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ส�าหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)  
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
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เร่ือง/ภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.ระหตัร โรจนประดิษฐ์, Google

บทความพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร. ระหัตร โรจนประดิษฐ์
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมหลัก, ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาเอก การออกแบบชุมชนเมือง Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University, 
United Kingdom
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ประธานหลักสูตร การออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อ�านวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การโลจิสติกส์ ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความด้านโลจิสติกส์ตอนนี้ขอเสนอการวิเคราะห์ทางวิชาการที่น่าสนใจยิ่ง ของนายพัฒนพงษ์  
พงษ์ธานี นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภายใต้การให้ค�าปรึกษาของ รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ที่ก�าลังพิจารณาน�ามาใช้ในงานวิจัย
ของบริษัทที่ปรึกษาโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในโครงการของรัฐบาล งานวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์ทางด้าน
ผังเมืองโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องเป็นหน่ึงในโครงสร้างพ้ืนฐานทางโลจิสติกส์ ที่ช่วย 
พัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมทางด้านโลจสิตกิส์ถือเป็นหน่ึงในกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 
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ทีน่โยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศได้ให้ความสนใจเพ่ือให้เกิดความ 
เชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ดังเช่น ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(ASEAN Economic Community: AEC) ได้กล่าวว่า 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิตกิส์ให้
มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก 
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรบั
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมท้ังมี
กฎและระเบยีบท่ีเอือ้อ�านวยต่อกิจกรรมการค้า 
และการลงทนุ (ศูนย์ความรู ้ARIT, 2558) 
 นอกจากนโยบายและยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้ให้ความ
ส�าคัญกับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์แล้ว 
นโยบายและยุทธศาสตร์ภายในประเทศก็ได้
ให้ความส�าคญักับการพัฒนากิจกรรมทางด้าน 

โลจสิตกิส์เช่นกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ซึง่ได้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) เป็นกรอบในการก�าหนดยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
กล่าวถึงยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ไว้
ในยุทธศาสตร์ท่ี 7 “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร ้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์” 
ว่าปัญหาของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ขาดความต่อเนื่องในการ
ด�าเนินการทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ รวมถึง
การบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล (ส�านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านัก 
นายกรัฐมนตรี, 2560) นอกจากน้ี แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ ฉบบัที ่2  
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(พ.ศ. 2556-2560) ได้ประเมินยุทธศาสตร์
ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2551-2554 ว่า 
การพัฒนาทางด้านการคมนาคมขนส่งและ
 โลจิสติกส ์ของประเทศ ยังขาด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสิ่งอ�านวย 
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง ด ้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงคมนาคม, 2556)
 จากนโยบายการพัฒนาและปัญหา
ของการคมนาคมขนส ่งและโลจิสติกส  ์
ต่าง ๆ  ข้างต้น จะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานทาง
โลจสิติกส์ ซึง่รวมถึงสถานีบรรจแุละแยกสนิค้า
กล่องมคีวามจ�าเป็นในการสร้างความต่อเนือ่ง
ในการด�าเนินการทาง
 โลจสิตกิส์โดยเมือ่พิจารณาศกัยภาพ
ทางด้านท่ีตั้งของประเทศพบว่า ประเทศไทย
มีความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน กล่าวคือ 
ประเทศไทยมท่ีีต้ังอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศ
พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ  
ในภูมิภาค ประกอบกับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ของประเทศไทยมีที่ตั้งติดกับอ่าวไทย และ
ภาคใต้ฝ ั ่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน  

