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การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันทำใหผูผลิตมี
ตนทนุผลติทีส่งูขึน้ การแกไขปญหาตนทนุผลติสงูสามารถ
ทำไดดวยการพัฒนาระบบลอจิสติกส การจัดการระบบ
ลอจสิตกิสเปนทางออกหนึง่ของการแกไขวกิฤตการณน้ำมนั
แตปจจุบันปญหาของการพัฒนาระบบลอจิสติกสของไทย
มสีาเหตหุลกัคอืการไมมนีโยบายทีช่ดัเจนและไมมกีลไกใน
การผลกัดนันโยบาย จงึไดเสนอใหมกีารกำหนดยทุธศาสตร
การพฒันาระบบลอจสิตกิสทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
เพือ่ใชแกไขวกิฤตนิ้ำมนั โดยทางบกและทางน้ำ ไดแก การ
พัฒนาทาเรือไทยใหเปนประตูสูภูมิภาค การพัฒนาศูนย
รวบรวมและกระจายสินคา การปรับเปลี่ยนวิธีการขนสง
สวนทางอากาศ ไดแก การขยายเครือขายเสนทางบิน
ครอบคลมุทัว่โลก และการพฒันาทาอากาศยานนานาชาติ
ใหเปนประตูระดับโลก

อีกหนึ่งวิธีของการแกไขวิกฤติน้ำมันไดโดยการ
กำหนดยุทธศาสตรลดการใชพลังงาน ซึ่งควรมีการสนับ
สนุน สงเสริม เรงรัดจัดใหมีการขนสงในระบบการขนสง
คราวละมาก ๆ  จัดระบบการขนสงทางน้ำ ทางบก ทาง
อากาศ ใหมีความตอเนื่อง สนับสนุน สงเสริมระบบ
ลอจสิตกิสในการขนสงทัง้ภาครฐับาลและเอกชนใหสมบรูณ
ใชระบบการสือ่สารโทรคมนาคม  เทคโนโลยใีหไดประโยชน
สงูสดุ และใหผใูชพลังงานรบัภาระคาใชจายตามทีเ่ปนจรงิ
ในอนาคตการพัฒนาระบบลอจิสติกสควรมีการสรางเมือง
ใหมโดยใชรถไฟความเรว็สงู เพือ่เชือ่มโยงการขนสงในภาค
ตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอืเขาดวย
กนั ซึง่เปนประโยชนอยางมากทีจ่ะกอใหเกดิการกระจายตวั
ของเมือง และเปนการสวนหนึ่งในลดตนทุนดานพลังงาน
ไดในระยะยาว ซึ่งจะบรรเทาปญหาวิกฤติน้ำมัน (Oil
Crisis) ลงได

คำสำคญั : ลอจสิตกิส  วกิฤตนิ้ำมนั
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The problems of logistics development in

Thailand stem from two major causes. First, the
policy on logistics is not clear. Second, there is not
mechanism for logistics implementation in place.
Thus, the strategy for logistics development in
Thailand has been developed, including land, air,
and water logistics. Several proposals have been
included in this strategy: the development of
seaport of Thailand to serve as a gateway of the
region, the development of hub & spokes for
product distributions, a modal shift of transportation
systems. For air transportation, a global destina-
tion network needs to be developed. International
airport needs to be developed to the level of world-
class.

Suggestions for energy saving strategies
include supporting, promoting, and expediting
mass transportation. Managing transportation
systems of water, land, and air transportations to
be interconnected. Support and promote the
logistics systems of public and private sectors.
Make use of telecommunication. Maximize
technology. Finally, make energy users absorb the
real costs of energies.

For future logistics development, it is
suggested that a new city should be developed.
High-speed trains should be built. This is to
connect between the east, northeast, and north re-
gions of Thailand.
Keywords: logistics, Oil Crisis


การปรบัตวัของราคาน้ำมนัทีย่งัคงสงูขึน้ตอเนือ่ง

ถอืเปนปจจยัหลกัทีท่ำใหสนิคาปรบัราคาสงูขึน้ หลายธรุกจิ
พยายามแกไขปญหาดวยการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ
และบรกิารใหหลากหลายเพือ่ลดตนทนุ แตวธิกีารดงักลาว
ก็ยังไมสามารถแกปญหาตนทุนในระยะยาวใหกับธุรกิจได
เนือ่งจากธรุกจิสวนใหญมกัจะประสบกบัปญหาในการรวบ
รวมวตัถดุบิจากแหลงผลติและกระจายสนิคา ความลาชาใน
การขนสง คุณภาพสินคาลดลงเมื่อถึงมือผูซื้อที่ปลายทาง
ความพึงพอใจของผูบริโภคอยูในระดับที่ต่ำลง นักธุรกิจ
และผูประกอบการจึงตางแสวงหาเครื่องมือบริหารจัดการ
ตาง ๆ มาใช เพือ่สรางความไดเปรยีบทางการแขงขนั ซึง่
พบวาเครือ่งมอืบรหิารจดัการในป 2005 ทีก่ำลงัเปนทีส่นใจ
ของธุรกิจคือการจัดการลอจิสติกส ทำใหลอจิสติกสเปน
ทางออกหนึ่งของการแกไขปญหาวิกฤตการณน้ำมัน แต
เนือ่งจากปจจบุนัการพฒันาระบบลอจสิตกิสยงัคงมปีญหา
อยู จึงมีหลายหนวยงานตางชวยกันระดมความคิดเพื่อ
แกไขปญหา ดงันัน้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อชี้ถึง
ปญหาของการพฒันาระบบ ลอจสิตกิส และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสเพื่อใชแกไขปญหา
วิกฤตการณน้ำมัน  ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบลอจิสติกส
อยางแทจรงิประโยชนทีจ่ะไดรบันัน้มหีลายประการ ไดแก
หนึง่ เปนหนทางแกไขวกิฤตการณน้ำมนั ลดตนทนุ และ
ประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบ
ขนสงทางน้ำ พรอมกบัพจิารณาระบบขนสงทางน้ำคราวละ
มาก ๆ (Mass Transit) ใหมากขึน้ สอง ทำใหเกดิการจาง
งานมากขึ้นเพราะโครงการนี้ตองใชแรงงานเขาไปทำงาน
จำนวนมาก สาม ทำใหเกดิเมอืงใหมและการกระจายความ
เจรญิตามเสนทางการพฒันาระบบลอจสิตกิส ทำใหไมเกดิ
การกระจกุตวัอยแูตกรงุเทพฯ เปนตน
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อยางไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนพัฒนาระบบ
ลอจสิตกิสเปนการลงทนุขนาดใหญถอืไดวาใชเงนิลงทนุสงู
และสามารถสงผลกระทบทั้งตอเศรษฐกิจและสังคม การ
พิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะลงทุนจะตองดำเนินการ
อยางรอบคอบโดยกรอบการคัดเลือกโครงการของรัฐบาล
จะอยูภายใตกรอบ 2 ดาน (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลงั, 2548) ไดแก หนึง่ คอืกรอบดานผลตอบ
แทน ซึง่ตองเปนโครงการทีใ่หผลตอบแทนสงูโดยพจิารณา
จาก 2 สวน ไดแก ผลตอบแทนทางการเงนิ (Financial
Internal Rate of Return) และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
ของโครงการ (Economic Internal Rate of Return) จงึ
ตองเปนโครงการที่ใหผลตอบแทนเร็วโดยพิจารณา
จากระยะเวลาในการคนืทนุ (Gestation Period) และเปน
โครงการทีม่กีารสรางรายไดเปนเงนิตราตางประเทศ (โดย
พิจารณาจาก Export Earning) สอง คือกรอบดาน
ผลกระทบตอเสถยีรภาพ เนือ่งจากโครงการลงทนุมวีงเงนิ
ลงทนุสงู การลงทนุจะกดดนัตอเสถยีรภาพเศรษฐกจิภาย
นอกประเทศทั้งการนำเขา ดุลการคา และดุลบัญชีเดิน
สะพดั การพจิารณาการคดัเลอืกโครงการจะพจิาณาถงึการ
นำเขาปจจยัการผลติโดยพจิาณาจากสดัสวนวตัถดุบิทีต่อง
นำเขา (Import Content) ดงันัน้ การตดัสนิใจลงทนุ การ
เลอืกลำดบัการลงทนุกอนหลงัตองมกีารใหน้ำหนกัตอเกณฑ
ตัดสินการลงทุน และคำนึงถึงปจจัยภายในและภายนอก
ของภาวะเศรษฐกิจและสังคม

กอนทีจ่ะกลาวถงึปญหาระบบลอจสิตกิสของไทย
ในลำดบัแรกควรทำความเขาใจเกีย่วกบัคำวา "ลอจสิตกิส
(Logistics)" เสียกอน หากแปลตามพจนานุกรมมีความ
หมายถึงการสงกำลังบำรุงในทางทหาร ซึ่งก็คือการขนสง
ยทุโธปกรณจากแนวหลงัไปสแูนวหนาใหถกูสถานที ่ทนัเวลา
อนัจะเปนการดำเนนิการสดุทายของการขนสง จากจดุหนึง่
ไปอกีจดุหนึง่ จงึมกันำเอาวธิกีารดงักลาวมาประยกุตใชกบั

