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เม่ือกล่าวถึงท่าเรืออันดามันแล้วทุกภาคส่วนจะคิดถึงท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล ด้วยผลจากการศึกษาของภาครัฐบาล ที่สรุป 
ท่ีตั้งท่าเรืออันดามันท่ีเหมาะสมของโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงของโครงการท่าเรือปากบารา  
เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงการประชาพิจารณ์ต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วเป็นเวลาเกือบ 10 ปี จะไม่ขอ 
กล่าวถึงการศึกษาโครงการเดิม แต่จะพิจารณาถึงสภาพการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อเนื่อง เพราะผลกระทบของโครงการท่าเรือ 
ปากบาราต่อสังคม วัฒนธรรม การประกอบอาชีพชุมชน และสิ่งแวดล้อมมีมาก ประชาชนและท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมกับกับโครงการนี ้
ตั้งแต่ต้น หากจะด�าเนินโครงการต่อไปอาจจะเหมือนกรณีการต่อต้านของโรงงานแทนทาลั่ม จังหวัดภูเก็ตในอดีต ท่ีเกิดการจลาจล 
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและบ้านเมืองเป็นอย่างมาก 
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เ พ่ือนบ ้าน ท ่าเรือเองต ้องหลีกเลี่ยง 
ผลกระทบชมุชนวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่ต้องมีที่ตั้งใน
ร่องน�้าลึกพอส�าหรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ 
ท�าให้ชี้น�าไปสู ่นวัตกรรม “เกาะท่าเรือ 
Port Island” เช่นเดียวกับ เกาะท่าเรือ 
ยางชางของเซีย่งไฮ้ หรอืเกาะท่าเรอืรอ็คโค่
ของโกเบ เป็นต้น (ในกรณีนี้มีการเสนอว่า
ควรห่างจากชายฝั่ง 5-12 ไมล์ ซึ่งจะยังมี
สถานะเป็นท่าเรือชายฝั่งอยู่) 

ความเป็นมาของโครงการ 
ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา
 ในปัจจบุนัสถานการณ์การแข่งขัน
ทางการค้าและการขนส่งทางทะเลเพ่ิมสูง
ขึ้นเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 

 ในการเลือกท่ีตั้งและลักษณะ
โครงการท่าเรือน�้าลึกด้วยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีแบบเดิม โดยจะพิจารณาชายฝ่ัง
ทะเลท่ีมร่ีองน�า้ลกึได้มาตรฐาน (ลกึกว่า 11 
เมตรขึ้นไป) และประกอบมีการพิจารณา
ระบบ Landbridge ข้ามสองทะเล (สตูล-
สงขลา) แข่งขันกับท่าเรือมาเลเซียและ
ท่าเรือสิงคโปร์ ท�าให้ค�าตอบของท่าเรือ 
น�้ าลึ กชายฝ ั ่ งทะ เลอันดามันตลอด 
แนวชายฝั่งคือ “ท่าเรือปากบารา จังหวัด
สตูล” ทั้งท่ีศักยภาพท่าเรือปากบารา 
อ่อนด้อยกว่าท่าเรอืเพ่ือนบ้านมาก โดยเฉพาะ 
ระบบ Landbridge ท�าให้ราคาต้นทุน 
เวลาการขนส่ง ความถี่การขนส่ง และการ
บริหารท่าเรือโลจิสติกส์ล่าช้า เกิดความ 
เสียหายมากจนจะไม่มีผู ้ประกอบการ 
รายใดยอมเสี่ยงเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้  
อย่างไรก็ตามในวงการเศรษฐกิจและ 
โลจิสติกส์การขนส่งทางทะเลนั้น ท่าเรือ
อันดามันเป็นความจ�าเป็นของการสร้าง
ท่าเรือน�้าลึกของประเทศไทย ท่ีแก้ปัญหา
ระบบขนส่งทางทะเลท่ีมีผลประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติมากขึ้น และประเทศไทยก็ 
เสยีเปรยีบประเทศเพ่ือนบ้านในการแข่งขนั
นี้มาโดยตลอด 
 กลุม่นสิติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ได้สนใจปัญหาโลจิสติกส์ทางทะเลนี้ จึง
ท�าการศึกษาทางวิชาการ Academic 
Workshop และพัฒนาองค์ความรู้ท่าเรือ
ทีทั่นสมยัโดยมเีทคโนโลยีท่ีมปีระสทิธิภาพ
เทียบเท่าสากล ได้สรปุตวัอย่าง Andaman 