ซึ่งมี ศักยภาพในการคมนาคมขนส่งและ 
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เนื่องจากการ
ขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งท่ีสามารถขนส่ง
ได้จ�านวนมาก และมีความประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale) จากศักยภาพดังกล่าว 
การพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่าง
ประเทศจึงมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 ภาคใต้ของประเทศไทยมข้ีอได้เปรยีบ 
ด ้านการคมนาคมขนส ่งและโลจิสติกส ์
ระหว่างประเทศ เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเลและ 
มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียส�าหรับ
สถานีบรรจแุละแยกสนิค้ากล่องเพ่ือการขนส่ง
ทางเรือน้ันข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2556 พบว่า ประเทศไทยมีเพียง 10 แห่ง 
ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางเท่านั้น อย่างไรก็ตาม  
เมื่อศึกษาและพิจารณาศักยภาพของแต่ละ
จังหวัดในภาคใต้จากปัจจัยด้านการคมนาคม
ขนส่งและนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พบว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพในการเป็น 
ที่ตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องมากที่สุด
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ
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รูปที่ 2 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2559
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 จังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนท่ีที่มีชายแดน
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวัด 
ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศมาเลเซีย
สูงท่ีสุดมีด่านชายแดนจ�านวนท้ังสิ้น 3 ด่าน 
ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา (หรอืด่านนอก) ด่าน
ศลุกากรปาดงัเบซาร์ ด่านศลุกากรประกอบโดย 
เมื่อช่วงต้นปีพ.ศ. 2559 ด่านชายแดนไทย-
มาเลเซยี มมีลูค่าการค้ารวมมากกว่า 32,000 
ล้านบาท โดยสนิค้าส่งออกหลกั ได้แก่ ยาง ไม้
ยางพาราแปรรูป ยางสงัเคราะห์ เครือ่งประมวล
ผลข้อมูลอัตโนมัติและส่วนสินค้าน�าเข้าหลัก 
ได้แก่ จานบันทึก เทป อปุกรณ์หน่วยเก็บความจ�า 
แบบไม่ลบเลือน เครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติและเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบ
ลกูสบูเคลือ่นตรงหรือลกูสบูหมนุ
 นอกจากน้ีจงัหวัดสงขลายังเป็น 1 ใน 
5 จงัหวัด ท่ีได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นพ้ืนท่ีพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: 
SEZs) ระยะท่ี 1 โดยคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพ่ือส่งเสรมิ 
การค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์ 

จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของ
ภูมภิาคอาเซยีนและข้อตกลงการค้าเสรจีงัหวัด
โดยจังหวัดสงขลามีแนวคิดในการพัฒนา 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า
เป็น “ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปและการขนส่ง 
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ” เน่ืองจากมีเส้นทาง
รถไฟท่ีเชือ่มจากอ�าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา 
ไปยังกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และมี
โครงการด�าเนินการก่อสร้างท่าเรือสงขลาแห่ง
ที ่2 ซึง่จะท�าให้เกิดความสะดวกในกระบวนการ
โลจิสติกส์ทางทะเล และโครงการมอเตอร์เวย์ 
หาดใหญ่-มาเลเซยี ซึง่จะช่วยให้การขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้นกิจการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือให้เป็น
ศนูย์อตุสาหกรรมแปรรปู ได้แก่ กิจการประมง 
นิคมอุตสาหกรรม กิจการการท่องเท่ียว และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและกิจการโลจิสติกส์ โดย
มีธุรกิจเป้าหมาย คือยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองเรือน ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอและ 
เครือ่งนุง่ห่ม แปรรปูอาหารทะเล และอาหารฮาลาล 
โดยพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 
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อยู่บรเิวณต�าบลสะเดา ต�าบลลส�านักขาม ต�าบล
ส�านกัแต้ว และต�าบลปาดงัเบซาร์ อ�าเภอสะเดา 
จงัหวัดสงขลา 
 นอกจากพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาจะเป็น
พ้ืนท่ีที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพ้ืนท่ีพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 แล้ว ยังเป็นพื้นที่
ท่ีมีโครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 
ซึ่งก็เป ็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส�าคัญใน
การพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง โดยจังหวัด
สงขลาเป็นพ้ืนท่ีโครงการรถไฟทางคูข่นาดทาง
มาตรฐาน ระยะที่ 2หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ มี
ระยะทาง 45 กิโลเมตรโครงการรถไฟทางคู่
ขนาดทางมาตรฐานจะท�าให้รถไฟสามารถ
เดินรถสวนกันได้เป็นรถไฟท่ีมีความกว้างของ
ทางรถไฟ 1.435 เมตร (Standard Gauge)
โครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในการเดินรถ การเดินทางมีความรวดเร็วมาก
ย่ิงข้ึนไม่ต้องรอเปลี่ยนรางในกรณีเป็นเดินรถ
สวนกัน และขนาดของรางท่ีเป็นมาตรฐาน
จะช่วยให้การเชื่อมต่อการขนส่งทางรางมี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกันมากขึ้น
 นอกจากปัจจัยนโยบายพ้ืนท่ีพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการรถไฟทาง
คู่ขนาดทางมาตรฐานแล้ว จังหวัดสงขลายัง
มีปัจจัยอื่นๆท่ีส่งเสริมให้พ้ืนท่ีมีความเหมาะ
สมในการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้า 
เช่น มีพ้ืนที่โล่งหรือพ้ืนที่ท่ีไม่มีชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้างจ�านวนมากท�าให้ง่ายต่อการด�าเนิน
การก่อสร้าง มีรูปแบบการคมนาคมขนส่ง