ระบบการขนสง คมนาคม  ทำใหลอจสิตกิสถกูบญัญตัใิห
เปนความหมายของระบบการขนสงในอกีนยัหนึง่  ซึง่หมาย
ถึงการจัดการวางแผน  กำหนดสายงาน และควบคุม
กจิกรรมทัง้การเคลือ่นยายและไมเคลือ่นยายในการลำเลยีง
สนิคาจากทีห่นึง่ไปสอูกีทีห่นึง่ทีม่กีารบรโิภค (สำนกันโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร, 2548) หากอธิบายความ
หมายตามสภาการจดัการลอจสิตกิส (Council of Logis-
tics Management: CLM) ของสหรัฐอเมริกา ไดให
คำจำกัดความของลอจิสติกส (Logistics) ไวดังนี้
"ลอจสิตกิส คอื กระบวนการ การวางแผน การนำไปใชงาน
พรอมกบัควบคมุการเคลือ่นยายอยางมปีระสทิธภิาพ และ
การเคลื่อนที่พรอมดวยการจัดเก็บของวัตถุดิบ สินคา
คงคลัง สินคาระหวางกระบวนการ สินคาสำเร็จรูป และ
ขอมลูทีเ่กีย่วของจากจดุเริม่ตนของการจดัหาจนถงึจดุของ
การบริโภค โดยมีความมุงหมายที่จะใหตรงกับความตอง
การของลกูคา" (กองเดชา บานมะหงิษ และพเิชษฐ ปาน
วเิชยีร, 2546)

ดงันัน้ ลอจสิตกิส กค็อืกจิกรรมตาง ๆ ทีม่สีวน
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายของวัตถุดิบและสินคา ขอมูล
และการชำระเงินระหวางผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต และผู
บริโภคจากจุดเริ่มตนของวัตถุดิบจนไปถึงมือลูกคา ยิ่งไป
กวานั้นลอจิสติกสยังขยายขอบเขตออกไปจนถึงการกำจัด
ทิ้งหรือการนำมาใชใหมดวย โดยมีขอสังเกตไดงาย คือ
ลอจสิตกิสเปนกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นที ่การไหล
ของทรพัยากร วตัถดุบิ หรอืผลติภณัฑ (Flow of Mate-
rial) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวางแผน การนำเอาไปใช
และควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบที่เขาสูกระบวนการ
เพิ่มคุณคาในตัวสินคา

สวนขอบเขตของบทความนีจ้ะครอบคลมุ 3 หวั
ขอ ไดแก หนึง่กลาวถงึปญหาการพฒันาระบบลอจสิตกิส
ของไทยและวธิแีกไขปญหา สองกลาวถงึยทุธศาสตรลดการ
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ใชพลงังานเพือ่แกวกิฤตน้ำมนั และสามกลาวถงึเสนทางการ
พัฒนาระบบลอจิสติกสของไทยจากอดีตสูอนาคต ตาม
ลำดบั ซึง่จะเริม่ตนดวยปญหาการพฒันาระบบลอจสิตกิส
ของไทยและวธิแีกไขปญหา อธบิายไดดงันี้


⌫

ปญหาของการพฒันาระบบลอจสิตกิสของไทยมี
สาเหตุหลักคือการไมมีนโยบายที่ชัดเจนและไมมีกลไกใน
การผลักดันนโยบาย เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบดาน
ลอจิสติกสของประเทศไทยแลวถือวายังอยูในขั้นระหวาง
การพัฒนาจากชวง Physical Distribution ไปสูขั้น
Internally Integrated Logistics ซึง่ปญหาของการพฒันา
ระบบลอจิสติกสของไทยในปจจุบันสามารถแบงออกเปน
ดานตาง ๆ ได ดงันี้

1) ดานการขนสง โครงสรางพื้นฐานของไทย
ถือวามีความเพียงพอในระดับหนึ่งเนื่องจากภาครัฐบาลมี
การลงทนุดานโครงสรางพืน้ฐานอยางตอเนือ่ง เชน การวาง
เครือขายถนนทั่วประเทศ การสรางสนามบินใหม แตการ
ขนสงยังคงมีการกระจุกตัวอยูที่การใชรถบรรทุก และ
ขั้นตอนการสงออกและนำเขาสินคายังซับซอนทำใหเกิด
ความลาชา และยังไมมีการคำนึงถึงผลกระทบของการ
ขนสงตอสิ่งแวดลอม

2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคธุรกิจใน
ระดบัรายเลก็และกลาง ยงัไมมกีารนำเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาชวยในการบรกิารระบบลอจสิตกิสภายในองคกรมากนกั
สวนใหญยงัเปนการใช Software และการใชเทคโนโลยเีพือ่
เชือ่มโยงตอระหวางองคกรซึง่มอียางจำกดั และระบบการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร
(Custom EDI) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลในกระบวนการ

ศุลกากรที่เพิ่งเริ่มใชนั้นยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก
เนื่องจากมีคาใชจายสูง

3) ดานความรูของบุคลากร โดยทั่วไปยังมอง
ลอจิสติกสเปนเรื่องของการขนสงแตเพียงอยางเดียว
ผปูระกอบการยงัขาดขอมลูและความรใูนการประยกุตการ
จดัการลอจสิตกิสอยู

