉะน้ั

ไมวาจะเปนท

สนทางขนส

สั้นหรือยาวก

ัดการไปเอง 

นที่จะใหเรือข

บันที่เขาทาเ
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ที่รวมถือหุน 
โนโลยีวันนี้ส

อยางไรก
พาณิชย จนท
eder และท
ถามวาถาจังห
นาคต วาจะ
มง และอุตสา
หรือไม ทั้งน้ํา
ประเทศเพื่อ

37อน่ึง ใ
บสนุนการก
บสนุนใหไป
ชาชนมีสวนร
ระบบรางกอ
ไปยังชายฝงท
ราใหเปนทาเ
เด็นดานสิ่งแ

                  
ยสาวิตต โพธิวิหค 

สติกส กกร.| 

ลักษณะภูมิศ
เองก็ไมมีนโ
ลว แตหากใน
ของกับประเด็
 
พัฒนาทาเรือ
เชน ถนน ระ
น้ีมีผลประโย
น้ีและใชความ
รหารขนสงทา
าที่ของรัฐบาล
จะไดรับโดยก
และรับผลปร
สามารถแกปญ

ก็ดี หากทาเรื
ทําใหไมสามา
ทาเรือชายฝง
หวัดสตูลหรือ
ะนําโดยภาค
าหกรรมประ
ายางและยาง
นบาน รวมถึ

ในภาคการ
กอสรางทาเรื
ปกอสรางทา
รวม และการ
อน จากน้ันห
ทะเลอาวไทย
เรือระดับภูมิ
แวดลอมในก

                  
ที่ปรึกษานายกรัฐมน

 

ศาสตรที่อยูกึ
ยบายที่จะไป
นอนาคตตอง
ด็นที่วาทําอย

อนํ้าลึกปาก
ะบบราง แล
ยชนระหวางป
มเชี่ยวชาญข
างทอ ในกรณี
ลที่จะตองใหค
การดึงภาคปร
ระโยชนจากโ
ญหาเหลาน้ีไ

รือปากบารา
ารถพัฒนาเป
งทั้งนี้ หากท
ทางภาคใตไ
คเกษตร โดย
ะมง มองไปอี
งแทงจะเคลื่อ
ถึง จะมีแรงงา

เมืองในซีก
รือนํ้าลึกปาก
าเรือทวายใ
รพัฒนาตองเ
ากจะลงทุนโ
ย อยางไรก็ดี
มิภาค ซ่ึงตอ
ารที่จะเขาขา

       
นตรี หนังสือพิมพกรุ
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ก่ึงกลาง สินค
ปดําเนินการป
การจะทําจริง
ยางไรที่จะตอ

กบารา หากจ
ะขนสงทาง
ประเทศเขาม
ของแตละประ
ณีดานสิ่งแวด
ความรูความ
ระชาชนเขาม
โครงการ นอ
ได และทําใหท

ยังติดปญหา
ปนทาเรือขน
าเรือปากบา
มตองการอุต
ยเฉพาะยางพ
ก 10 ปขางห
อนยายแหลง
านที่จะสนับส

กรัฐบาลเอง
กบารา ใหเป
นประเทศพ
เปนลักษณะค
โครงสรางพ้ืน
ดี อุปสรรคสํา
งมีฐานอุตส
ายกิจการ 11

รงเทพธุรกิจ ฉบับวนั

คาสามารถม
ปโตรเคมีคอล
งๆ คงจะตอง
องมีสินคาขาอ

จะทําจริงคว
ทอ ซ่ึงขณะน
มาเก่ียวของ 
ะเทศใหเปนป
ดลอมและสุขอ
เขาใจและใน
มามีสวนรวม 
อกจากคาเวน
ทุกอยางอยูใน

าดานมวลชน
าดใหญ ก็อา
ราจะลดขนา
ตสาหกรรม ก็
พาราและปา
หนาการแขงข
งผลิตไปสูภา
สนุนภาคเกษต

งบางสวน ร
ปน West G
พมา โดยเสน
คอยเปนคอย
นฐานเพิ่ม เช
าคัญของควา
าหกรรมตน
1 ประเภทตา

นที่ 14 สิงหาคม 2553

มาไดหลายทิ
ลคอมเพล็กซ
งยายไปทําที่
ออกใหได จึง

วรเกิดข้ึนพร
น้ี มีหลายปร
 ก็ควรดึงประ
ประโยชน เช
อนามัยซึ่งได
นแงผลประโย
 เชน ตั้งองค
นคืนที่ดิน สว
นกรอบ 

นและขาดอุป
าจจะลดขนาด
าดลงมาก็ไมใ
ก็ตองวางบทบ
าลม หรืออุต
ขันในภูมิภาค
าคตะวันออก
ตรพอเพียงห

รวมทั้ง สนข
Gate ของปร
นอแนวคิดกา
ยไป เชน เริ่ม
ชน ทอขนสงน
มเปนไปไดข
นํ้าและระบบ
ามรัฐธรรมนูญ

3 หนา 3 

ทิศทาง และบ
ซอีก เนื่องจาก
ที่จังหวัดสุราษ
งจะเกิดสินคา

รอมโครงสร
ระเทศพรอมล
ะเทศในแถบ
ชน สิงคโปรบ
ดรับการตอตา
ยชนที่ประชาช
กรเอกชนขึ้น
นการดูแลสิ่ง

สงคในพื้นที่ท
ดของทาเรือใ
ใชเรื่องที่จะรั
บาทของเศรษ
สาหกรรมแป
ค ประเทศไท
เฉียงเหนือ ป

หรือไม 

ข.ก็ยังมีแนว
ระเทศไทย ม
ารพัฒนาโคร
มตนจากสราง
นํ้ามัน จากฝ
ของการพัฒน
บทอขนสงนํ้
ญ ม. 67 วรร

 

บริษัท ปตท
กไดไปเจรจา
ษฎรธานีแทน
าขาเขาและมี

างพื้นฐานที
ลงทุนอยูแลว
บน้ีเขามารวม
บริหารทาเรือ
านจากชุมชน
ชนในจังหวัด
นมา ใหคนใน
งแวดลอมนั้น

ที่พอเพียงใน
ใหเปนทาเรือ
รับไมได เปน
ษฐกิจภาคใต
ปรรูปไมยาง
ทยจะสูตนทุน
ประเทศพมา

วคิดในการ
มากกวาที่จะ
รงการตองให
งทาเรือ ถนน
ฝงทะเลอันดา
นาทาเรือปาก
น้ามัน จะเปน
รค 2 ซ่ึงจาก
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การ
จาก
ทุกอ
ตอง
ควา

กรรมการพัฒนาโลจิ

ศึกษาประชา
การศึกษาพบ
อยางก็ตองผ
ไดรับประโย
มเปนไปไดม

สติกส กกร.| 

าชนในพื้นที่ไ
บวายังคงตอ
านความเห็น
ชนจากการพ
มากกวา 

 

ไมตองการให
งทํา EIA ให
นชอบของคน
พัฒนาดวย ซึ

…………
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หมีการอุตสาห
ครอบคลุมตา
นในพื้นที่ แล
ซ่ึงหากจะใหท

………………

หกรรมและกา
ามกฎหมายสิ
ะใหมีสวนรว
ทาเรือปากบ

………………

ารสรางทาเรื
สิ่งแวดลอมฉ
วมแสดงควา
าราเปนทาเรื

…… 

อถึงแมจะเค
บับใหม โดย
มเห็น รวมทั้
รือ Feeder 

 

ยทํา EIA แต
กระบวนการ

ทั้งคนในพื้นที
Port นาจะมี

 

ต
ร
ที่
มี
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กรรมการพัฒนาโลจิสติกส กกร.| 
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สินค
แลว
เจาพ
สงข
จาก
หาด
โดย
องค
หนา
และ
รองร
เมต
จําน
วางต
อาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการพัฒนาโลจิ

ทาเรือ
คาในพื้นที่ภา
วเสร็จในปพ
พระยาทาเรือ
ขลา หมูที่ 7 
กทาอากาศย
ดใหญ 30 กิ
ยรอบของทา
คประกอบ ป
าทาทั้งหมด
ทาสินคาตูค
รับเรือขนาด
ร (ระดับน้ําลึ

นวน 2 ลํา รถ
ตูคอนเทนเน
ารสํานักงาน

สติกส กกร.| 

อสงขลาเปนท
าคใตซ่ึงปจจุบ
พ.ศ.2531 โด
อสากล จํากั
ตําบลหัวเข

ยานนานาช
กิโลเมตร แ
าเรือมีทั้งหม
ประกอบดวย

 510 เมตร แ
อนเทนเนอร
สูงสุดยาวไม
ลึกมาตรฐานอ
ถยก รถหัวล
นอรพ้ืนที่ 50
น อาคารซอม

 

