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สรุปผลการเดินทาง 

สร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้า 

ในภูมภิาคเอเชียใต้สู่อาเซียน (BIMSTEC-ASEAN) 

 

ระหว่างวันพุธที่ 4 – อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 

ณ สาธารณรัฐอินเดีย  



 

สรปุผลการเดนิทาง 

สร้างความร่วมมือในการเชือ่มโยงโลจิสตกิสก์ารคา้ในภมิูภาคเอเชียใตสู้่อาเซียน 

 (BIMSTEC-ASEAN) ณ สาธารณรัฐอินเดีย  

ระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2556 

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

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายข้าราชการจํานวน 6 คน เดินทางไปราชการ ณ สาธาณรัฐ

อินเดีย เพ่ือสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาคเอเชียใต้สู่อาเซียน ในระหว่างวันที่ 4 – 8 

กันยายน 2556 โดยมีรองอธิบดี (นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร) เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง  ตามนโยบายมุ่ง

ตะวันตกของประเทศไทย (Look West Policy) ที่ได้ให้ความสําคัญกับสาธารณรัฐอินเดียในฐานะตลาดที่มี

ศักยภาพที่สุดในเอเชียใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย มุ่งตะวันออกของสาธารณรัฐอินเดีย (Look East Policy) 

ในการเช่ือมโยงตลาด การค้า และการลงทุนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC 

สรุปผลการเดินทางไปราชการ ดังน้ี 
1.  การประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายและสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายการบริหาร

จัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือเชนไน และการท่าเรือมุมไบ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับ
ดูแลของกระทรวงการขนส่งทางทะเล (Ministry of Shipping) ของสาธารณรัฐอินเดีย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
และนโยบายการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางทะเล รวมทั้งสร้างความร่วมมือและโอกาสในการขยายตลาด
และการให้บริการของธุรกิจไทยมาสู่เอเชียใต้ สรุปสาระสําคัญดังน้ี  
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/1.1 ระบบการ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ระบบการบริหารจัดการท่าเรือ ในสาธารณรัฐอินเดีย แบ่งออกเป็นท่าเรือหลัก 

(Major Ports) จํานวน 13 แห่ง (เปิดดําเนินการ 12 แห่ง) และท่าเรือรอง (Non-Major Port) จํานวน 187 แห่ง   

รวมจํานวนทั้งสิ้น 200 แห่ง โดยท่าเรือหลักอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการขนส่งทางทะเล บริหารงานด้วย

ระบบราชการ สว่นท่าเรือรองบริหารงานโดยเอกชนที่ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า

ท่าเรือหลัก ในการกําหนดอัตราค่าระวางเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 

จํานวนทา่เรือของสาธารรัฐอินเดียแยกตามรัฐและชายฝัง่ทะเล 

ชายฝัง่ทะเลตะวันตก ชายฝัง่ทะเลตะวันออก 

รัฐ จํานวนทา่เรือ (แห่ง) รัฐ จํานวนทา่เรือ (แห่ง) 

Maharashtra 55 Andaman&Nicobar 24 

Gujarat 41 Tamil Nadu 18 

Kerala 14 Andhra Pradesh 13 

Karnataka 11 Orissa 3 

Lakshadweep Islands 10 West Bengal 2 

Goa 6 Pondicherry 1 

Daman & Diu 2     

รวม 139 รวม 61 
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/1.2 ปริมาณการ... 

(Image from: www.kerala.com) 



1.2 ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ รวม 911.8 ล้านตัน (ปี 2554-2555) โดย

ร้อยละ 61.4 จํานวน 560.1 ล้านตัน เป็นปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือหลัก ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 38.6 

เป็นปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือรอง 

1.3 นโยบายการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย 

กําหนดนโยบาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ดังน้ี 

 (1) เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้าทางทะเลของท่าเรือหลัก โดยการ

พัฒนาท่าเรือด้วยการเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวก ติดต้ังอุปกรณ์ในการดูแลและขนย้ายสินค้า 

 (2) สนับสนุนโครงการร่วมทุน (PPP: Public-Private Partnership) และการให้

สัมปทานแก่ภาคเอกชนในการพัฒนาท่าเรือรอง ตลอดจนเช่ือมโยงระบบขนส่งทางทะเลสู่เขตอุตสาหกรรมใหม่ 

 (3) เช่ือมโยงเครือข่ายการขนส่งทางบกทั้งระบบกับท่าเรือ ทั้งทางถนนและระบบราง 

(โครงการ DFC: Dedicated Freight Corridors) เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

ทั้งน้ี รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียได้กําหนดนโยบายและให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ท่าเรือรอง  ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2556-2560) ซึ่งคาดการณ์ว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือรองจะสูงกว่า

ท่าเรือหลัก ในปี 2562 ตามการขยายตัวของเขตอุสาหกรรมใหม่ และการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ 

(MNCs: Multi National Corporations)   

2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการศึกษาดูงาน 

2.1 การท่าเรือเชนไน (Chennai Port Trust)  

 

 

 

 

 

 

 

  
 Shri. Atulya Misra, IAS. ประธานบริหารการท่าเรือเชนไน (Chairman of Chennai 

Port Trust) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายและข้อคิดเห็น
ร่วมกับคณะเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 

- 3 - 

/ข้อมูลหน่วยงาน... 



เชนไน
จัดกา
expo
อาเซยี

สิ่งอํา
ประก

 

 

 

 

 

 

 

 

น ซึ่งเป็นท่าเรื
ารโลจิสติกส์ใน
ort port) เพ่ือ
ยน รวมถึงเอเ

นวยความสะ
กอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ข้อมูล

 Chen
รือหลัก (Majo
นฐานะท่าเรือ
อขนส่งและขน
เชียตะวันออก

 การศึ
 Mr. 

ดวกภายในท่







 

ลหน่วยงาน 
nnai Port T
or Ports) ด้
ส่งออกยานย
นถ่ายสินค้าป
ก 
ศกึษาดูงาน  
 N. Vaiyapu
ท่าเรือเชนไน ภ

 Containe

 Car Term

 Oil Term

 Multi-pur

 Cruise Te

 
Trust เป็นหน่
ด้านชายฝ่ังตะ
นต์ที่ใหญ่ที่สุ
ระเภทยานยน

 
uri (ตําแหน่ง 
 ภายใต้ระบบก

er Terminal 

minal ที่ใหญท่ี

inal  

rpose Term

erminal รองร

- 4

วยงานที่ทําห
ะวันออกติดอ่า
ดในประเทศ 
นต์ และอุตสา

 Traffic Man
การรักษาควา

 

ที่สุดในประเท

inal  

รับเรือสําราญ

4 - 

น้าที่บริหารจั
าวเบงกอล โด
 (Top car-h
าหกรรมหนักไ

nager) ได้ให้
ามปลอดภัยอ

ศ (ร่วมทุนกบั

ญสําหรับนักทอ่

จัดการโลจิสติก
ดยมียุทธศาสต
handling fac
ไปยังตลาดใน

ห้ข้อมูลและนํา
ย่างเคร่งครัด

บ บริษัท ฮุนได

องเที่ยว   

/2.2

กส์ของท่าเรือ
ตร์การบริหาร
cilities and
นกลุ่มประเทศ

าชมพ้ืนที่และ
ด ภายในพ้ืนที่

ด) 

2 การทา่เรอื

อ
ร
d 
ศ

ะ  
ที่

อ... 



Port 

คณะเ

ท่าเรือ

ที่พัฒ

และมี

ท่าเรือ

ทั้งน้ี 

ตามรั

เพ่ือเพิ

 Trust) พร้อม

เดินทางกรมพั

อหลัก (Major 

นาขึ้นพร้อมกั

มีทําเลที่ต้ังที่เห

อหลักทั่วประ

 ปัจจุบัน ท่าเ ื

ัฐต่างๆ ที่มีพ้ืน

พ่ิมขีดความสา

2.2 การท่

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. P

มด้วยคณะผู้บ ิ

พัฒนาธุรกิจกา

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล

Mum

 Ports) ด้านช

กับการขยายตัว

หมาะสมกับกา

ท่าเรือ

เทศ และรองร

รือมุมไบกําลั

นที่ติดชายฝั่งท

มารถในการแข

าเรือมุมไบ (M

P. Mohana C

ริหารระดับสูง

ารค้า    

ลหน่วยงาน 

mbai Port 

ชายฝั่งตะวันต

วทางเศรษฐกิจ

ารขนส่งและขน

อมุมไบ รองรับ

รับสินค้าประ

ังประสบกับภ

ทะเล ดังน้ัน ท

ข่งขันของท่าเรื

Mumbai Po

Chandran ผูอ้

ง ได้ให้การต้อ

Trust เป็นห

ตก ติดกับทะเล

จของนครมุมไ

นถ่ายสินค้าไป

บปริมาณการข

เภท POL (

ภาวะการแข่ง

 ท่าเรือมุมไบจึ

รือ และให้ควา

- 

ort Trust) 