หลายรูปแบบในพื้นที่ ได้แก่ รถไฟ ท่าเรือ ท่า
อากาศยาน และถนน ประกอบกับพ้ืนทีม่คีวาม
เสี่ยงในการเกิดอุทกภัยต�่าจังหวัดสงขลาจึงมี
ความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัด
อื่นๆ ในพื้นที่ภาคใต้
 จากศักยภาพข้างต้น เมื่อท�าการ
วิเคราะห์ข้อจ�ากัดในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาโดย
พิจารณาพ้ืนที่ท่ีมีข้อจ�ากัดในการพัฒนาซึ่ง
ได้แก่ แม่น�้า คลอง ล�ารางสาธารณะ แหล่งน�้า
สาธารณะ คลองชลประทาน อ่างเก็บน�้า พื้นที่
ชุ่มน�้า ชายหาดสาธารณะ ป่าชายเลน อุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน ป่าสงวน เขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่รัศมี 100 เมตร จากเขตเขต
โบราณสถานพ้ืนท่ีรศัม ี100 เมตร จากโรงเรยีน
และสถานพยาบาล และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรมพบว่าพ้ืนท่ีทีม่ข้ีอจ�ากัดในการ
พัฒนาจากปัจจัยดังกล่าวกระจายอยู่ในพ้ืนท่ี
ดังแสดงในรูปที่ 2
 เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (Poten-
tial Surface Analysis: PSA) เพ่ือหาระดับ
ความเหมาะสมด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information Sys-
tem: GIS) โดยใช้ปัจจยัตามทีแ่สดงไว้ในตาราง
ที ่1 ซึง่แต่ละปัจจยัมค่ีาน�า้หนกัต่างกันจากการ
วิเคราะห์เชงิล�าดบัชัน้ (Analytic Hierarchical 
Process: AHP) ผลการวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่แสดงในรูปที่ 3 ซึ่งจะเห็น
ว่าพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมมากอยู่ใน
บริเวณ อ�าเภอหาดใหญ่ อ�าเภอบางกล�่า และ
อ�าเภอสะเดา



CONS-MAGAZINE
www.consmag.com

9www.consmag.com CONS-MAGAZINE
www.consmag.com

9

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์เพื่อหาที่ตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง

ล�าดบัท่ี ปัจจัย ล�าดบัท่ี ปัจจัย

1 ความลาดชัน 8 ระยะห่างจากสนามบิน

2 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 9 ระยะห่างจากสถานีรถไฟ

3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 10 ระยะห่างจากสถานศึกษา

4 ความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย 11 ระยะห่างจากโรงพยาบาล

5 ความเสี่ยงในการเกิดภัยดินถล่ม 12 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน

6 ระยะห่างจากถนนหลัก 13 โครงการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ

7 ระยะห่างจากท่าเรือ

รูปท่ี 3 พื้นท่ีท่ีมีข้อจ�ากัดในการพัฒนารูปท่ี 3 ระดับความเหมาะสมของพื้นท่ีในการ 
จัดตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง
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 จากผลการวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมพบว่าพ้ืนที่ที่มีคะแนนความ
เหมาะสมสูงสุด 10 อันดับแรก อยู่ในพื้นที่
สองฝั่งถนนหมายเลข 42 บริเวณ อบต.
เขามีเกียรติ และอบต.พังลา อ�าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (รูปที่ 4) โดยพื้นที่ดังกล่าว
ไม่มีโบราณสถานในพ้ืนที่ รวมถึงจาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ขนาดพ้ืนท่ี
เล็กท่ีสุดท่ีสามารถก่อตั้งสถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่องจะต้องมีพ้ืนที่อย่าง น้อย 
4 เฮกตาร์ หรือประมาณ 40,000 ตร.ม. 
(UngulLaptaned, 2007) ซึง่พ้ืนท่ีดงักล่าว
มีขนาดเพียงพอในการต้ังสถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง 
 ความส�าคัญของการวิจัยทาง
วิชาการน้ีได้รับการยอมรับด้านความ
เท่ียงตรงไม่บิดเบือนด้วยกระแสและ
อิทธิพลทางการเมืองการปกครอง
ใด ท�าให้ม่ันใจได้ว่าความชัดเจนทาง
วิชากรน้ีจะเกิดประโยชน์อเนกอนันต์
ต่อการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์และ
สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
ในอนาคต
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รูปท่ี 4 บริเวณของพ้ืนท่ีท่ีได้รับคะแนน
สูงสุด 10 อันดับแรก
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รูปที่ 4 บริเวณของพื้นที่ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก


