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East-West Southern Economic Landbridge  
สะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงชายฝงทะเลภาคใต 

โดยธนิต  โสรัตน 
รองประธาน และประธานสายงานโลจสิติกส 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
10 มิถุนายน 2551 

 Landbridge ชายฝงทะเลภาคใตในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2551 เปนประเด็นที่
ไดรับความสนใจ อาจเปนเพราะ ฯพณฯ สุลตานอัลเหม็ด บิน ซุลาดิน จากประเทศดูไบมาเปด
ประเด็น โดยทาง Dubai World ซ่ึงเปนบรรษัทขนาดใหญของประเทศดูไบ ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใหมาสํารวจความเปนไปไดในการพัฒนาทาเรือปากบารา จังหวัดสตูลและการเชื่อมโยง
ชายฝงทะเลภาคใตของไทย ประเด็นคือวา Landbridge คืออะไร แลนดบริดจคือ สะพานเศรษฐกิจ แต
จริงๆแลวไมมีสะพาน แตเปนสิ่งที่ทําใหรูวาเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้งดานถนน , ทาง
ราง และทางทอ เพื่อใหระบบโลจิสติกสของชายฝงตะวันตก (ฝงอันดามัน) และตะวันออก (ฝง
อาวไทย) ของภาคใตจะเชื่อมกันเหมือนเปนสะพานเชื่อมดานเศรษฐกิจ ซ่ึงทราบกันดีวาชายฝง
ตะวันตกก็คือทะเลอันดามัน ซ่ึงเปนพ้ืนทะเลตอเน่ืองไปจรดมหาสมุทรดินเดีย สวนฝงตะวันออก ก็คือ 
อาวไทย ก็จะเชื่อมตอออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟก ซ่ึงในโลกมีไมกี่ประเทศที่จะมีพ้ืนที่ติดกับฝง
ชายฝงมหาสมุทรถึง 2 มหาสมุทรเหมือนของประเทศไทย ที่จริงแลวความคิดในการสรางสะพาน
เศรษฐกิจเชื่อมโยงชายฝงตะวันออกและตะวันตก ดวยการขุดคลองกระ เปนเรื่องที่มีมาตั้งแตสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน และเปนประเด็นที่ไดหยิบยกมาพิจารณาในหลายรัฐบาลในอดีตเปนเวลา 30-40 
ป คือตั้งแตสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตก็ติดขัดไมสามารถดําเนินการได 
 ทั้งน้ี การขุดคอคอดกระที่ไมเกิดเพราะมีปญหามาก ทั้งในเร่ืองของการใชประโยชน , 
เรื่องของสิ่งแวดลอมและดวยความมั่นคง รวมทั้งดานงบประมาณมหาศาล ตั้งแตรัฐบาลชวนมี
โครงการ Landbridge เชื่อมกระบี่ ขนอม และสุราษฎร จึงมีการสรางถนนเตรียมไว เปนถนนขนาด
ใหญ เชื่อมกระบี่ สุราษฎร ขนอม สิชล นครศรีธรรมราช เกาะกลางถนนมีขนาดกวางรอยเมตร ซ่ึง
เตรียมไวสําหรับการวางทอนํ้ามัน และรถไฟ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคตางๆ แตโครงการก็ยุติตรง
แคไดถนน เม่ือเปลี่ยนรัฐบาลตอๆมาจึงยังไมดําเนินการ อยางไรก็ดี แนวคิด Southern Landbridge ที่
ไดหยิบยกขึ้นมาใหมจะเปนโครงการกอสรางสะพานเศรษฐกิจเพ่ือ “Short Cut” เชื่อมสองชายฝง ซ่ึงก็
มีการพิจารณาตอไปอีกวา ทั้งทางถนนและรถไฟควรจะเปนระบบลอยฟาหรือไม เพ่ือไมใหกระทบตอ
อยางอ่ืน และตองมีทอสงน้ํามัน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการกอสรางแลนดบริดจ เพราะสวนใหญกวา
รอยละ 90 เรือบรรทุกน้ํามัน จะมาจากฝงตะวันตก เพราะแหลงนํ้ามันอยูทาง Middle East โดยเรือ
นํ้ามันหากจะเขาประเทศไทย ตองออมทางชองแคบมะละกา หากมีการขนสงนํ้ามันทางทอจะงายและ
สะดวกขึ้นมาก ซึ่งขณะนี้หากมีการสราง Landbridge เชื่อมแลว ก็ตองมีการพิจารณาถึงการ
สรางทาเรือนํ้าลึกขนาดใหญรองรับสินคา ซึ่งแตกอนทางฝงตะวันออกมองไวที่ทาเรือสงขลา 
แตในฝงตะวันตกยังไมแนใจวาจะอยูที่ตรงไหน ซ่ึงมีตัวเลือกไมมากเชนจังหวัดกระบี่ พังงา สตูล พอ
มาในชวงนี้จึงมีแนวคิดใหมโดยโฟกัสไปที่ทาเรือปากบารา ซึ่งตั้งทางฝงตะวันตก ซึ่งหากมีทาเรือ