4) ดานปจจยัพืน้ฐานในกฎระเบยีบ  กฎระเบยีบ
ทางการขนสงในปจจุบันยังคงมีความซ้ำซอนและลาหลัง
เชน ไมมีกฎหมายเฉพาะสำหรับการขนสงภายในประเทศ
โดยทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ จงึตองใชกฎหมายแพง
และพาณชิยหรอื พ.ร.บ. รถไฟทีไ่มไดมกีารปรบัปรงุตัง้แต
ป 2464 อยางไรกต็าม แมวาปจจบุนัจะมกีารตัง้อนกุรรมการ
ในดานตาง ๆ ขึ้นมาดูแลลอจิสติกสแลวก็ตาม แตการ
ผลกัดนัพ.ร.บ.การขนสงตอเนือ่งหลายรปูแบบนัน้ยงัอยใูน
ระหวางการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา

เนือ่งจากวาตนทนุลอจสิตกิสของไทยสงูกวาของ
ตางประเทศนั้นมาจากที่ประเทศไทยตองพึ่งพาการขนสง
ทางรถบรรทุกถึงรอยละ 88 ขณะที่พึ่งพาการขนสงทาง
รถไฟและทางเรอื ซึง่มตีนทนุทีต่่ำกวาเพยีงรอยละ 1.98 และ
รอยละ 5 ตามลำดบั (สรุพงษ ชโนวรรณ และคณะ, 2547)
สะทอนความไมสมดุลระบบขนสงของประเทศไทยอยาง
แทจรงิ ดวยเหตนุีย้ทุธศาสตรการพฒันาระบบลอจสิตกิส
ในระยะยาวจึงมีมาตรการปรับเปลี่ยนวิธีการขนสงทางรถ
บรรทกุไปสกูารขนสงทางรถไฟ การขนสงทางเรอื และทาง
ทอมากขึ้น โดยมีเปาหมายที่จะยกระดับการแขงขันสินคา
ไทยทั้งในประเทศและเวทีโลก

วิธีแกไขปญหาดังกลาวกระทรวงการคลังและ
กระทรวงคมนาคมจึงรวมกันกำหนดยุทธศาสตรและ
โครงการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบลอจิสติกสทั้งทางบก
ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถสรปุไดดงัตาราง 1 ตอไปนี้
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ตาราง 1  ยทุธศาสตรการพฒันาระบบลอจสิตกิสทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

 การพัฒนาระบบลอจิสติกสทางบก ดวยการพัฒนา
ศนูยรวบรวมและกระจายสนิคา (Hub & Spokes) โดยมี
โครงการพฒันาการขนสงดานอืน่ ๆ (การขนสงเหลก็มวน
ขาว การใชสถานปีอกแปกเปนศนูยการจายน้ำมนั การจดั
เดนิกระบวนรถผลติภณัฑน้ำมนัและกาซเพิม่เตมิ การขนสง
แรโปแตซฯ) มีการสรางสถานีพักตูคอนเทนเนอร และรถ
บรรทกุสนิคา พรอมเชือ่มตอการขนสงเขาดวยกนั

การพฒันาระบบลอจสิตกิสทางน้ำ ดงัตอไปนี้
1. การพัฒนาทาเรือไทยใหเปนประตู (Gateway)

สูภูมิภาค การพัฒนาทาเรือไทยใหเปนประตูสูภูมิภาคเพื่อ
เชือ่มโยงการขนสงสนิคาไปสอูนิโดจนีและจนีตอนใต พรอม
กบัพฒันาขดีความสามารถของทาเรอืแหลมฉบงัและทาเรอื
ภมูภิาค ดงันี้

1.1 จัดตั้งสถานีบรรจุและขนถายตูสินคาเพื่อการ
นำเขาและสงออกยานพหลโยธิน

1.2 ปรบัระบบยกขนตสูนิคาทีส่ถานบีรรจแุละแยก
สนิคากลอง (Inland Container Depot: ICD) ลาดกระบงั
กับทาเรือแหลมฉบัง
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1.3 ปรบัปรงุทาเทยีบเรอืคอนเทนเนอร (Container
Ships: CO Ships1 ) รองรับเรือ Roll on-Roll off:
RO-RO Ships2  ระหวางประเทศ

2. การปรบัเปลีย่นวธิกีารขนสง (Modal Shift) การปรบั
เปลี่ยนวิธีการขนสงจากการขนสงโดยรถบรรทุกเปนหลัก
ไปสูระบบขนสงทางรถไฟ ทางเรือ และทางทอใหมากขึ้น
ตลอดทั้งมีการเชื่อมโยงกัน การพัฒนาระบบการขนสง
ชายฝงและลำน้ำอยางจรงิจงั ไดแก สงเสรมิการใชบรกิาร
Roll on - Roll off  และปรบัปรงุทาง (Track Rehabilita-
tion) Phase 4-5-6