Port Prototype เพ่ือกระตุ้นภาครัฐบาล
ให้หันมามองแนวทางท่าเรืออันดามัน
ท่ีมีประสิทธิภาพในการขนส ่งสินค ้า 
กระบวนการประชาพิจารณ์และมส่ีวนร่วม
ของประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบด้านสงัคม 
สิ่งแวดล้อม และต้องได้รับผลประโยชน ์
คืนสู่ท้องถ่ินด้วย จึงจะได้รับการยอมรับ
แ ล ะ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค รั ฐ บ า ล 
ยุทธศาสตร์ส�าคัญของท่าเรืออันดามัน
จะตอบสนองการขนส่งต่อเนื่องสู่ภาคพ้ืน
แผ่นดินใหญ่ทางบก และส่งถ่ายสินค้า
และบรกิารกลบัสูท่ะเลสูป่ระเทศปลายทาง 
ที่ ป ร ะ เ ท ศ จี น แ ล ะ อิ น โ ด จี น  โ ด ย มี
ยุทธศาสตร์รองที่เป็น Landbridge ข้ามสู่ 
ฝั ่งอ่าวไทยส�าหรับกิจกรรมขนส่งสินค้า
บางชนิดบางประเภทที่ได้เปรียบประเทศ
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เมื่อเทียบกับประชากรมาเลเซียซึ่ งมี
ชายแดนติดกัน ชาวใต้จ�านวนมากต้อง
ข้ามไปท�างานในมาเลเซยี ถ้ามกีารก่อสร้าง
ท่าเรือน�้าลึกทับละมุและมีการส่งเสริม
พัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต้ นกัลงทนุจะเห็นโอกาส 
แ ล ะ เ ริ่ ม พั ฒ น า ด ้ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เช่นเดยีวกับการพัฒนาพ้ืนทีภ่าคตะวันออก  
(Eastern Seaboard Development) จะเป็น 
การสร ้างงาน สร ้างรายได้ ส ่งผลให้
ปัญหาความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในภาคใต้จะ 
บรรเทาลงและจะหมดไปในที่สุด

4. เพ่ือเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้า 
โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา
 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าช่องแคบ
มะละกามีการจราจรทางเรือที่คับคั่ง
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกซึ่งเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุเรือเฉีย่วชนกัน ในอนาคตช่องแคบ
มะละกาอาจจะคบัคัง่จนเรอืสนิค้าเดนิทาง 
ได้ไม่สะดวกหรือ อาจมีอุบัติเหตุเรือจม
ขวางร ่องน�้าท�าให้ไม ่สามารถผ่านได้  
ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น ประเทศไทย
ยังมเีส้นทางขนส่งสนิค้าเพ่ือท�าการค้าขาย
กับตะวันตกโดยผ่านทางท่าเรือน�้าลึก 
ทับละมุ จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าเรือน�้า
ลึกทับละมุ จังหวัดพังงา
 จากสถานการณ์การแข ่งขัน 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จึงได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยให้เป ็นศูนย์กลางพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเน้นการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
ก้าวทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลกท่ีได้เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยที่การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางน�้าเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพ
เพ่ือการแข ่งขันและการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการขนส่ง 
เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสนับสนุนการเคลือ่นย้าย 
สนิค้าไปสูข่บวนการผลติและการออกสูต่ลาด  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขนส่งทางน�้า
เป็นการขนส่งได้คราวละมาก ๆ อย่าง
รวดเร็วและมกีารเชือ่มโยงระบบการขนส่ง
หลายรูปแบบ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน
การขนส่งซึ่งโดยสภาพทางกายภาพแล้ว 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการท่ีจะ
พัฒนาให้เป็นศนูย์กลางการขนส่งในระดบั
ภูมิภาค โดยการพัฒนาการเชื่อมโยงพื้นที่
ชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้ตอนล่าง  
ให้เป็นโอกาสใหม่ของประเทศในการ 
เชื่อมโยงสู ่ โครงข ่ายการค ้าโลกและ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่ 
เก่ียวเน่ืองกับ การประมงและการเกษตร
ซึ่งเป็นสาขาการพัฒนาที่มีบทบาทส�าคัญ
อย่างย่ิงต่อพ้ืนท่ีจงัหวัดภาคใต้ ให้สามารถ
มีทางเลือกในการส่งสินค้าออกสู ่ทะเล 
ได้ท้ังสองฝั่งซึ่งจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของ
การขนส่งทางเรือได้อย่างมาก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นประตูการค้าสู่ด้านตะวันตก
 ประเทศไทยมีการค้ากับด้าน
ตะวันตกประมาณ 30% ของปริมาณ 
การค้าท้ังหมดแต่ไม่มีท่าเรือน�้าลึกหลัก

