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สรุปผลการเดินทาง
สร้างความร่วมมือในการเชือ่ มโยงโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาคเอเชียใต้สู่อาเซียน
(BIMSTEC-ASEAN) ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2556
************************
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายข้าราชการจํานวน 6 คน เดินทางไปราชการ ณ สาธาณรัฐ
อินเดีย เพื่อสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาคเอเชียใต้สู่อาเซียน ในระหว่างวันที่ 4 – 8
กันยายน 2556 โดยมีรองอธิบดี (นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร) เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ตามนโยบายมุ่ง
ตะวันตกของประเทศไทย (Look West Policy) ที่ได้ให้ความสําคัญกับสาธารณรัฐอินเดียในฐานะตลาดที่มี
ศักยภาพที่สุดในเอเชียใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย มุ่งตะวันออกของสาธารณรัฐอินเดีย (Look East Policy)
ในการเชื่อมโยงตลาด การค้า และการลงทุนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC
สรุปผลการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1. การประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายและสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้า

คณะเดิ น ทางกรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า ได้ ป ระชุ ม หารือ แลกเปลี่ ย นนโยบายการบริ ห าร
จัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือเชนไน และการท่าเรือมุมไบ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับ
ดูแลของกระทรวงการขนส่งทางทะเล (Ministry of Shipping) ของสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และนโยบายการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางทะเล รวมทั้งสร้างความร่วมมือและโอกาสในการขยายตลาด
และการให้บริการของธุรกิจไทยมาสู่เอเชียใต้ สรุปสาระสําคัญดังนี้
/1.1 ระบบการ...
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(Image from: www.kerala.com)

1.1 ระบบการบริห ารจัด การท่า เรือ ในสาธารณรัฐ อินเดี ย แบ่ งออกเป็นท่าเรือหลั ก
(Major Ports) จํานวน 13 แห่ง (เปิดดําเนินการ 12 แห่ง) และท่าเรือรอง (Non-Major Port) จํานวน 187 แห่ง
รวมจํานวนทั้งสิ้น 200 แห่ง โดยท่าเรือหลักอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการขนส่งทางทะเล บริหารงานด้วย
ระบบราชการ ส่วนท่าเรือรองบริหารงานโดยเอกชนที่ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า
ท่าเรือหลัก ในการกําหนดอัตราค่าระวางเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
จํานวนท่าเรือของสาธารรัฐอินเดียแยกตามรัฐและชายฝัง่ ทะเล
ชายฝัง่ ทะเลตะวันตก
รัฐ

ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก

จํานวนท่าเรือ (แห่ง)

รัฐ

จํานวนท่าเรือ (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

61

รวม

139

/1.2 ปริมาณการ...
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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 นโยบายการบริหารจั ดการการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ รัฐบาลสาธารณรัฐอิ นเดี ย
กําหนดนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ดังนี้
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้าทางทะเลของท่าเรือหลัก โดยการ
พัฒนาท่าเรือด้วยการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก ติดตั้งอุปกรณ์ในการดูแลและขนย้ายสินค้า
(2) สนับสนุนโครงการร่วมทุน (PPP: Public-Private Partnership) และการให้
สัมปทานแก่ภาคเอกชนในการพัฒนาท่าเรือรอง ตลอดจนเชื่อมโยงระบบขนส่งทางทะเลสู่เขตอุตสาหกรรมใหม่
(3) เชื่ อมโยงเครื อข่ายการขนส่งทางบกทั้งระบบกับท่าเรือ ทั้งทางถนนและระบบราง
(โครงการ DFC: Dedicated Freight Corridors) เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ทั้งนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียได้กําหนดนโยบายและให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ท่าเรือรอง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2556-2560) ซึ่งคาดการณ์ว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือรองจะสูงกว่า
ท่า เรือ หลัก ในปี 2562 ตามการขยายตัว ของเขตอุส าหกรรมใหม่ และการลงทุน ของบริษัท ข้า มชาติ
(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
/ข้อมูลหน่วยงาน...
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ข้อมูลหน่
ล วยงาน
Chennnai Port Trust
T เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารจัจัดการโลจิสติกส์
ก ของท่าเรือ
เชนไนน ซึ่งเป็นท่าเรืรือหลัก (Majoor Ports) ด้านชายฝั่งตะะวันออกติดอ่าวเบงกอล
า
โดดยมียุทธศาสตตร์การบริหารร
จัดกาารโลจิสติกส์ในฐานะท่
น
าเรือส่งออกยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (Top car-hhandling faccilities andd
expoort port) เพื่อขนส่
อ งและขนนถ่ายสินค้าประเภทยานยนนต์ และอุตสาาหกรรมหนักไไปยังตลาดในนกลุ่มประเทศศ
อาเซียน
ย รวมถึงเอเเชียตะวันออกก
การศึศึกษาดูงาน
Mr. N. Vaiyapuuri (ตําแหน่ง Traffic Mannager) ได้ให้ข้อมูลและนําชมพื
า ้นที่และะ
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่ท่าเรือเชนไน ภายใต้
ภ ระบบกการรักษาควาามปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ภายในพื้นที่
ประกกอบด้วย
 Containeer Terminal
 Car Term
minal ที่ใหญ่ทีท่สี ุดในประเทศ (ร่วมทุนกับ บริษัท ฮุนไดด)
 Oil Terminal
 Multi-purrpose Terminal
 Cruise Teerminal รองรรับเรือสําราญ
ญสําหรับนักท่อองเที่ยว

