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ระบบการขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ ถือเป็นต้นทุนส าคัญของระบบการค้า ท่ีผ่านมาต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยสูงถึง 14% ของ GDP เกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต้องน้อย
กว่า 12% 

 
สาเหตุเนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลักถึง 81% มกีารขนส่งทางราง
หรือทางรถไฟเพียง 2% รัฐบาลภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
จึงไดก้ าหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเป็นนโยบายส าคัญ เพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวง
คมนาคม  จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย
ระยะ 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2565 เพ่ือวางรากฐานการลงทุนพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและ
เช่ือมโยงระบบขนส่งทางรางเข้าไว้ด้วยกัน 

หนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟทางคู่ 15 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 3 พันกิโลเมตร การเกิดขึ้นของ
รถไฟทางคู่น ามาสู่ไอเดียการผุด ‘ท่าเรือบก’ ในเวลาต่อมา 
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ผ่าโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งไทย 

ท่ีผ่านมาการบริหารจัดการสินค้าส่งออก–น าเข้า ต้องผ่านระบบการขนส่ง 7 ประเภทคือ 

1. ท่าเรือ (Port) อาทิ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด 

2. สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot : ICD) ให้บริการเหมือนกับ
ท่าเรือแต่ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรือเข้ามาเกี่ยวข้อง ขนส่งสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์เท่านั้น รวมถึง
ด าเนินพิธีการด้านศุลกากร 

3. สถานีบรรจุ/ส่งมอบสนิค้า (Container Freight Station : CFS) เน้นกิจกรรมการบรรจุ
สินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ให้บริการเหมือนกับท่าเรือ แต่ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรือเข้ามาเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมพื้นฐานคือการให้บริการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เก็บรักษาท าความสะอาดคอนเทน
เนอร์เปล่า รวมถึงด าเนินพิธีการด้านศุลกากร 

4. ศููนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Center: DC) ให้บริการขนส่ง รวบรวม จัดเก็บ 
เตรียมสินค้า และกระจายสินค้าไปยังผู้ค้าส่ง/ปลีก ตามสถานท่ีต่างๆ 

5. สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆ ในพื้นท่ีข้างเคียงจัดส่งไป
ยังปลายทาง โดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่  

6. คลังสินค้า (Warehouse) เก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่ง 

7. ย่านกองเก็บคอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY) เก็บคอนเทนเนอร์เปล่า เก็บคอนเทนเนอร์
ท่ีบรรจุสินค้าแล้วเพื่อรอการตรวสอบ 
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และที่เพิ่งศึกษาเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาก็คือการก่อสร้าง ท่าเรือ
บก (Dry Port) ท าหน้าที่เสมือนท่าเรือทุกประการ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้าขึ้น–ลงเรือ) ซึ่งจะ  
ว่าไปแล้วรูแบบท่าเรือบกก็เหมือนกับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container 
Depot : ICD) เพียงแต่จุดที่ตั้งเน้นรับ–ส่งสินค้าผ่านรถไฟทางคู่เป็นหลกั เพราะฉะนั้นพื้นที่ตั้ง
ท่าเรือบก จึงต้องอยู่ใกลก้บัเส้นทางรถไฟทางคู่วิ่งผา่น 

จากการศึกษาของของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข. พบว่ามี 4 แห่ง
ที่เหมาะสมต่อการสร้างท่าเรือบกคือ 

จุดที ่1 จังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีความพร้อมและอยู่ใกล้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ
อีอีซี 

จุดที ่2 จังหวัดนครราชสีมา จุดที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ท้ัง 2 จุดมีอุตสาหกรรมและสินค้าเข้า–ออก
จ านวนมากโดยจะด าเนินการในระยะถัดจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จุดที ่4 จังหวัดนครสวรรค ์

จุดเด่นของท้ัง 4 จังหวัดคือมีรถไฟทางคู่ผ่านสามารถขนสินค้าขึ้นรถไฟวิ่งตรงเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังได้
เลย 

 

 



สนข. แจง ‘บ้านโพธิ์’ เหมาะตั้งท่าเรือบกแห่งแรก 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่
ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาท่าเรือบก จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นท่ีแรกที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ท่าเรือบก เมื่อวันจันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้องเทพราช 3 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท 
แอนด์ โฮเทล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รอง
ผู้อ านวยการ สนข. กล่าวว่า โครงการนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ระบบราง ส่งผลให้เกิด
การลดต้นทุนโลจิสติกส์และความแออัดบริเวณท่าเรือ สนข. ได้ท าการศึกษาโครงการท่าเรือบก จ.
ฉะเชิงเทรา โดยข้อมูลผลการศึกษาระบุพื้นท่ีเหมาะสมคือ อ.บางน้ าเปร้ียว และ อ.บ้านโพธิ์ ซึ่งดัชนี
ตัวชี้วัดความเหมาะสมและความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุดอยู่ในพ้ืนท่ี อ.บ้านโพธิ์ แต่ สนข.ไม่ได้   
มีอ านาจในการตัดสินคัดเลือกพื้นท่ี มีหน้าท่ีเพียงเป็นผู้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมเท่านั้น จึงยัง  
ไม่สามารถสรุปได้ว่าสุดท้ายแล้วจะเลือก ‘บ้านโพธิ์’ หรือ ‘บางน้ าเปร้ียว’ 

 

 

เปิดพิมพ์เขียว 4 จุดตั้งทา่เรือบก 

อย่างไรก็ตาม หากดูจากรายงานของ สนข.ท่ีศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ได้ระบุพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมและ
คุ้มค่ามากที่สุดใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย 1.ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 2.ต.กุดจิก   
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 3.ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น และ 4.ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี        
จ.นครสวรรค์ โดยมีเส้นทางรถไฟทางคู่วิ่งผ่าน ได้แก่ สายฉะเชิงเทรา–คลองสิบเก้า–แก่งคอย,      



 

สายมาบกะเบา–จิระ, สายจิระ–ขอนแก่น และสายลพบุรี–ปากน้ าโพ แต่ละแหง่จะใช้พื้นท่ีก่อสร้าง
ประมาณ 1,300-1,800 ไร่ ใช้เงินลงทุนขั้นต่ า 1,000 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับราคาท่ีดินของแต่ละ
พื้นท่ี) เป็นโครงการท่ีจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี โดย
ภาครัฐคือการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้จัดหาท่ีดิน ส่วนเอกชนจะลงทุนพัฒนาโครงการ 

เพ่ิมสัดส่วนขนส่งทางรางจาก 5% เป็น 30% 
ตามเงื่อนเวลาที่ตั้งไวท้่าเรือบกแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทราจะเปิดประมูลปลายปี 2562 เร่ิม
ก่อสร้างในป ี2563 พร้อมเปิดบริการในปี 2567 ส่วนที่โคราชและขอนแก่นจะด าเนินการเป็น
อันดับต่อไป คาดว่าจะเปดิบริการประมาณปี 2568 จากนั้นจึงเป็นนครสวรรค์คาดว่าจะเปิด
ด าเนนิการได้ประมาณปี 2570 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพ่ิมสัดส่วนการขนส่งทางรางเข้าสู่
ท่าเรือแหลมฉบัง จากปจัจุบันทีม่ีสัดส่วนประมาณ 5% เป็น 30% ลดระยะเวลาจาก
เดิม 24 ชั่วโมงเหลือไม่เกิน 8 ชั่วโมง ประหยดัเงนิจากค่าขนส่งให้กับประเทศไดป้ระมาณ
250,000 ล้านบาทต่อปี ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสตกิส์ของภูมิภาคหรือกลุม่
ประเทศ CLMV 
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