
 
 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 

โครงการวิเคราะห์และเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ 
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

Information Analysis and Distribution on the Utilization of  
Beibu Gulf Ports, Guangxi 

 

 

 

โดย 

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ 
ดร.กุลภา  โสรตัน ์

นางสาวนัทธ์หทยั หลงสะ 

 

มีนาคม 2560  



 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 

โครงการวิเคราะห์และเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ 
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

Information Analysis and Distribution on the Utilization of 
Beibu Gulf Ports, Guangxi 

 

 

 

 

                คณะวิจัย                                          สังกัด 

ดร.บุญทรัพย์  พานิชการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.กุลภา  โสรัตน์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวนัทธ์หทัย  หลงสะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

 

สนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กระทรวงการต่างประเทศ 
 
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)  
 



 

ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

1. บทน า 
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ก าลังมีบทบาทส าคัญมากขึ้นท้ังการขนส่งทางถนนและการขนส่งทางทะเล เนื่องจากปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและเขตปกครองกว่างซีจ้วงท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก จะเห็นได้จากมูลค่าการน าเข้าสินค้า (20 อันดับแรก) 
จากประเทศไทยของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านเขตปกครองกว่างซีจ้วง ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 
1,373.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 215 จากปี พ.ศ. 2557 (ส านักงานศุลกากรหนานหนิง, 2559) 
อีกท้ัง สาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีนโยบายก าหนดให้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็น”ประตูสู่อาเซียน” และ
ก าหนดให้นครหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีการจัดงานแสดงสินค้า China-
ASEAN Expo (CAEXPO) ขึ้นทุกปี 

เส้นทางขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงท่ีส าคัญคือการขนส่งทางถนน ซึ่ง
มี 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทางขนส่งผ่านเส้น R8 (ผ่านด่านบึงกาฬ) เส้นทางขนส่งผ่านเส้น R9 (ผ่านด่าน
มุกดาหาร) และเส้นทางขนส่งผ่านเส้น R12 (ผ่านด่านนครพนม) อย่างไรก็ตาม นอกจากการขนส่งทางถนนซึ่งเป็น
เส้นทางขนส่งหลักแล้ว ปัจจุบันพบว่าการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งท่ีส าคัญอีกทางหนึ่ ง โดยเฉพาะการขนส่ง
ทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ซึ่งรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงพยายามผลักดันการเปิดเส้นทางเดินเรือ
พาณิชย์เช่ือมกับท่าเรือส าคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงท่าเรือของประเทศไทย ท้ังนี้ การเปิดเส้นทางการ
เดินเรือพาณิชย์จะท าให้ช่องทางการส่งออกสินค้าของประเทศไทยมีความหลากหลายมากขึ้น อันจะเกิดประโยชน์
ต่อการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต ดังนั้น การศึกษาการขนส่งสินค้าผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้จึงจ าเป็นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ประกอบการของ
ประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนาท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ต่อไปในอนาคต 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้รวมถึงการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา 4 
ประการ ได้แก่ (1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ได้แก่ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว 
และท่าเรือเป๋ยไห่ (2) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซี
จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับผ่านท่าเรือส าคัญในมณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (3) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน 
และ(4) เพื่อวิเคราะห์ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการศึกษาในครั้งนี้ก าหนดให้ท่าเรือส าคัญในมณฑลกวางตุ้ง คือ ท่าเรือกวางโจว 
เนื่องจากกวางโจวเป็นเมืองท่าส าคัญในเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ าจูเจียงและเป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจท่ี
ส าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ และก าหนดให้เส้นทางขนส่งทางถนนท่ีน ามาเปรียบเทียบคือ
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เส้นทางผ่านเส้นR8 R9 และ R12 เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งระหว่างประเทศไทยและเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาในการขนส่ง การศึกษานี้จึงก าหนดให้ทุก
เส้นทางท่ีน ามาเปรียบเทียบมีจุดเริ่มต้นท่ีตลาดไท (ปทุมธานี) ประเทศไทย และปลายทางคือนครหนานหนิงของ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีวิธีด าเนินงานของการวิจัย (รูปท่ี 1) ดังนี้ 

1) การทบทวนผลการศึกษาท่ีผ่านมา และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2) การส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการบันทึกและส ารวจจากสภาพจริงของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

(ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว ท่าเรือเป๋ยไห่) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
3) การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

(ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) และวิเคราะห์ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทาง
ทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบของโลจิสติกส์ 
(Composition Logistics Analysis) ส่วนท่ีสองเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับเส้นทางอื่น 

4) การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น (การจัดสัมมนา) 
5) สรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะ 

 
รูปที่ 1 วิธีการด าเนินงาน 
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2. สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรืออา่วเป่ยปู ้
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) ต้ังอยู่ชายฝ่ังทะเลของเขตปกครอง

ตนเองกว่างซีจ้วง บริเวณอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ส าหรับการเดินเรือระหว่างอาเซียน
กับตลาดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ด าเนินงานโดยบริษัท Guangxi Beibu 
Gulf International Port Group ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท้ังนี้ 
นอกจากบริษัทดังกล่าวจะด าเนินงานด้านท่าเรือแล้ว ยังมีการด าเนินงานด้านอื่น ๆ เพื่อมาส่งเสริมการด าเนินงาน
ของท่าเรืออีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมท่าเรือ ด้านการค้าและโลจิสติกส์ ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
และด้านการลงทุน โดยสามารถสรุปแผนพัฒนาได้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาท่าเรือ เน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเส้นทางเดินเรือ (2) ด้านการค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
รถไฟให้เช่ือมโยงกับท่าเรือ และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ (มณฑลยูน
นาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน และ มหานครฉงช่ิง) และภาคกลางตอนล่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(มณฑลหูหนาน) ท้ังทางถนนและทางรถไฟ รวมทั้งการจัดต้ังท่าเรือบก เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภูมิภาค และการ
น าสินค้าท่ีโดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศอาเซียน และ (3) แผนการพัฒนาด้านการลงทุนและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเน้นความร่วมมือกับท่าเรืออื่น ๆ ในประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดซึ่งกระทบต่อการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การ
ด าเนินการของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีปัญหาด้านพิธีการและการตรวจสอบสินค้าประเภทสินค้าเกษตรและผลไม้ ท า
ให้ใช้เวลาในการด าเนินการท่ีท่าเรือนาน ซึ่งส่งผลให้สินค้าเน่าเสียได้ (2) บางครั้งการด าเนินการของท่าเรือมี
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการท่าเรือ เช่น การปิดท่าเรือ
จากค าส่ังของรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า (3) ปัญหาไม่มีสินค้าเท่ียวกลับจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศไทย และ (4) ปัญหาจากการเก็บภาษี เนื่องจาก การเก็บภาษีน าเข้าและภาษี
ส่งออกของด่านท่ีท่าเรือในสินค้าบางชนิดยังสูงกว่าการเก็บภาษีท่ีด่านผ่านแดน (ด่านโหยวยี่กวน) 

ในส่วนของคุณภาพท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ สามารถสรุปได้ว่า เวลาในการขนถ่ายสินค้า การดูแลด้านความ
ปลอดภัยของท่าเรือ ความครอบคลุมการให้บริการและให้บริการท่ีท่ัวถึง ความสามารถในการบรรจุสินค้าแบบควบ
รวมหรือมีปริมาณมาก สภาพของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดการอย่างเป็น
ระบบของโซ่อุปทาน รวมถึงความสอดคล้องและความร่วมมือของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในขณะท่ี ความถี่ของการให้บริการของท่าเรือยังมีน้อยเมื่อเทียบกับท่าเรือขนาดใหญ่ เช่น 
ท่าเรือเซียงไฮ้ หรือท่าเรือกวางโจว และความน่าเช่ือถือของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ อยู่แค่ระดับปานกลาง เนื่องจาก บางครั้ง
ยังคงมีปัญหาด้านการจัดการท่ีไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีได้คุยกัน อีกท้ัง การด าเนินการต่าง ๆ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของภาครัฐ ซึ่งยังคงมีความยืดหยุ่นน้อย (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 คุณภาพท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