การพฒันาระบบลอจสิตกิสทางอากาศ ไดแก การขยาย
เครอืขายเสนทางบนิครอบคลมุทัว่โลก (Global Destina-
tion Network) และการพฒันาทาอากาศยานนานาชาตใิห
เปนประตรูะดบัโลก อธบิายดงันี้

1เปนเรือคอนเทนเนอรสำหรับบรรทุกสินคาที่บรรจุเปนตู  ปจจุบันอาจบรรทุกสินคาไดถึง 3,000-3,500 TEUs เหมาะสมกับการขนสงประเภทตาง ๆ แต
ตองมทีาเรอืรองรบัทีเ่หมาะสมในดานเทคโนโลยขีองอปุกรณขนถาย มขีอดคีอืสะดวก รวดเรว็ สนิคาไดรบัความเสียหายนอย แตมตีนทนุในการกอสราง
สงูเพราะตองมอีปุกรณตาง ๆ ประจำเรอืและตองมกีารดแูลรกัษาอปุกรณอยางตอเนือ่ง
2RO-RO Ships เปนที่นิยมแพรหลายมากเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ เหมาะกับการขนสงสินคาหลายประเภท วิธีขนสงสินคาสะดวกคลองตัวสูง
ตองการอุปกรณขนยกสินคาจากทาเรือนอยมาก  ทำให RO-RO Ships เปนคูแขงที่สำคัญของเรือคอนเทนเนอร

1. การขยายเครือขายเสนทางบินครอบคลุมทั่วโลก
(Global Destination Network) ดงันี้

1.1 การขยายเสนทางบินและพื้นที่ระวางบรรทุก
สนิคาไปยงัเมอืงสำคญัทัว่โลก โดยการทำขอตกลงการบนิ
ระหวางประเทศ (Interline Agreement) กบัสายการบนิ
อืน่ ๆ

1.2 การดำเนินการขอตกลงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสงสนิคา (Freighter Charter Flights)

1.3 โครงการนำสงสนิคาและพสัดภุณัฑดวนถงึมอื
ผรูบั (Door to Door Services)

2. การพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติใหเปนประตู
ระดบัโลก โดยมโีครงการแลกเปลีย่นขอมลูทางอเิลก็ทรอนกิส
ระหวางบรษิทัการบนิไทย จำกดั (มหาชน) และกรมศลุกากร
(Customs EDI) ในลำดับตอไปจะกลาวถึงยุทธศาสตร
ลดการใชพลงังานเพือ่แกวกิฤตน้ำมนัอธบิายได ดงันี้




วิธีหนึ่งที่สามารถบรรเทาปญหาวิกฤตการณ
น้ำมันไดดวยยุทธศาสตรลดการใชพลั งงานเสนอ
โดยกระทรวงคมนาคมเหน็ควรกำหนดแผนกลยทุธภายใต
ยุทธศาสตรการใชพลังงานของกระทรวงคมนาคมสรุปได
ดังนี้




ปที่ 14  ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม - มนีาคม  2549

                         
                                                                                

1. สนบัสนนุ สงเสรมิ เรงรดัจดัใหมกีารขนสงใน
ระบบการขนสงคราวละมาก ๆ (Mass Transportation)
เนือ่งจากวาโดยรวมแลว  95 %  ของการขนสงทัว่โลกเปน
การขนสงทางเรอืเพราะขนสงไดครัง้ละมาก ๆ  รองลงมา
กค็อืทางรถไฟและทางรถบรรทกุ  ซึง่ในการใชน้ำมนั 1 ลติร
ระยะทาง  1  กม. ถาขนสงทางเรือจะขนสงสินคาได
ประมาณ 217 ตัน  แตถาขนสงทางรถไฟโดยใชน้ำมัน
1  ลติร  ระยะทาง  1  กม.  จะขนได  85  ตนั  แตถาทาง
รถบรรทกุจะเหลอื  25  ตนั (ดตูาราง 2)  ทัง้นีเ้ปนขอเปรยีบ
เทยีบใหเหน็วาในการขนสงทางเรอืกบัทางรถไฟจะถกูทีส่ดุ
แสดงไดดังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟก (Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific:
ESCAP) ในตาราง 2 แสดงไดดงันี้

ตาราง 2 ปรมิาณการขนสงตอการใชน้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่ทากนั
ในแตละสาขา

ทีม่า: กองวิชาการและวางแผน กรมการขนสงทางน้ำและ
พาณิชยนาวี. 2547. ยุทธศาสตรลดการใชพลังงาน
ของกระทรวงคมนาคม. [ออนไลน] [อางเมือ่ 7 สงิหาคม
2548] เขาถงึไดจาก:  http://www.md.go.th/document/
energy.htm