ด้านฝั่งทะเลตะวันตก ท�าให้สินค้าต้อง
ส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือ
กรุงเทพแล้วอ ้อมแหลมมลายูไปด้าน
ตะวันตก ถึงแม้จะมีท ่าเรือภูเก็ตและ
ท่าเรือระนองซึ่งอยู่ทะเลฝั่งตะวันตกก็ยัง
เป็นเพียงท่าเรือ Feeder ให้กับท่าเรือใน
มาเลเซียและสิงคโปร์

2. เพื่อลดการพึ่งพาท่าเรือต่างประเทศ
 สินค้าในภาคใต้ในปี พ.ศ. 2547 
ส่งออกโดยใช้ท่าเรือไทย (สงขลา ภูเก็ต 
ระนอง) เพียง 25% ท่ีเหลอือกี 75% ส่งออก 
ตามด่านชายแดนเข ้าไปในมาเลเซีย 
ซึ่งในจ�านวนนี้ 30% เป็นสินค้าบริโภค
ภายในมาเลเซีย ท่ีเหลืออีก 45% ส่งออก 
ไปประเทศท่ีสามโดยผ่านท่าเรือจาก
ประเทศมาเลเซยี จะเห็นว่าไทยส่งสนิค้าไป 
ประเทศท่ี 3 โดยใช้ท่าเรือในประเทศ
มาเลเซียเกือบ 2 เท่าของสินค้าท่ีผ่าน
ท่าเรือไทย อันเป็นผลให้ไทยต้องเสียเงิน
ตราต่างประเทศในการใช้ท่าเรือมาเลเซีย 
ถ้ามีท่าเรือน�้าลึกทับละมุ สินค้าส่วนนี ้
จะกลับมาส่งออกที่ท่าเรือในประเทศไทย

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และ
ความมั่นคงในภาคใต้
 ภาคใต้ได้รับการพัฒนาไม่มาก
ยกเว้นในเรื่องการท่องเท่ียวประชากร 
ส่วนใหญ่จงึมรีายได้ต�า่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
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เช่น แผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.  
2550-2554 ทีมุ่ง่เน้นเพ่ือลดต้นทนุโลจสิติกส์ 
และการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร ์
ที่ส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่
 ประการท่ี 1: การปรับปรุง  
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ์ในภาค 
การผลิต การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ ยังล ้าหลัง ที่ท�าให ้ต ้นทุนการขนส่ง 
ค่อนข้างสูง การลงทุนพัฒนาการขนส่ง
ระบบราง ใช้การขนส่งทางถนนให้น้อยลง 
แต่ใช้การขนส่งทางรางและทางน�า้ให้มากข้ึน
 ประการท่ี 2: เพ่ิมบทบาทภาครฐั 
เพ่ือเข ้าไปช่วยภาคเอกชน ในการใช ้
องค์ความรู ้ด ้านการบริหารโลจิสติกส์ 

มาใช้บริหารธุรกิจให้ดีขึ้นซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ระบบขนส่งและโลจิสติกส์
 ประการท่ี 3: การพัฒนาธุรกิจ 
โลจสิตกิส์ ส่งเสรมิและพัฒนาผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจโลจิสติกส์ให้มีมากขึ้น มีความเป็น 
มืออาชีพมากขึ้น
 ประการท่ี 4:  การปรับปรุง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค้า แก้ไข
ปัญหาด้านกฎระเบียบ พิธีการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการน�าเข้า-ส่งออก ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น
 ประการที่ 5:  คือ การพัฒนา
ก�าลังคน ข้อมูล การสร้างบุคคลากรด้าน
โลจิสติกส์