รายการ คุณภาพท่าเรือ 
ความถ่ีของการให้บริการ (Frequency) น้อย 
เวลาขนถ่ายสินค้า (Transit time) ดี 
ความปลอดภัย (Security/Safety) ดี 
ความเช่ือถือได้ (Reliability) ปานกลาง 
ความครอบคลุมและการให้บริการท่ีท่ัวถึง  
(Network coverage and Accessibility) 

ดี 

ความสามารถในการบรรจุสินค้าแบบควบรวมหรือมีปริมาณมาก 
(Mass/Bundling capability) 

ดี 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) น้อย 
สภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า 
(Availability of required loading units) 

ดี 

ความพร้อมของข้อมูลข่าวสาร (Readiness of information) ดี 
การจัดการอย่างเป็นระบบของโซ่อุปทาน 
(Organization of the supply chain) 

ดี 

ความสอดคล้องและความร่วมมือของการให้บริการด้านโลจิสติกส์  
(Complementary logistics services, including cooperation) 

ดี 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

3. เส้นทางขนส่งทางทะเล (ไทย-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
เส้นทางการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้

ในปัจจุบันให้บริการโดยบริษัท SITC โดยเป็นเส้นทางเดินเรือจากประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) ผ่านท่าเรือโฮจิมินห์ 
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และต่อไปยังท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือโฮจิมินห–์
ท่าเรือชินโจว) ส าหรับเส้นทางเดินเรือเท่ียวกลับจากท่าเรือชินโจวมายังประเทศไทยยังเป็นเส้นทางอ้อมท่ีผ่านหลาย
ท่าเรือ (ภาคผนวก ก) เนื่องจากปริมาณสินค้าส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรือเป่ยปู้มายังประเทศ
ไทยยังมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงพยายาม
ผลักดันให้เกิดเส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยกับท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
ดังนั้นการวิเคราะห์การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในครั้งนี้จึงท าการวิเคราะห์ท้ัง 2 เส้นทาง นั่นคือ 
เส้นทางท่ี 1 เป็นเส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ท่าเรือโฮจิมินห์ของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และท่าเรือชินโจวของอ่าวเป่ยปู้ และเส้นทางท่ี 2 คือ เส้นทางขนส่งส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังของประเทศ
ไทย และท่าเรือชินโจวของอ่าวเป่ยปู้ อีกท้ัง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเส้นทางอื่น ๆ คณะวิจัยจึง
ก าหนดให้การวิเคราะห์ท้ัง 2 เส้นทาง มีจุดเริ่มต้นท่ีตลาดไท (ปทุมธานี) ประเทศไทย และปลายทาง ณ นคร



 

จ 
 

หนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเส้นทางเดินเรือจากประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) ไปยังท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงดังรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 เส้นทางเดินเรือจากประเทศไทย (แหลมฉบัง) ผ่านท่าเรืออา่วเป่ยปู ้

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559  
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ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและเวลาขนส่งจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผ่านท่าเรือ
เป่ยปู้เส้นทางท่ี 1 (ตลาดไท-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือโฮจิมินห์-ท่าเรือชินโจว-หนานหนิง) พบว่า เส้นทางนี้มีต้นทุน
ท้ังหมดเท่ากับ 83,000 บาท เป็นค่าขนส่งเท่ากับ 71,500 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายการใช้บริการท่าเรือ ท้ังหมด 
เท่ากับ 11,500 บาท โดยใช้เวลาขนส่งท้ังหมดประมาณ 9 วัน ซึ่งเป็นเวลาของการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือแหลม
ฉบังไปยังท่าเรือชินโจว 6 วัน (ตารางท่ี 2) ในส่วนของเส้นทางท่ี 2 ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือตรงจากท่าเรือแหลมฉบัง
ของประเทศไทยไปยังท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ตลาดไท-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือชินโจว-หนานหนิง) มี
ต้นทุนท้ังหมดเท่ากับ 78,000 บาท เป็นค่าขนส่งเท่ากับ 70,500 บาท โดยค่าขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าขนส่งทาง
ทะเลจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือชินโจวเท่ากับ 43,000 บาท เนื่องจากมีระยะทางท่ีมาก นั่นคือ เท่ากับ 
3,041 กิโลเมตร (1,642 ไมล์ทะเล) และเส้นทางนี้ใช้เวลาท้ังหมดประมาณ 8 วัน (ตารางท่ี3) 