โดยสรปุแลว การขนสงทีป่ระหยดัการใชพลงังาน
มากที่สุดคือ การขนสงโดยทางเรือและทางรถไฟ จึงเห็น
สมควรใหมีการพัฒนาระบบการขนสงทางเรือและทาง
รถไฟเปนเสนทางสายหลัก (Main Line) และจัดใหการ
ขนสงทางรถบรรทุกรวมทั้งการขนสงทางอากาศหรือทาง
เครื่องบินนั้นใหมีความเชื่อมโยงเขาสูเสนทางสายหลักเพื่อ
สนับสนุนใหมีการขนสงสินคาคราวละมาก ๆ (Mass
Transportation) ซึง่นอกจากจะชวยประหยดัพลงังานแลว
ยังจะชวยลดตนทุนการขนสง รวมทั้งชวยลดการสึกหรอ
ของถนนลงไดอีกสวนหนึ่งดวย

2. จดัระบบการขนสงทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ
ใหมีความตอเนื่อง โดยในสวนของกรมการขนสงทางน้ำ
และพาณิชยนาวีไดวางแผนยุทธศาสตรเพื่อใหการขนสง
ทางน้ำเปนเสนทางหลกัในการขนสง ในชัน้ตนนีเ้หน็สมควร
สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการขนสงทางน้ำ ทางบก
(หมายความรวมถึงทางถนนและทางรถไฟ) ที่จะเชื่อมโยง
การขนสงทางภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มายงัทา
เรอืตาง ๆ  ทัง้ในแมน้ำเจาพระยา ยาวตลอดลงมาจนถงึเขต
ทาเรือศรีราชาและทาเรือแหลมฉบัง

3. สนบัสนนุ สงเสรมิระบบลอจสิตกิส ในภาค
การขนสงทัง้ภาครฐัและเอกชนใหสมบรูณ  จากการสมัมนา
สรปุความเหน็และขอเสนอแนะของสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตรเชิงลึกการพัฒนา
ระบบลอจิสติกสของประเทศไทย เพื่อเปนศูนยกลาง
ลอจสิตกิสของภมูภิาคในป 2547 - 2551 ไดเหน็ควรแกการ
พฒันาโครงสรางพืน้ฐานใหอยางเพยีงพอในระดบัหนึง่ โดย
ใหมกีารเชือ่มโยงระหวางสาขาการขนสง มกีารพฒันาขอมลู
และความรูในการบริหารลอจิสติกสแบบองครวม การสง
เสรมิใหมกีารใชเทคโนโลยเีชือ่มโยงระหวางองคกร และจดั
ใหมกีฎระเบยีบทีเ่กีย่วของอยางชดัเจน ซึง่ใหมคีวามพรอม
ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยง รวมทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหไดประโยชนสูงสุด

 
  

( - / ) 

 25.00 

 85.50 

 217.60 




ปที่ 14  ฉบับที ่ 1  ประจำเดือนมกราคม - มนีาคม 2549

                         
                                                                                      

4. ใชระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีใหไดประโยชนสูงสุด การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและสงเสริมระบบ
ลอจสิตกิส อนัจะชวยใหเปนการลดตนทนุการขนสง รวม
ทัง้ประหยดัพลงังานดวยการเชือ่มโยงกบักรมศลุกากร ซึง่
เปนหนวยงานใหอนญุาตในการนำเขาและสงออก ซึง่จะตอง
เชือ่มโยงขอมลูและบรกิารของภาครฐัอยางบรูณาการ (เชือ่ม
โยงกระบวนการนำเขาและสงออกใหเปน Single Window
Entry/Paperless)

5. ใหผใูชพลงังานรบัภาระคาใชจายตามทีเ่ปน
จรงิ ทัง้นีเ้พือ่ใหมกีารใชพลงังานทีม่อียอูยางจำกดัไดอยาง
มีประสิทธิภาพ คุมคาตรงตามหลักความเปนธรรมและ
ทั่วถึง หากใหผูใชพลังงานเปนผูรับภาระคาใชจาย ผูใช
พลังงานหรือผูบริโภคจะใชพลังงานอยางประหยัด และ
คมุคา ดงันัน้ เหน็ควรสนบัสนนุใหผบูรโิภครบัภาระคาใชจาย
ตามทีเ่ปนจรงิ ยกเวนการใชพลงังานเพือ่เศรษฐกจิโดยรวม
รัฐบาลจะชวยรับภาระบางสวน เพื่อมิใหมีผลกระทบกับ
ประชาชน หรอืหากจะมผีลกระทบกจ็ะใหมผีลกระทบนอย
ที่สุด และในลำดับตอไปจะกลาวถึงเสนทางการพัฒนา
ระบบลอจสิตกิสของไทยจากอดตีสอูนาคต สามารถอธบิาย
ไดดังนี้


⌫

ระบบลอจสิตกิสของไทยเคยมกีารพฒันามาแลว
แตในอดีต แตการพัฒนาที่มีอยางไมตอเนื่องทำใหความ
สามารถทางการแขงขันของไทยมีลดลง ปญหาที่พบใน
ปจจุบันของระบบการขนสงที่แมทราบดีวา การพัฒนา