ทางการค้าและการขนส่งทางทะเลระหว่าง
กลุ่มนานาประเทศท่ีสูงขึ้น รัฐบาลจึงมี 
นโยบายในการเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกจิ 
และเพ่ิมขีดสมรรถนะความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถเป็นผู้น�าทาง
เศรษฐกิจและสามารถก้าวทันสถานการณ์
โลกท่ีได้เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ทางรัฐบาลจึงก�าหนดแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
แห่งชาติออกมาหลายฉบับอย่างต่อเน่ือง 
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 โดยแผนพัฒนาท่าเรือทับละมุ 
จ�าเป็นจะต้องมีแบบบูรณาการและการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมดังนี้
 1. ท่าเรือน�้าลึกทับละมุ ซึ่งเป็น
ท่าเรือน�้าลึกส�าหรับการส่งสินค้าออกและ
สินค้าน�าเข้า ควรพัฒนาเป็นท่าเรือสินค้า
แบบใส่ตู้คอนเทนเนอร์ 
 2. เขตนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือ
การส่งออก (Export Processing Zone) 
เป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือการส่งออก
ทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร 
ท้ังในกรณีน�าวัตถุดิบเข ้าและเมื่อส ่ง
ออกสินค้าส�าเร็จรูปซึ่งจะช่วยให้รวดเร็ว 
และลดต้นทุนการผลิตกับต้นทุนทาง 
โลจิสติกส์ 
 3. พัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ 
การสร้างสถานีย่อยไฟฟ้า น�้าประปา/น�้า 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ  ส�าหรับอุตสาหกรรม
รวมถึงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 
นอกจากน้ีรัฐบาลต้องสร้างโครงข่ายถนน
และเส้นทางรถไฟจากนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อเชื่อมสู่ตลาดภายนอกอีกด้วย 
 4 .  การพัฒนาอุตสาหกรรม  
เป็นสิง่ส�าคญัในการพัฒนานิคมอตุสาหกรรม
ทีเ่ชือ่มโยงกับท่าเรอืน�า้ลกึทับละม ุโดยเลอืก
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีโดยแบ่ง
ออกเป็นประเภทอตุสาหกรรมดงัน้ี
 ก) อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 
อุตสาหกรรมแปรยางพารา อุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น�้าทะเล อุตสาหกรรมแปรรูป
ปศุสัตว ์  อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรม
น�้ามันพืชและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
(ยางพาราและอื่น ๆ )
 ข) อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยน�าเข้าวัตถุดิบจาก 
ต่างประเทศและเข้ารูปเลื่อมที่สวยงาม
  ค) อุตสาหกรรมเวชกรรมและ

เภสชักรรม สามารถซือ้สารเคมจีากอนิเดีย
และยุโรป
 ง) อุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือ
ล้างและซ่อมตู้สินค้า ควรอยู่ติดหรือใกล้
ท่าเรือ
 จ) โรงงานเหล็ก และเหล็กกล้า
 ฉ) โรงผลิตไฟฟ้าใช้เทคโนโลยี
สะอาด
 ช) โรงงานผลติผลติภัณฑ์พลาสติก
 ซ) สถานีรวบรวมและขนส่งสนิค้า
ทั่วไปควบคู่กับการขนส่งสินค้าเหลว 
 5. การพัฒนาโครงข่ายโลจสิตกิส์ 
ของประเทศ โครงการพัฒนาท ่าเรือ
น�้าลึกทับละมุ เป็นการสร้างโอกาสให้
ประเทศไทยสามารถสร ้างศูนย ์กลาง 
โลจิสติกส์ได้ในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะท่ี
สถานีรถไฟทุ่งโพธ์ิ อ�าเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยความต้องการในการ
พัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศ
ประกอบด้วย ระบบการขนส่ง คลังเก็บ
สินค้า และโครงข่ายสารสนเทศแบบ  
On-line เชื่อมโยงทั้งประเทศ โดยมีข้อมูล
เก่ียวกับตารางด�าเนนิการของการขนส่งทัง้
ทางน�า้ ทางถนน ทางรถไฟ และทางอากาศ 
โดยสังเกตการณ์ผ่านดาวเทียม 
 6.  เ พ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันนานาชาติ วัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์คือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขนส่งภายในประเทศซึ่งมีแนวทางการ
ด�าเนินการดังนี้
 6.1 พัฒนาระบบการขนส่งทาง
ทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพัฒนา
กองเรือพาณิชย์นาวีไทยให้ได้มาตรฐาน 
โดยใช้นโยบายและมาตรการเหล่านี้
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 ก) BOI ควรส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์
นาวีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ยกเว้นภาษี
รายได้นิติบุคคล เป็นต้น
 ข) รัฐบาลลดหรือยกเว้นภาษีใน
การจดทะเบียนสัญชาติกองเรือและสิทธิ
พิเศษแก่กองเรือพาณิชย์นาวีไทย
 ค) รัฐบาลควรปล่อยเงินกู ้ใน
อัตราดอกเบี้ยต�่าให้แก่บริษัทเรือสัญชาติ
ไทยกู้ไปซื้อเรือเดินสมุทร
 ง) รัฐบาลให้สิทธิพิเศษอื่น ๆ 
แก่กองเรือพาณิชย์นาวีไทย เช่น ยกเว้น 
ค่าน�าร่องน�้า และลดค่าเทียบท่าให้แก่ 
กองเรือสัญชาติไทย เป็นต้น
 จ )  ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ ส ถ า บั น
อุดมศึกษาเป ิดหลักสูตรการท�าธุรกิจ  
เดินเรือนานาชาติโดยเน้นที่นักลงทุนใน
ธุรกิจการเดินเรือ
 6.2 รัฐบาลควรส่งเสรมิให้สถาบนั
อุดมศึกษาเป ิดหลักสูตรการท�าธุรกิจ 
เดินเรือนานาชาติโดยเน้นทัง้ด้านการลงทุน 
การบริหารจัดการธุรกิจเดินเรือ บุคลากร 
ท่ีท�างานในธุรกิจเดนิเรอืและธุรกิจต่อเน่ือง
การเดินเรือ 
 6.3 พัฒนาระบบการขนส่งแบบ
ระบบ Multi-Modal Transportation  