ตารางที่ 2 แสดงระยะทาง ต้นทุนและเวลาขนส่ง (ไทย-กว่างซี) ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เส้นทางที่ 1 
เส้นทาง 

 
 
รายละเอียด 

ทางถนน  
(ไทย) 

ท่า
เรือ

 
แห

ลม
ฉบ

ัง ทางทะเล 

ท่า
เรือ

 
โฮ

จิม
ิน 

ทางทะเล 

ท่า
เรือ

 
ชิน

โจ
ว 

ทางถนน 
(จีน) ไทย-

หนานหนิง 
 

ตลาดไท- 
แหลมฉบัง 

แหลม
ฉบัง- 

โฮจิมินห์ 

โฮจิมินห์- 
ชินโจว 

ชินโจว- 
หนานหนิง 

1.ระยะทาง (กม.) 161  1,489  1,570  147 3,367 

2.ระยะเวลาขนส่ง (ชม.) 2.5  72  72  2.5 149 

3.ระยะเวลาด าเนินการ
ท่าเรือ (ชม.)  24  24  21  69 

4.ต้นทุนขนส่ง(บาท) 10,000  22,000  22,000  17,500 71,500 

5.ค่าใชจ้่ายท่าเรือ (บาท)  4,000  4,000  3,500  11,500 

ต้นทุนขนส่งทั้งหมด(บาท)      83,000 

เวลาขนส่งทั้งหมด(ชม.)      218 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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ตารางที่ 3 แสดงระยะทาง ต้นทุนและเวลาขนส่ง (ไทย-กว่างซี) ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เส้นทางที่ 2 

เส้นทาง 
 
 
รายละเอียด 

ทางถนน 
(ไทย) 

ท่า
เรือ

 
แห

ลม
ฉบ

ัง ทางทะเล 

ท่า
เรือ

 
ชิน

โจ
ว 

ทางถนน 
(จีน) ไทย-

หนานหนิง 
 

ตลาดไท- 
แหลมฉบัง 

แหลมฉบัง- 
ชินโจว 

ชินโจว- 
หนานหนิง 

1.ระยะทาง (กม.) 161  3,041  147 3,349 

2.ระยะเวลาขนส่ง (ชม.) 2.5  144  2.5 149 

3.ระยะเวลาด าเนินการ
ท่าเรือ (ชม.) 

 24  21  45 

4.ต้นทุนขนส่ง (บาท) 10,000  43,000  17,500 70,500 

5.ค่าใช้จ่ายท่าเรือ (บาท)  4,000  3,500  7,500 

ต้นทุนขนส่งทั้งหมด (บาท)      78,000 

เวลาขนส่งทั้งหมด (ชม.)      194 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2560 

4. เปรียบเทียบศักยภาพเสน้ทางระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออา่วเป่ยปู้กับเส้นทางอื่น 
การศึกษาในครั้งนี้วิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพเส้นทางใน 3 กรณี คือ (1) ระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรือ

อ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2) ระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวของมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (3) ระหว่างการขนส่งทาง
ทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

4.1 เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟอง (เวียดนาม) 

การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และเช่ือมต่อไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงด้วยการขนส่งทางถนน (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ไฮฟอง-
หนานหนิง) มีต้นทุนรวมสูงกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือเป่ยปู้ (ชินโจว) มาก นั่นคือ การขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองมี
ต้นทุนขนส่งรวมถึง 143,500 บาท ในขณะท่ีการขนส่งผ่านท่าเรือชินโจวในเส้นทางท่ี 1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-
ชินโจว-หนานหนิง) มีต้นทุนรวมเท่ากับ 83,000 บาท และเส้นทางท่ี 2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) มี
ต้นทุนรวมเพียง 78,000 บาท เท่านั้น ซึ่งต่ ากว่าการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองประมาณร้อยละ 45 (รูปท่ี 3)  

ในส่วนของระยะเวลาขนส่งพบว่า การขนส่งจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยผ่าน
ท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ กับ เส้นทางขนส่งซึ่งผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐเวียดนามและเช่ือมต่อด้วยการ
ขนส่งทางถนนไปยังนครหนานหนิงใช้เวลารวมต่างกันไม่มาก นั่นคืออยู่ในช่วงประมาณ 8-9 วัน (รูปท่ี 4) 



 

ซ 
 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองและเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะมีต้นทุนขนส่งท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้แต่การขนส่งผ่านแดนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปเขตปกครองกว่างซีจ้วงท่ีด่านโหยวยี่
กวนไม่ต้องจ่ายค่าภาษีน าเข้าในสินค้าบางชนิด เนื่องจากสามารถน าเข้าในนามของสินค้าสัญชาติเวียดนามซึ่งไม่มี
การเรียกเก็บภาษี ท าให้ทางเลือกในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยการเช่ือมต่อการขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรือไฮฟองกับการขนส่งทางถนนผ่านด่านโหยวยี่กวนไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จึงยังคงเป็นทางเลือกท่ี
น่าสนใจ 

 
รูปที่ 3 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ชินโจว) และผ่านท่าเรือไฮฟอง 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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ระยะทาง(กิโลเมตร)

R1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-ชินโจว-หนานหนิง) 83,000 บาท 
R2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) 78,000 บาท
R4 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ไฮฟอง-หนานหนิง) 143,500 บาท
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รูปที่ 4 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ชนิโจว) และผ่านท่าเรือไฮฟอง 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

4.2 เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว 
การเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่ง ผ่านท่าเรือกวาง

โจว แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและเวลาขนส่ง และส่วนท่ีสองเป็น
การวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบของการวิเคราะห์การแข่งขัน ผลการวิเคราะห์มีดังนี ้

1) เปรียบเทียบต้นทุนและเวลาขนส่ง 
การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

(ชินโจว) มีต้นทุนขนส่งรวมต่ ากว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวมาก นั่นคือ การขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว (ตลาดไท-
แหลมฉบัง-กวางโจว-หนานหนิง) มีต้นทุนขนส่งรวมถึง 130,000 บาท ในขณะท่ีการขนส่งผ่านท่าเรือชินโจวเส้นทางท่ี 1 
(ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห-์ชินโจว-หนานหนิง) และ เส้นทางท่ี 2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) มีต้นทุน
ขนส่งรวมเท่ากับ 83,000 บาท และ 78,000 บาท ตามล าดับ นั่นคือ เส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือเป่ยปู้มีต้นทุนรวมต่ ากว่า
เส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวประมาณร้อยละ 40 (รูปท่ี 5) ส าหรับระยะเวลาในการขนส่งพบว่า เส้นทางขนส่งผ่าน
ท่าเรือกวางโจวใช้เวลาในการขนส่งท้ังหมดมากกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือเป่ยปู้ (ชินโจว) โดยใช้เวลามากกว่าการขนส่ง
ผ่านท่าเรือชินโจวในเส้นทางท่ี 1 ประมาณ 9 ช่ัวโมง และมากกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือเป่ยปู้ เส้นทางท่ี 2 เท่ากับ 33 
ช่ัวโมง (รูปท่ี 6) 
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ดังนั้น สรุปได้ว่าการขนส่งจากประเทศไทยไปนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้มีต้นทุนและเวลาขนส่งรวมที่ต่ ากว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว 

 
รูปที่ 5 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรืออา่วเป่ยปู้ และต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว 

ที่มา: คณะวิจัย, 2559 
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รูปที่ 6 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และระยะเวลาขนส่งผ่านทา่เรอืกวางโจว 