ระบบขนสงทางเรือจะมีตนทุนต่ำกวาการขนสงทางรถไฟ
และรถบรรทุกหลายเทาตัว แตก็มีขอจำกัดเนื่องจาก
โครงขายการขนสงทางเรอืในประเทศไทยมจีำกดั เสนทาง
คมนาคมทางเรือโดยสวนใหญไมครอบคลุมพื้นที่
ยุทธศาสตร ทำใหโครงขายการขนสงทางเรือมีจำกัดอยู
เพียงเฉพาะแมน้ำสายหลัก เชน แมน้ำเจาพระยา และ
สายหลกัอืน่ ๆ  อกีไมกีส่ายเทานัน้  สวนการขนสงทางรถไฟ
ซึง่มตีนทนุถกูกวาการขนสงทางรถบรรทกุและไมมขีอจำกดั
ดานภมูศิาสตร เพราะสามารถวางโครงขายเขาไปยงัพืน้ทีใ่ด
ก็ไดโดยเฉพาะหัวเมืองหลักที่เปนแหลงรวบรวมสินคา
เกษตร เนือ่งจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมการ
ขนสงสินคาเกษตรดวยรถบรรทุกตองแบกรับตนทุนที่สูง
มาก ทำใหบัน่ทอนขดีความสามารถในการแขงขนัของไทย
ในตลาดโลก จงึควรมมีาตรการในการเพิม่สดัสวนการขนสง
โดยพฒันาระบบรางค ูเพิม่อปุกรณในการยกขน  หวัรถลาก
และตูสินคา โดยหาทางเชื่อมโยงระบบรางเขาไปใหทั่วถึง
การขนสงทางรถบรรทกุกำหนดใหบรรทกุไดไมเกนิ 26 ตนั
ขณะที่ขีดความสามารถในการบรรทุกจริงนั้นสามารถรอง
รับไดถึง 30-35 ตัน ทำใหตนทุนการขนสงสูงขึ้น เพราะ
รถบรรทุกตองเพิ่มเที่ยววิ่งมากขึ้น รัฐบาลจึงควรกอสราง
ถนนเพือ่รถบรรทกุโดยเฉพาะเปน Truck Road จากสถานี
บรรจแุละแยกสนิคากลอง (ICD) ลาดกระบงัไปยงัทาเรอื
แหลมฉบงัซึง่เปนเสนทางยทุธศาสตรทีม่ปีรมิาณรถบรรทกุ
ใชมากที่สุด
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ในอดีตแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกส
เคยมีการวางรากฐานมาเปนอยางดีตั้งแตสมัยรัฐกาลที่ 5
เพียงแตปจจุบันไดนำแนวคิดเดิมมาใชในการจัดรูปที่ดิน
ใหมซึ่งถือเปนยุทธศาสตรสำคัญของการพัฒนาระบบ
ลอจสิตกิสของประเทศ โดยควรมกีารจดัทีด่นิเปน Block
แลวนำระบบชลประทานเขาไป ซึง่การลงทนุในการขดุขยาย
รองน้ำหรือแมน้ำ เชน แมน้ำทาจีน แมกลอง และแมน้ำ
สมทุรสาคร เหลานีเ้ปนการลงทนุทีไ่มสงูมากนกั แตสามารถ
จะนำเอาระบบลอจสิตกิสมาใชไดอยางครบวงจร รฐับาลจงึ
จำเปนตองมีมาตรการทยอยประกาศเขตจัดรูปที่ดินเปน
พื้น ๆ ไป โดยดำเนินการควบคูกับการตัดถนนใหมที่ไม
ปลอยใหเฉพาะคนที่มีที่ดินติดถนนเทานั้นที่ไดประโยชน
แตตองออกกฎหมายกำหนดใหการสรางบานเรอืน จะตอง
มีแนวรนจากถนนพอสมควร ซึ่งจะทำใหความเจริญ
กระจายออกไปยังพื้นที่ที่ไมไดติดอยูกับเสนทางอันจะเปน
การกระจายความเจรญิอยางเทาเทยีมกนั