อย่างบรูณาการท้ังด้านการขนส่งทางถนน 
ทางรถไฟ และชายฝ่ังโดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ On-line อย่างสมบูรณ์ 

สรุปผลการวิเคราะห์ท่าเรือทับละมุ 
จังหวัดพังงา
 โครงการท่าเรอืน�า้ลกึทบัละม ุเป็น
หน่ึงในโครงการพัฒนาท่าเรอืน�า้ลกึชายฝ่ัง
ทะเลอันดามัน ที่จะได้รับการน�าเสนอ
และมีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จ 
ท่าเรือน�้าลึกทับละมุเองก็ยังมีศักยภาพใน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ท้ังภูมิประเทศท่ี 
เหมาะสม ไม่ใกล้ท่าเรอืคูแ่ข่งอย่างมาเลเซยี
มากจนเกินไปนัก ท�าให้แม้การขนส่งข้าม
ฝ่ังจากตะวันตกสูต่ะวนัออกยังไม่ถือเป็นที่
น่าสนใจนัก แต่ถือเป็นข้อได้เปรยีบส�าหรบั
ท่าเรือทับละมุส�าหรับสินค้าที่ต ้องการ 
ส่งขึ้นเหนือไปสู่ประเทศจีนและอินโดจีน 
และมีโครงการจะสร้างแหล่งกระจายการ
ขนส่งอกีหลายแห่งเพ่ือมาตอบรบัท่าเรอืน�า้
ลกึแห่งใหม่ทีก่�าลงัจะเกิดขึน้ 
 รัฐบาลมีหน้าท่ีในการส�ารวจ
ความเป็นไปได้ในโครงการการก่อสร้าง 
วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