/2.22 การท่าเรือ...
อ
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2.2 การท่าเรือมุมไบ (M
Mumbai Poort Trust)

Mr. P.
P Mohana Chandran
C
ผูอํอ้ านวยการการท่าเรือมุมไบบ (Secretary of Mumbaii
Port Trust) พร้อมด้
ม วยคณะผู้บริหิ ารระดับสูง ได้ให้การต้อนรั
อ บและประะชุมหารือ แลลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
คณะเเดินทางกรมพัพัฒนาธุรกิจกาารค้า

ข้อมูลหน่
ล วยงาน
Mum
mbai Port Trust เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารรจัดการท่าเรือมุ
อ มไบ ซึ่งเป็น
ท่าเรือหลั
อ ก (Major Ports) ด้านชชายฝั่งตะวันตก
ต ติดกับทะเลลอาระเบียน และมี
แ ความได้เเปรียบในฐานะะท่าเรือเก่าแก่ก่
ที่พัฒนาขึ้นพร้อมกักับการขยายตัวทางเศรษฐกิ
ว
จ
จของนครมุ
มไบ
ไ ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาด GDDP ที่ใหญ่ที่สุสดในประเทศศ
และมีมีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมกั
ห
บกาารขนส่งและขนนถ่ายสินค้าไปปยังตลาดตะวันออกกลางแล
น
ละยุโรป
ท่าเรือมุ
อ มไบ รองรับปริ
บ มาณการขนส่งสินค้าทางงทะเล ร้อยละะ 10 ของสินค้าที่ขนส่งผ่าน
ท่าเรือหลั
อ กทั่วประเทศ และรองรรับสินค้าประเภท POL (ปิ
( โตรเลียม น้ํามัน และน้ํามมันหล่อลื่น) ถึงร้อยละ 199
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ท่าเรืือมุมไบกําลัังประสบกับภาวะการแข่
ภ
งขันที่สูงขึ้นจาากท่าเรือรองทที่ถูกพัฒนาขึ้นจํานวนมากก
ตามรััฐต่างๆ ที่มีพื้นที
น ่ติดชายฝั่งทะเล
ท ดังนั้น ท่ทาเรือมุมไบจึงนํามาตรการรลดต้นทุนและะเพิ่มคุณภาพการให้บริการร
เพื่อเพิพิ่มขีดความสามารถในการแขข่งขันของท่าเรืรือ และให้ควาามสําคัญกับกาารยกระดับการบริหารจัดกาารโลจิสติกส์
/การศึกษา...
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การศึกษาดูงาน
Mr. Shyamsunder G. Shenoy (ตําแหน่ง Chief Public Relations Officer)
ได้ให้ข้อมูลและนําชมการบริหารจัดการภายในท่าเรือมุมไบ บนพื้นที่ 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 เป็นกรอบความร่วมมือเดียวที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้สู่
อาเซียน โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 2 ประเทศ คือ สหภาพเมียนม่าร์ และประเทศไทยทําหน้าที่เป็นสะพาน
เชื่อมสองภูมิภาคนี้ โดยรัฐบาลอินเดีย เมียนม่าร์ และไทย ได้ลงนามความร่วมมือไตรภาคีและดําเนินการก่อสร้าง
ถนนเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างอินเดีย-เมียนม่าร์-ไทย เพื่อส่งเสริมเสริมการค้า การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยว
ตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC: East-West Economic Corridor) ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวก
และเป็นโอกาสสําหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าของไทย ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนสู่สาธารณรัฐ
อินเดีย ซึ่งมีเครือข่ายการขนส่งทางบกทั้งทางถนนและระบบราง ในการกระจายสินค้าไปยังท่าเรือหลักที่มีอยู่
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ
/3.2 ตลาดอินเดีย...
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3.2 ตลาดอิ น เดี ย เป็ น ตลาดที่มี ศั ก ยภาพมากที่ สุ ด ในเอเชี ยใต้ เนื่ อ งด้ ว ยโครงการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศและลงทุนโดยภาครัฐ ตลอดจนมาตรการลดหย่อนภาษี
สินค้านําเข้าตามกรอบความตกลง FTA ธุรกิจบริการและสินค้าต่างๆ ของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอินเดีย
รวมทั้งยังสามารถไปสร้างและขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้ โดยภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และ
สมาคมการค้าของสาธารณรัฐอินเดียในการให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้แก่
ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดสู่สาธารณรัฐอินเดีย
สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กันยายน 2556