ในอนาคตควรมีการสรางเมืองใหมโดยใชรถไฟ
ความเรว็สงู (High Speed Train) เพือ่เชือ่มโยงการขนสง
ในภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอื
เขาดวยกนั เสนทางแรกคอืเสนทางสนามบนิสวุรรณภมู-ิอู
ตะเภา ซึง่จะเชือ่มโยงการขนสงในภาคตะวนัออกกบัสนาม
บินสุวรรณภูมิเพื่อกระจายความคับคั่งของเมืองออกไปยัง
ภูมิภาค กระจายความเจริญของเมืองออกไปยังชลบุรี-
ระยอง ทำใหไมกระจกุตวัอยใูนเขตกรงุเทพ สวนเสนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนั้น การสรางระบบ
ขนสงแบบ High Speed Train นี้ควรเชื่อมโยงมายัง
กรงุเทพและตอไปยงัภาคตะวนัออก โดยเฉพาะภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื ซึง่เปนพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรมาก เชน ความ
เกาแกทางศลิปวฒันธรรม โบราณคด ีแตกลบัไมถกูนำมา
ใชประโยชนอยางเต็มที่ การสรางระบบขนสงแบบ High
Speed Train นี้ จะมีผลทำใหผูคนงายตอการเขาถึง
ศลิปวฒันธรรม โบราณคดทีีม่คีณุคาของประเทศ อนันำไป
สูการซึมซับความสำนึกรักและเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของประเทศตน นอกจากนั้นการเดินทางไปยัง
ศนูยกลางของเมอืงไดอยางสะดวกรวดเรว็จะกอใหเกดิการ
กระจายตัวของเมืองเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ
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ขณะนี้โครงการที่ตองตอบสนองการเปนศูนย
กลางดานขนสง เพื่อเชื่อมกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เพือ่นบานมคีวามกาวหนาไปมาก เชน สนามบนิสวุรรณภมูิ
การปรับปรุงสนามบินเชียงใหม สนามบินภูเก็ต โครงการ
ถนน 4 เลน สวนการขนสงระบบราง (rail mode) จะตอง
ปรับขนาดของรางใหเขาสูมาตรฐานสากล โดยเปนระบบ
hi-speed และรางคใูหได เพือ่ลดตนทนุการใชพลงังานลง
ในระยะยาว นอกจากนี ้ยงัมยีทุธศาสตรและโครงการทีต่อง
นำไปจดัหมวดหม ูและวางกรอบการลงทนุ ซึง่รวบรวมจาก
มตคิณะรฐัมนตร ีและเปนนโยบายทีป่ระกาศเพิม่เตมิของ
พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีประกอบดวยศนูย
กลางการบริการดานสุขภาพ ดานทองเที่ยว ดานพลังงาน
ดานการขนสง การจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมซอมเครื่อง
บนิ กองทนุ Venture capital fund สถาบนัยทุธศาสตร
ขีดความสามารถในการแขงขัน โครงการเมืองใหม ระบบ
ลอจิสติกส โครงการสะพานขามแมน้ำเจาพระยา 4 จุด
โครงการจดัระบบทอสงน้ำ โครงการปลกูปาเฉลมิพระเกยีรติ
ทั่วประเทศ โครงการบานเพื่อประชาชน บานมั่นคง
โครงการหนึง่ตำบล หนึง่สวน โครงการธนาคารอาหาร โดย
การใหนักเรียนยืมจักรยาน 3 แสนคัน การประกันชีวิต
นักเรียน การแปลงสินทรัพยเปนทุน การฟนฟูคนเรรอน
ศนูยบรกิารแรงงานไปตางประเทศ ปรบัปรงุวงเงนิการกยูมื
เรียนเพิ่มเติม โครงการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษของ
ประชาชน โครงการอทุยานวทิยาศาสตร โครงการ e-library
และ ICT เพือ่ประชาชน เปนตน


การปรบัตวัของราคาน้ำมนัทีย่งัคงสงูขึน้ตอเนือ่ง

ทำใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นสงผลทำใหสินคาปรับราคาสูง
ขึ้นตาม ซึ่งในหลายธุรกิจพยายามแกไขปญหาเพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน ทำใหลอจิสติกสเปน
ทางออกหนึง่ของการแกไขปญหาวกิฤตการณน้ำมนัเพือ่ลด
ตนทุนการผลิตลง แตเนื่องจากปจจุบันการพัฒนาระบบ
ลอจิสติกสยังคงมีปญหาอยู ซึ่งสาเหตุหลักคือการไมมี
นโยบายที่ชัดเจนและไมมีกลไกในการผลักดันนโยบาย
บทความนี้จึงเสนอทางออกคือควรกำหนดยุทธศาสตรลด
การใชพลังงาน โดยเสนอวาควรมีการสนับสนุน สงเสริม
เรงรัดจัดใหมีการขนสงในระบบการขนสงคราวละมาก ๆ
(Mass Transportation) จดัระบบการขนสงทางน้ำ ทาง
บก ทางอากาศ ใหมคีวามตอเนือ่ง  สนบัสนนุ สงเสรมิระบบ
ลอจิสติกส ในภาคการขนสงทั้งภาครัฐและเอกชนให
สมบรูณ  ใชระบบการสือ่สารโทรคมนาคม  เทคโนโลยใีห
ไดประโยชนสูงสุด และใหผูใชพลังงานรับภาระคาใชจาย
ตามที่เปนจริง ตลอดทั้งควรสรางเมืองใหมโดยใช High
Speed Train เพื่อเชื่อมโยงการขนสงในภาคตะวันออก
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอืเขาดวยกนั
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