ที่มา: คณะวิจัย, 2559 

2) วิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขัน 

การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจุดเด่นของเส้นทางท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน (Route Leadership) เมื่อเทียบ
กับท่าเรือกวางโจว ได้แก่ มีต้นทุนและเวลาขนส่งต่ ากว่า ท่าเรือมีความแออัดน้อยกว่า และการขนส่งผ่านท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้มีข้อได้เปรียบในกรณีต้องการขนส่งต่อไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูน
นาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน และมหานครฉงช่ิง) อันเนื่องมาจาก มีระยะทางท่ีใกล้กว่าการขนส่งจากท่าเรือ
กวางโจว และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินการขนส่ง (Operation Excellence) พบว่า 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความได้เปรียบกว่าท่าเรือกวางโจวในด้านการมีผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารท่าเรือ และท่าเรือมี
การขยายขอบเขตการให้บริการท้ังด้านของอุตสาหกรรมการค้าและด้านโลจิสติกส์ อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมี
ความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท าให้การด าเนินงานและการพัฒนา
ท่าเรือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สามารถตอบสนองความพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ (Customer Intimacy) ได้ดีกว่าท่าเรือกวางโจวในด้าน การประหยัดค่าใช้จ่าย ความพอใจจากความไม่
แออัด และการได้รับความสะดวกในการเช่ือมต่อการขนส่งไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงใต้ (รูปท่ี 7) 
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รูปที่ 7 สถานการณ์การแข่งขันของการขนส่งผ่านท่าเรืออา่วเป่ยปู้เทียบกับผ่านท่าเรือกวางโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

4.3 เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน 
การเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน แบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและเวลาขนส่ง และส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์ในรูปแบบของการวิเคราะห์การแข่งขัน ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

1) การเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาในการขนส่ง  
จากการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกวา่งซีจ้วง 

เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนนพบว่า เส้นทางท่ีมีต้นทุนขนส่งรวม
น้อยท่ีสุดของการขนส่งทางถนน คือเส้น R12 ยังมีต้นทุนท่ีสูงกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มาก นั่นคือ 
การขนส่งผ่านเส้น R12 มีต้นทุนรวมเท่ากับ 194,000 บาท ในขณะท่ีการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือ
ชินโจว) เส้นทางท่ี 1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-ชินโจว-หนานหนิง) และเส้นทางท่ี 2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-
หนานหนิง) มีต้นทุนท้ังหมดเท่ากับ 83,000 บาท และ 78,000 บาท ตามล าดับ (รูปท่ี 8) ในขณะท่ี ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การขนส่งของเส้นทางขนส่งทางถนนท้ัง 3 เส้น ใช้เวลาในการขนส่งท้ังหมดน้อยกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้มาก นั่นคือ การขนส่งทางถนนจากประเทศไทยไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยผ่าน
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เส้น R8 R9 และ R12 ใช้เวลาในการขนส่งท้ังหมดเพียงไม่เกิน 2 วัน แต่การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ใช้เวลา
ขนส่งท้ังหมดประมาณ 8 วัน (รูปท่ี 9) 

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าเส้นทางขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ มีต้นทุนขนส่งรวมที่ต่ ากว่าการขนส่ง
ทางถนนมาก (ประมาณร้อยละ 50) แต่ใช้เวลาในการขนส่งมากกว่า (ประมาณ 6 วัน) 

 
รูปที่ 8 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรือเป่ยปู้ และต้นทุนขนส่งทางถนน 

ที่มา: คณะวิจัย, 2559 
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รูปที่ 9 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรือเป่ยปู้ และระยะเวลาขนส่งทางถนน 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

2) การวิเคระห์สถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขัน 
การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจุดเด่นของเส้นทางท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน (Route Leadership) คือ มี

ต้นทุนขนส่งรวมต่ ากว่าการขนส่งทางถนนมาก และเส้นทางขนส่งไม่ต้องผ่านเขตแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องความไม่แน่นอนของการเก็บค่าผ่านแดน 
รวมถึงปัญหาความน่าเช่ือถือและความปลอดภัยของเส้นทาง และเมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ
ด าเนินการขนส่ง (Operation Excellence) พบว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการด าเนินงานด้านศุลการกรในแบบ Single 
Window ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการแบ่งกรอบการท างานท่ี
ชัดเจนในรูปแบบของการท างานแบบ 1 แกน 2 ปีก ท าให้ใช้บริการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้  เมื่อพิจารณา
ความสามารถในการตอบสนองความพอใจแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือ (Customer Intimacy) พบว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มี
ความโดดเด่นในเรื่องของการให้เงินชดเชยหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือตามนโยบายของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้จากความพร้อมของอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าท่ี
ดีกว่าการขนส่งทางถนน อีกท้ัง การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ผู้ประกอบการยังได้รับความพอใจจากการ
สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้แน่นอน ซึ่งท าให้ง่ายต่อการวางแผนขนส่งสินค้า (รูปท่ี 10) 
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รูปที่ 10 สถานการณ์การแข่งขันของการขนส่งผ่านท่าเรืออา่วเป่ยปู้เทียบกับการขนส่งทางถนน 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

5. ชนิดสินค้าที่เหมาะสม 
สินค้าไทยท่ีมีความเหมาะสมมากส าหรับการน าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ คือ มัน

ส าปะหลังและข้าว เนื่องจากมีอุปสงค์มาก และสามารถขนส่งในรูปแบบการขนส่งท่ีใช้เวลานานได้ รวมท้ังท่าเรือ
เป่ยปู้มีความพร้อมในการขนส่งสินค้าประเภทนี้ ในขณะท่ี ผลไม้ อันได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วง มีความ
เหมาะสมในการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เช่นกัน แต่มีความเหมาะสมแค่ระดับปานกลาง เนื่องจาก การขนส่งทาง
เรือใช้เวลาขนส่งนาน และท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบสินค้าประเภทผลไม้ท าให้ต้องใช้
เวลานานในการจอดรอขึ้นสินค้า ซึ่งส่งผลให้ผลไม้เสียหายได้ ส าหรับชนิดสินค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมี
ความเป็นไปได้ในการส่งออกไปยังประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้นั้น จากการศึกษาพบว่า หากมองเฉพาะสินค้า
ของเขตปกครองกว่างซีจ้วง ยังไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีสินค้าซึ่งมีปริมาณมากพอท่ีจะสามารถส่งออกผ่านท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้ไปยังประเทศไทยโดยตรงได้ แต่หากพิจารณารวมสินค้าของมณฑลอื่นซึ่งมีระยะทางไม่ไกลและมีความ
สะดวกในการขนส่ง เช่น ภาคตะวันตกเฉียงใต้ (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน และมหานครฉงช่ิง) 
จะท าให้มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีปริมาณสินค้าเพียงพอในการส่งออกไปยังประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ธัญพืช อลูมิเนียม ฟอสฟอรัส เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน มี
บทบาทส าคัญมากขึ้น ซึ่งการขนส่งท่ีส าคัญอีกทางหนึ่งคือ การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ เนื่องจากเป็น
เส้นทางท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความส าคัญมาก โดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือกับประเทศอาเซียน ดังนั้น 
การศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการของไทย รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลท่ีส าคัญส าหรับการ
พัฒนาท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ต่อไปในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ได้แก่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่ง
สินค้าจากประเทศไทยไปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับผ่านท่าเรือส าคัญ
ในมณฑลกวางตุ้ง และระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน รวมถึงเพื่อ
วิเคราะห์ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

การวิจัยในครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้
องค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรือและเพื่อหาชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสม ส่วน
ท่ีสองเป็นการวิเคราะห์โดยใช้  Cost/time distance methodology ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบ
ของการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของเส้นทาง ผลการวิเคราะห์คุณภาพท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สรุป
ได้ว่า เวลาในการขนถ่ายสินค้า การดูแลด้านความปลอดภัยของท่าเรือ ความครอบคลุมการให้บริการและให้บริการ
ท่ีท่ัวถึง ความสามารถในการบรรจุสินค้าแบบควบรวมหรือมีปริมาณมาก สภาพของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า การ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดการอย่างเป็นระบบของโซ่อุปทาน รวมถึงความสอดคล้องและความร่วมมือ
ของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของท่าเรือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในขณะท่ี ความถี่ของการให้บริการและความ
ยืดหยุน่ของการด าเนินการของท่าเรือยังมีน้อย อีกท้ัง ความน่าเช่ือถือของท่าเรืออยูใ่นระดับปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือกวาง
โจวสรุปได้ว่า จุดเด่นของการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ได้แก่ มีต้นทุนและเวลาขนส่งต่ ากว่า มีความได้เปรียบ
กรณีขนส่งไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ และมีความแออัดของน้อย อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีกระบวนการด าเนินการ
ขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าท่าเรือกวางโจวในด้าน การมีผู้เช่ียวชาญบริหารท่าเรือ การให้บริการท่ีครอบคลุม
ด้านอุตสาหกรรม การค้า และโลจิสติกส์ รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับภาครัฐ ส่งผลให้สามารถ
ตอบสนองความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ และส าหรับการเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนนสรุปได้ว่า การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจุดเด่น ได้แก่ มีต้นทุนขนส่งรวมต่ ากว่า
ทางถนนมากและเส้นทางขนส่งไม่ต้องผ่านประเทศท่ี 3 (ลาว,เวียดนาม) อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีกระบวนการ
ด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพในด้าน การด าเนินงานพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นแบบ Single Window และท่าเรือมีการ
แบ่งกรอบการท างานท่ีชัดเจน (1 แกน 2 ปีก) นอกจากนี้ ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สามารถตอบสนองความพอใจแก่
ผู้ใช้บริการในเรื่อง การให้เงินชดเชยหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ ความพร้อมของอุปกรณ์ขนถ่าย
สินค้า รวมถึงการสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ และการวิเคราะห์ชนิดสินค้าส าหรับการขนส่งจากประเทศไทย
ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้พบว่า สินค้าท่ีเหมาะสม ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว และผลไม้ (ทุเรียน มังคุด และมะม่วง) 
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Abstract 