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ขนาดใหญอยูทางฝงตะวันตก จะตองมีทาเรือฝงตะวันออกควบคูไปดวย ซ่ึงนาจะเปนที่จังหวัด
สงขลา แตก็ตองพัฒนาหาทําเลที่ตั้งใหม วาควรจะเปนที่ใด เพราะทาเรือสงขลามีตะกอนมากและมี
ปญหาสภาพแวดลอม เดิมก็คิดวานาจะเปนที่อําเภอจะนะ แตปจจุบันก็เร่ิมมีแนวคิดวานาจะเปน
จังหวัดปตตานี อยางไรก็ตามเห็นวา สะพานเศรษฐกิจควรจะเลื่อนลงมาทางใตเพื่อควบคูกัน
ระหวางสตูล (ปากบารา) กับสงขลา นาจะเหมาะสมและไดรับประโยชนสูงสุด สําหรับแนว
ชายฝงของอําเภอทายเหมืองจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ชวงผานมา 20 ป พ้ืนที่ตรงบริเวณที่
ศึกษาจะทําทาเรือ เชน ทายเหมือง , โคกกลอย , ทับละมุ กระบี่ ลวนกลับกลายเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญที่รองรับนักทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับคนพื้นที่ไดมากกวาที่จะสรางทาเรือ แนวคิดจึงควรที่
จะขยับลงมาเชื่อมระหวางสงขลากับสตูล ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร  
 
Landbridge สําคัญอยางไร  
 การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เชื่อมโยงและติดกับสองฝงมหาสมุทร ซึ่งเปนความไดเปรียบ
ทางภูมิรัฐศาสตรของไทย โดยทางเหนือเปน Heart Land เปนพ้ืนที่เชื่อมแผนดินใหญ เชื่อมโยง
ประเทศ พมา ลาว เวียดนาม , จีนตอนใต ตอเน่ืองไปไดถึงยุโรป ในสวนทางใตซ่ึงเปน Rimland มีคอ
คอดอยูระหวางสองมหาสมุทร ทําอยางไรประเทศไทยจะใชประโยชนจากจุดนี้ไดมากที่สุด เน่ืองจาก
เรือสินคาทั้งจากซีกโลกตะวันตกและตะวันออกจะตองใชเสนทางผานชองแคบแหลมมะละกา 
ซึ่งเปนชองแคบกวางเพียง 9 ไมล แตมีเรือผานชองแคบนี้ถึง 900 ลําตอวัน ยิ่งนับวันยิ่งเกิด
ความแออัด (Traffic Jam) มากขึ้น เริ่มมีอุบัติเหตุ อีกทั้งเรือสินคาทั้งคอนเทนเนอรก็พัฒนามีขนาด
ใหญขึ้นเรื่อยๆ เปนซุปเปอรพานาแมกซ รองรับได 9000 ตู เพ่ือรองรับใหไดมากที่สุด โดยทาเรือที่
สําคัญไลลงมาตั้งแตทาเรือปนัง ซ่ึงอยูชายฝงตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ก็มีเสนทางรถไฟรางคู
ระยะทาง 120 กิโลเมตร เชื่อมกับปาดังเบซาร (มาเลเซีย) ซ่ึงอยูทางฝงตะวันออก นอกจากนี้มาเลเซีย
ยังมีทาเรือกรัง (Port Klang) และทาเรือตันจุงเพเลปส ซ่ึงตรงขามก็เปนทาเรือของสิงคโปร  ดังนั้น 
เพื่อลดการพึ่งพาประเทศไทยควรจะมีทาเรือชายฝงใหเร็วที่สุด แตก็มีคําถามวาทําไมตองเปน
ทาเรือที่ปากบารา จังหวัดสตูล ทําไมไมพิจารณาแนวพื้นที่ของจังหวัด พังงา กระบี่ ซ่ึงตอนนี้ยัง
คลุมเครือไมตัดสินใจเอาพื้นที่ใด แตในฐานะที่เปนนักโลจิสติกสไมมีเรื่องจังหวัดนิยมและจากการที่เคย
ลงไปสํารวจพื้นที่หลายครั้งมองวาที่ปากบารานาจะเหมาะสมที่สุด เพราะทางพังงา กระบี่ เหมาะสมใน
การเปนแหลงทองเที่ยว ยิ่งหากมี Landbridge จะเปนจุดดีในการนํานักทองเที่ยวมาเพิ่มขึ้น  
 ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2551 ครม. มีมติใหทาง Dubai World ซึ่งเปนคลาย
รัฐวิสาหกิจของประเทศดูไบทําการสํารวจความเปนไปไดในการพัฒนาทาเรือชายฝงทะเล
ตะวันตกและ Landbridge  ซ่ึงประเทศไทยนาจะไดรับประโยชน ซ่ึงเขาเอาเงินมาใหศึกษาในเรื่อง
ของ Landbridge ไทยจึงมีแตไดรับประโยชน เพราะ ครม. อนุมัติในหลักการที่ใหศึกษาเทานั้น สวน
เร่ืองสัมปทานสรางทาเรือคงตองพิจารณากันใหรอบคอบ โดยฉพาะหากเกิน 30 ป ก็ตองดูใหดี ทั้ง
ผลไดและผลเสีย เพราะกระทบไปถึงลูกหลานในอนาคต ที่ผานมามีการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของ
ทาเรือปากบารา แตยังไมชัดเจนในเรื่องของสถานที่สราง Landbridge หากใหทางดูไบเวิลด ที่ชํานาญ
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เรื่องน้ีมาศึกษา อาจมองไดอีกหลายมิติ เพราะเปนตัวจริงเสียงจริง อยางนอย “Dubai World” อยูใน
วงการเรือระหวางประเทศทําธุรกิจทาเรือในหลายประเทศ หากเขามาศึกษาไทยนาจะไดประโยชนจาก
ตรงนี้มาก  
 อยางไรก็ตาม ทุกอยางมีทั้งไดและเสีย คงตองมาชั่งนํ้าหนักและพิจารณาวา ประเทศ
ไทยจะไดอะไรบางและเสียอะไรบางหากมีการอนุมัติโครงการใหเกิดข้ึนจริง ทั้งนี้ การสราง
ทาเรือปากบารา ก็ตองใชเงินมาก เพราะตองสรางใหเปนทาเรือขนาดใหญ ไมอยางนั้นจะไมสามารถ
แขงขันกับทาเรือปนังได เพราะขณะนี้ทาเรือปนังซ่ึงจากเดิมรองรับขนาดเทาทาเรือกรุงเทพ รองรับ 
1.3 ลานตูตอป แตขณะนี้ขยายทาเรือ หากเต็มโครงการในป 2010 จะเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 896,000 
TEU ตอป ใหญกวาทาเรือกรุงเทพถึงเกือบสองเทา หรือเปนครึ่งหน่ึงของทาเรือแหลมฉบัง คือ 2.39 
ลานตูตอป เพราะฉะนั้นหากเสรางทาเรือปากบาราเปนขนาดเล็กก็จะกลายเปนทาเรือรองรับ Feeder 
Ship ซึ่งจะสรางทาเรือก็ตองใหแขงขันไดกับทาเรือปนัง ประเด็นคําถามคือ จะเอาสินคาอะไร 
จากไหน และคุมคาหรือไม ซ่ึงภาคเอกชนบอกวา หากมีทาเรือจะเอาสินคามา แตทางรัฐบาลก็บอก
วา หากมีสินคาจะสรางทาเรือให ซึ่งการสรางทาเรือซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกสควรจะ
พัฒนาจาก Supply Side ไปหา Demand Side เพราะทางเศรษฐศาสตรถือเปน External Cost ที่
ภาครัฐจะตองเตรียมการใหเอกชน เพราะฉะนั้นหากมีผูเสนอตัวตองการมาศึกษาและตองการมาลงทุน
มาสราง ระยะเวลาการศึกษาไมนาจะนาน เพราะจากเดิมเรื่องทาเรือมีการศึกษามามากมาย ทราบวา
ทาเรือนํ้าตื้นเทาไหร ลึกเทาไหร  
 ทั้งน้ี การศึกษา Landbridge แตอยางเดียวคงไมพอ ตองศึกษาในเรื่องสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจดวย เพราะจะเกี่ยวของกับโครงการ Southern Seaboard คือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทางภาคใตตอนกลางและตอนลางไปจนถึงยะลา , ปตตานี และนราธิวาส  เพราะปลอย
เอาไวก็ไมไดประโยชน หากมีโครงการลงทุนโดยเฉพาะจากนักลงทุนจากประเทศตะวันออกกลาง 
ปญหาดานการกอการรายอาจนอยลง โดยในชวงพัฒนาพื้นที่ มีการใชเงินและแรงงานจํานวนมากก็
นาจะสงผลดานเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจดีดานความมั่นคงก็อาจดีขึ้น แตก็ตองพิจารณาใหรอบคอบ 
เพราะทางภาคใตโดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัด คอนขางมีความเปราะบาง อยางไรก็ตามโครงการ
พัฒนา Landbridge และทาเรือจะตองพิจารณาประเด็น ผลกระทบดานแหลงทองเที่ยว เพราะ
พื้นที่ในบริเวณนั้นหากมีผลเก่ียวกับสิ่งแวดลอมก็จะกระทบรายไดจากการทองเที่ยวเปนแสน
ลานบาท รัฐบาลตองตระหนักวาจะอยูกันไดดวยความสมดุลอยางไร คือ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
กับอุตสาหกรรม โดยจุดที่เปนแหลงทองเที่ยวก็ควรจะเปนแหลงทองเที่ยวจริงๆ จึงควรจะมีการโซนนิ่ง 
วาจุดใดควรเปนทาเรือ จุดใดเปนศูนยโลจิสติกส และสวนไหนเปนอุตสาหกรรม เพราะการพัฒนา 
Landbridge คงจะตองผานดานดานสิ่งแวดลอมคงตองใชเวลาอีกพอสมควรจึงจะไดเห็น   
 

************************* รายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดจาก www.tanitsorat.com 
โดยคลิกเขาไปที่หมวดโลจสิติกสพ้ืนฐาน 