และเศรษฐกิจ เน่ืองจากด้ังเดิมพ้ืนท่ีบรเิวณ
นี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสาย
มุสลิมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก จ�าเป็นจะต้องสอบถามความเห็น
จากชาวบ้านส่วนหน่ึงเพ่ือลดผลกระทบ
กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่และลด
การต่อต้านจากชาวบ้านในชุมชน และอีก
ส่วนหน่ึงจะต้องขอความร่วมมือกับทาง
ฐานทัพเรอืพังงา เน่ืองจากพ้ืนทีบ่างส่วนใน
การขยายท่าเรือทับละมุจ�าเป็นจะต้องขอ
พื้นที่บางส่วนจากทางฐานทัพ ซึ่งจะท�าให้
ต้นทนุของทีด่นิในการก่อสร้างท่าเรอืน�า้ลกึ
ส�าหรับขนถ่ายสินค้าน้อยลง เพ่ิมโอกาส 
ในการแข่งขันกับท่าเรือคู่แข่งได้
 ท่าเรอืทบัละม ุตัง้อยูบ่นชายฝ่ังฟาก
ตะวันตกของภาคใต้ตอนล่างในเขตจงัหวัด
พังงา ริมฝั่งทะเลบ้านทับละมุ ต.ล�าแก่น  
อ.ท้ายเหมือง ติดกับฐานทัพเรือพังงา  
ในปัจจุบันได้เปิดบริการเป็นท่าเทียบเรือ
โดยสารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดเรอืไม่เกิน
ไม่เกิน 500 ตนักรอสส์ ขนาดร่องน�า้กว้าง 
40 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ลกึ 3 เมตร ซึง่ใน
ปัจจุบันเปิดให้บริการโดยธนารักษ์จังหวัด
พังงาโดยให้เช่าบรหิารท่าเทียบเรอืแก่เอกชน
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 ท้ังหมดน้ีเป็นผลสรปุของการศกึษาท่าเรอื
อันดามันท่ียกตัวอย่าง ท่าเรือทับละมุ จังหวัด
พงังา เป็นกรณีศกึษา และให้ท�าการประชาพจิารณ์  
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในแง่ของการปฏบิติั
การท่าเรอื ทีต่ัง้และส่วนเก่ียวเน่ืองตามกลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ด้านอนัดามนั จะได้ผลสรุปเบือ้งต้นของท่ี
ตั้งในจังหวัดท่ีตอบสนองการตั้งท่าเรืออันดามัน 
เพราะจะเป็นลักษณะเกาะท่าเรือท่ีจะสามารถ
ปรับปรุงพิกัดให้หลีกห่างจากสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางน�า้ได้เป็นอย่างด ีจึงท�าการศกึษาและออกแบบ
ท่าเรอือันดามันท่ีสมบรูณ์ต่อไป

 หากหลังจากโครงการผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และผ่านกระบวนการส�ารวจผลกระทบสภาพแวดล้อมและ 
การท�าประชาพิจารณ์กับชุมชนแล้ว โครงการจะเริ่มก่อสร้างในส่วนของท่าเรือและแล้วเสร็จในกรอบเวลา 3-5 ปี ส่วนบริเวณของ 
ศูนย์บริการอื่น ๆ นอกท่าเรือจะค่อย ๆ พัฒนาและก่อสร้างโดยมีกรอบระยะเวลา 10 ปี 
 การสร้างท่าเรือน�้าลึกทับละมุจะสามารถเป็นทางเลือกหนึ่ง ของการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือสู่ประเทศจีน และมีศักยภาพท่ีจะ 
ดึงสินค้าบางส่วนจากท่าเรือประเทศมาเลเซียมาได้ โครงการก่อสร้างท่าเรือทับละมุจะมีเสียงคัดค้านต่อต้านบ้าง แต่ถือว่าน้อยกว่า 
ทางโครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา เพราะฉะนั้นการด�าเนินการก็จะมีความราบรื่นและสามารถเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น ส�าหรับพื้นที่ส�าคัญ 
อืน่ ๆ  ท่ีมกี�าหนดจะสร้างขึน้มาเพ่ือรองรบัการขยายตวัของท่าเรอืน�า้ลกึทับละม ุก็ได้จดัให้มกีารสร้างอยู่ในบรเิวณรอบนอกพ้ืนท่ี เน่ืองจาก
เกรงจะกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน และลดความแออัดของพื้นที่โดยรอบท่าเรือทับละมุต่อไป

สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ จ�านวน สถานที่ตั้ง 

ท่าเรือน�้าลึกทับละมุ 1 เป็นเกาะนอกชายฝั่งทะเลประมาณ 5-12 ไมล์

ท่าเรือทหารเรือ 1 ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับแผนแม่บทใหม่

สถานีขนส่งสินค้า หรือ Truck Terminal 3 1. ใกล้ DC ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. ใกล้ DC ที่อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ใกล้ ICD บริเวณรถไฟขนานทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา-ระนอง)

สถานีบรรจุ/ส่งมอบสินค้า 
(Container Freight Station)

1 อยู่ในบริเวณหลังท่าเรือทับละมุ

สถานีบรรจุและการแยกกล่องสินค้า 
(Inland Container Depot)

1 บริเวณรถไฟขนานทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา-ระนอง)

ย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard) 1 อยู่บริเวณหลังท่าเรือทับละมุ

สถานีเก็บรักษาสินค้า (Warehouse) 2 1. ใกล้ท่าเรือทับละมุ
2. อ�าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) 1 ชานเมือง อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 
(Distribution Center)

2 1. อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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¢¹Ò´ 10x10 «Á.

¢¹Ò´ 15x35 «Á.

¢¹Ò´ 15x30 «Á.¢¹Ò´ 15x25 «Á.

¢¹Ò´ 10x25 «Á. ¢¹Ò´ 15x15 «Á.

SUPERLINKS
R  E  A  D  Y  M  A  D  E   S  T  I  R  R  U  P  S

เหล็กปลอก สำเร็จรูป
ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารรสาทาวเวอร 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 66-2937-1000  แฟกซ 66-2937-1646-47   www.tatasteelthailand.com

คุณกิตติศักดิ์

คุณคเชนทร

คุณฉลองลาภ

คุณกาจน

คุณธนกฤต

โทร. 089-203-2056

โทร. 086-232-8717

โทร. 091-120-2102

โทร. 063-193-2544

โทร. 090-001-5233

ภาคเหนือ

ภาคใต

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนใจเปนตัวแทนจําหนาย เหล็กปลอกสําเร็จรูป ทิสคอน ซุปเปอรลิงค ติดตอ

ปลอดภัย คุมคา สะดวก รวดเร็ว วางใจได
ผลิตจากเหล็กเสน 6 มิลลิเมตร ที่ไดมาตรฐาน มอก. 20-2559

รายแรก รายเดียว ในประเทศไทย
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ทาทา ทิสคอน      บกส SD   50

เหล็กเสนขอออย

คุณภาพ ระดับโลก โดย บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

แกรง ทน เหนือกวา เพื่อพัฒนากอสรางไทย
SD 50 เหล็กเสนกอสรางกําลังสูง

คุณสมบัติรับแรงดึงไดมากกวา เหล็กเกรด SD 40  

ดัดโคงงอ ในองศาแคบ ไมปริแตกหักงาย

ลดจํานวนการใชเหล็กเสนในโครงการ *

เพิ่มประสิทธิภาพงานกอสราง รับนํ้าหนักไดมาก

*เมื่อสิ่งกอสรางถูกออกแบบใชเหล็ก SD 50

*ประหยัดสูงสุด 36% เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสน SD 30

ประหยัดสูงสุด 16% เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสน SD 40

ประหยัดเหล็กเสน

www.tatasteelthailand.comÁÍ¡. 24-2559

ºÃÔÉÑ· àÍ็¹.·Õ.àÍÊ. ÊµÕÅ¡ÃØ�» ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
·Õ่µÑ้§âÃ§§Ò¹: àÅ¢·Õ่ 351 ¶.·Ò§ËÅÇ§ÊÒÂ 331 
µ.º‹ÍÇÔ¹ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20230 

ºÃÔÉÑ· àËÅ็¡¡‹ÍÊÃŒÒ§ÊÂÒÁ ¨Ó¡Ñ´
·Õµ่Ñ§้âÃ§§Ò¹: ¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁÁÒºµÒ¾Ǿ  ¶¹¹äÍ-7
µ.ÁÒºµÒ¾Ø´ Í.àÁ×Í§ÃÐÂÍ§ ¨.ÃÐÂÍ§ 21150

ºÃÔÉÑ· àËÅ็¡ÊÂÒÁ (2001) ¨Ó¡Ñ´
·Õ่µÑ้§âÃ§§Ò¹: àÅ¢·Õ่ 49 ËÁÙ‹·Õ่ 11
µ.ºÒ§â¢Á´ Í.ºŒÒ¹ËÁÍ ¨.ÊÃÐºØÃÕ 18270

ผูแทนขาย ติดตอ
   ภาคเหนือ คุณกิตติศักดิ์ 089-203-2056    ภาคใต คุณคเชนทร 086-232-8717    ภาคตะวันออก คุณฉลองลาภ 091-120-2102
   ภาคตะวันตก คุณกาจน 063-193-2544    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณธนกฤต 090-001-5233

ผูแทนขาย ติดตอ
   ภาคเหนือ คุณกิตติศักดิ์ 089-203-2056    ภาคใต คุณคเชนทร 086-232-8717    ภาคตะวันออก คุณฉลองลาภ 091-120-2102
   ภาคตะวันตก คุณกาจน 063-193-2544    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณธนกฤต 090-001-5233
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