อํานวยการกา

อนรับและประ

น่วยงานที่ทํา

ลอาระเบียน แ

ไบ ซึ่งเป็นเมือ

ปยังตลาดตะวัน

นส่งสินค้าทาง

(ปิโตรเลียม นํ้

ขันที่สูงขึ้นจา

งนํามาตรการ

ามสําคัญกับกา

 5 - 

รท่าเรือมุมไบ

ะชุมหารือ แล

หน้าที่บริหาร

และมีความได้เ

งที่มีขนาด GD

นออกกลางแล

งทะเล ร้อยละ

นํ้ามัน และนํ้าม

ากท่าเรือรองท

รลดต้นทุนและ

ารยกระดับกา

บ (Secretary 

ลกเปลี่ยนข้อคิ

รจัดการท่าเรือ

เปรียบในฐานะ

DP ที่ใหญ่ที่ส

ละยุโรป 

ะ 10 ของสินค้

มันหล่อลื่น) ถึ

ที่ถูกพัฒนาขึ้

ะเพ่ิมคุณภาพ

รบริหารจัดกา

 of Mumbai

คิดเห็นร่วมกับ

อมุมไบ ซึ่งเป็น

ะท่าเรือเก่าแก่

สุดในประเทศ

ค้าที่ขนส่งผ่าน

ถึงร้อยละ 19

้นจํานวนมาก

การให้บริการ

ารโลจิสติกส์ 

/การศกึษา..

i 

บ

น

ก่ 

ศ 

น

9    

ก     

ร

. 



การศึกษาดูงาน  

Mr. Shyamsunder G. Shenoy (ตําแหน่ง Chief Public Relations Officer)    

ได้ให้ข้อมูลและนําชมการบริหารจัดการภายในท่าเรือมุมไบ บนพ้ืนที่ 400 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  

 ประภาคาร Prongs Lighthouse และ Kennery Lighthouse 

 Container Terminal 

 General cargo terminal 

 POL and Chemical Terminal 

 Car Terminal 

 Dry dock (อู่เรือ) 

 Cruise Terminal พร้อมด้วย Duty Free Shop Zone ซึ่งเปิดให้บริการใน
ฤดูกาลท่องเที่ยว ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อคิดเห็น 

3.1 กรอบความร่วมมือ BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือเดียวที่เช่ือมโยงภูมิภาคเอเชียใต้สู่
อาเซียน โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 2 ประเทศ คือ สหภาพเมียนม่าร์ และประเทศไทยทําหน้าที่เป็นสะพาน 
เช่ือมสองภูมิภาคน้ี โดยรัฐบาลอินเดีย เมียนม่าร์ และไทย ได้ลงนามความร่วมมือไตรภาคีและดําเนินการก่อสร้าง
ถนนเช่ือมโยงเส้นทางระหว่างอินเดีย-เมียนม่าร์-ไทย เพ่ือส่งเสริมเสริมการค้า การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยว  
ตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC: East-West Economic Corridor) ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวก 
และเป็นโอกาสสําหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าของไทย ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนสู่สาธารณรัฐ
อินเดีย ซึ่งมีเครือข่ายการขนส่งทางบกทั้งทางถนนและระบบราง ในการกระจายสินค้าไปยังท่าเรือหลักที่มีอยู่  
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลท่ัวประเทศ 
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/3.2 ตลาดอินเดีย... 



3.2 ตลาดอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดในเอเชียใต้ เน่ืองด้วยโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศและลงทุนโดยภาครัฐ ตลอดจนมาตรการลดหย่อนภาษี
สินค้านําเข้าตามกรอบความตกลง FTA ธุรกิจบริการและสินค้าต่างๆ ของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอินเดีย 
รวมท้ังยังสามารถไปสร้างและขยายตลาดเพ่ิมขึ้นได้ โดยภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และ
สมาคมการค้าของสาธารณรัฐอินเดียในการให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดสู่สาธารณรัฐอินเดีย 

  
 

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกิจ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า  

กันยายน 2556 
 

 

- 7 - 