นโยบา

ทาเรือซ่ึงอยู
บันถือวาเปน
ดยกรมการข
กัด เปนผูบริห
ขา อําเภอ  สิ
ชาติหาดใหญ
ละหางจากช
มด 72 ไร เ
ย ทาเทียบเรื
แบงเปนทาสิ
ร 1 ทา ความ
เกิน 173 เม
อยูที่ 8.2 เม
ากและรถพว

0,000 ตารา
บํารุง และระ
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ภาคผนว
ายการพัฒน

ประ

ในอาวไทยต
นทาเรือมาตร
ขนสงทางน้ํา
หารทาเรือ ที
สิงหนคร จัง
ญประมาณ 
ชายแดนไท
ปนพื้นที่บน
รือ 3 ทา มีค
สินคาแชแข็งแ
มยาว 150 
มตร กวางไม
มตร) ทาเรือมี
วง โรงพักสิน
งเมตร และล
ะบบสาธารณูป

วก ง. 
นาทาเรือสงข

ะธานคณะกร

ตอนลาง เปน
รฐานสากลระ
าและพาณิช
ที่ตั้งของทาเ
งหวัดสงขลา
 50 กิโลเม
ทย-มาเลเซีย
นบก 12 ไร แ
ความยาวใน
และสินคาทั่ว
เมตร พ้ืนที

มเกิน 25 เมต
มีสิ่งอํานวยค
นคาพ้ืนที่ 6,7
ลานสําหรับสิน
ปโภค 

ขลา 

รรมการพัฒน

นทาเรือสําหร
ะหวางประเท
ชยนาวี และ
เรือสงขลาอ
า บนทางหล
มตร หาง
ย ประมาณ 
และถมทะเล
นแตละทาอย
วไป  2 ทา ค
ที่ทาเรือมีขนา
ตร     มีระดับ
ความสะดวกที
720 ตารางเม
นคาทั่วไป 9

โดย ดร.ธนิต
นาระบบโลจิส

ป พ.ศ. 25

รับการนําเข
ทศ มีการกอ
ะไดมอบหม
ยูบริเวณปา
ลวงหมายเล
จากสถานีร

100 กิโล
ล 60 ไร มีก
ยูที่ 170 เมต
ความยาวรวม
าด 15,300
บนํ้าลึกอยูที่ป
ที่สําคัญ ไดแ
มตร จํานวน 
,300 ตาราง

 

 
ต  โสรัตน 
สติกส กกร. 
552-2553 

 
าและสงออก
อสรางทาเรือ
ายใหบริษัท
ากทะเลสาบ
ลข 408 หาง
รถไฟอําเภอ
ลเมตร พื้นที
การกอสราง
ตร รวมพื้นที
ม 360 เมตร
0 ตารางเมตร
ประมาณ 7.5
แก เรือลากจูง
1 หลัง ลาน
งเมตร พรอม

 

ก
อ
ท
บ
ง
อ
ที่
ง
ที่
ร 
ร 
5 
ง 
น
ม
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ตัน 
254
1.08
ลาเท
เปน
ปลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยาง
สินค
หรือ
เก่ีย
Dire
Fee
เดิน
สินค
ไปส
ไดรว
ทั้งสิ
พลา
ปลา

กรรมการพัฒนาโลจิ

ปริมาณสิ
เรือที่ใชบริ

7 มีปริมาณ
8 ลานตัน แ
ท็กซ (Latex)
นทาเรือสําหรับ
าแชแข็ง 

ทาเรือ
พารามีเพียง
คายางพารา
อที่ทาเรือปน
วกับความลึ

ect Vessel 
eder Ship เพ่ื
เรือ RCL ซ่ึง
คายางพาราไ
สงออกผานทา
วมทุนกับบริ
สินคาประเภท
าสติก สินคาอ
ายทางของสิน

สติกส กกร.| 

สนิคาที่เขาอ
ริการทาเรอืส
ณสินคาผานทา
และ สินคาที
) สินคากระป
ับการสงออก

อสงขลาแมวา
รอยละ 20 
าจํานวนมาก
นังในประเท
กของลองน้ํ
หรือเรือแม 

พ่ือขนสงไปถา
งเปนการจัดก
ไปยังประเทศ
าเรือในประเท
ษัท ONWAR
ท Container 
อุปโภค บริโภ
นคาที่ภาคใต

 

อกทาเรือใน 
สวนใหญเปน
าเรือจํานวน 
ที่ผานทาเรือส
ปอง ไม เฟอร
ที่สําคัญทางภ

าจะเปนทาเรื
ของยางพาร
กจะถูกขนส
ทศมาเลเซีย 
้าสงผลตอขีด
ทําใหเกิดคาใ
ายลําขึ้นเรือแ
การเดินเรือใน
ศอ่ืนๆ เชน ญี
ทศเพ่ือนบาน
RD INTERN
 ที่บรรจุสินค
ภค และรถ
ตตอนลาง 
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 ป พ.ศ. 254
นเรือตูสินค

1.27 ลานต
สงขลากวารอ
รนิเจอร และ
ภาคใตของป

รอหลักทางภา
ราที่สงออกทั้
สงผานแดนท
 เนื่องจากท
ดความสามา
ใชจายแบบ 
แมอีกทอดหนึ
นภูมิภาคเขา
ญี่ปุน สหรัฐอเ
นเปนสวนใหญ
NATIONAL C
คาหลากหลาย
บรรทุกซีเมน
และสวนหนึ่ง

45 - 2547 พบ
า เรือแชเย็
ตัน ในจํานว
อยละ 80 จ
สินคาประเภ
ประเทศ สวน

าคใตของปร
ั้งหมดของปร
ทางถนนแล
ทาเรือสงขลามี
ารถของทาเ ื
Double Ha
น่ึง ยกเวนยา
ามารับสินคาที
เมริกา และป
ญ เม่ือปพ.ศ
CO., LTD. เพื
ย เชน ยางรถ
นตถุง และ
งสงออกไปป

บวาอยูในชว
ย็น และเรือ
วนนี้เปนสินค
ะเปนสินคาข
ทประมงจาก

นสนิคาขาเขา

ะเทศ แตสิน
ระเทศ ที่สูงถึ
ะทางรถไฟไ
มีคาระวางเรื
รือทําใหไมส

andling ที่ตอง
งพาราที่สงไ
ที่ทาเรือสงขล
ประเทศในทวี
.2547 บริษัท
พ่ือขนสงสินค
ถยนต อาหา
สินคาอุปโภค
ปลายทางที่ท

ง 1,220,000
สินคาทั่วไป
คาบรรจุตูคอน
ขาออก ไดแก
กทะเล ทาเรือ
หลกักวารอย

นคาหลักของ
ถึง 3 ลานตั
ไปลงเรือที่ P
รอสูงกวา แ
สามารถรอง
งใสเรือขนาด
ปประเทศจีน
ลาโดยตรง สํ
วีปยุโรป จะม
ท ไทยเดินเรือ
คาแบบ Roll 
รทะเลแชแข็
คบริโภคเพื่อ
าเรือในประเ

 

0 - 1320,000
ป ในป พ.ศ
นเทนเนอรถึง
ก สินคายาง
อสงขลาจึงถือ
ยละ 50 เปน

งภาคใตอยาง
ัน เน่ืองจาก
Port Klang
ละมีขอจํากัด
รับเรือที่เปน
ดเล็กประเภท
น ที่มีสายการ
สําหรับการสง
มีการขนถาย
อทะเล จํากัด
on - Roll off
็ง ผลิตภัณฑ
อกระจายสูจุด
เทศมาเลเซีย
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เพ่ือ
นํ้าลึ

(สิน
สงข
ทาเรื
ละ 
ประ
เน่ือง
โดย
(HQ
27.5
ในช
ซ่ึงถื

 
 
 
 
 
 
 
 

ปญ
 
พัฒน
ซ่ึงท
มวล
จัดทํ
เพ่ือ
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“ขอขอบคุณ คุณดุสิต  นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ในช่วงดำารงตำาแหน่งประธาน กกร. ได้อนุมัติงบประมาณ 

ในการจัดพิมพ์รายงานฉบับน้ี ”

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการศึกษาส่วนบุคคลของ 
ดร.ธนิต โสรัตน์ ในนามของประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กกร. 

จัดพิมพ์ โดยงบประมาณของ กกร.  
เจ้าของลิขสิทธิ์คือ ดร.ธนิต  โสรัตน์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tanitsorat.com



คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กกร.

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เลขที่ 150/2  ชั้น 3 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ : 02-622-1860-70, 02-622-2179, 02-225-5474
โทรสาร  : 02-622-2184 www.jsccib.org www.tanitsorat.com