Freight transport from Thailand to Guangxi, China, is becoming more important. One of 
the important modes of transport is an ocean freight transport through Beibu Gulf ports; due to 
a support by Chinese’s government, particularly to Asian countries. Therefore, the results of this 
study potentially benefit Thai investors and enterprises as an important database for decision 
making process in the future. Objectives of this study are to analyze existing situations of Beibu 
Gulf ports (Fangchengguang port, Qinzhou port and Beihai port), to compare potential in freight 
transport from Thailand to Guangxi between freight transports via Beibu Gulf ports and an 
important port in Guangdong (Guangzhou port), and between freight transports via Beibu Gulf 
ports and road transport, including to investigate for types of suitable commodities for ocean 
freight transport from Thailand via Beibu Gulf ports. 

This study has two main parts. The first part is an analysis for existing situation of the ports 
and for types of suitable commodities using an applied composition logistics analysis. The second 
part is to compare potentials among various modes of transport using Cost/Time and Distance 
methodology and to analyze situation using competitiveness analysis. The results on quality of 
Beibu Gulf ports suggested that time of transit time, security and safety of port, network coverage 
and accessibility, mass and bundling capability, availability of required loading units, readiness of 
information, organization of the supply chain and complementary logistics services, including 
cooperation of port have good quality. However, frequency of service provided has minimum 
quality, while reliability of the ports has medium quality. 

Comparative results of the potential of freight transport between Beibu Gulf ports and 
Guangzhou port indicated that there are several benefits from using Beibu Gulf ports for freight 
transport. Those benefits are lower cost and time of transport, particularly when transport to the 
southwest, and less crowded. Moreover, Beibu Gulf ports have a better operations excellence 
than Guangzhou port in their expertise on port management, service coverage on industry, 
commerce, and logistics, and close relationship with the government. Consequently, the Beibu 
Gulf ports can serve customers intimacy. Results from a comparison on freight transport between 
Beibu Gulf ports and road transport indicated that Beibu Gulf ports have various advantages. 
Those advantages are a much lower cost compared to road transport and the route does not 
pass through any third country (e.g. Lao PDR and Vietnam). Also, the ports have an operations 
excellence (Single Window) and a clear framework (one axis and two wings). Moreover, Beibu Gulf 
ports can serve customers intimacy by providing a compensation or a fee waiver, availability of 
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required loading units and estimated expense. Types of suitable commodities for freight transport 
from Thailand via Beibu Gulf ports are cassava, rice and fruits (durian, mangosteen and mango). 
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1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ก าลังมีบทบาทส าคัญมากขึ้นท้ังในด้านการขนส่งทางถนนและการขนส่งทางทะเล เนื่องจากปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและเขตปกครองกว่างซีจ้วงท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก จะเห็นได้จากมูลค่าการน าเข้าสินค้า (20 อันดับแรก) 
จากประเทศไทยของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านเขตปกครองกว่างซีจ้วง เพิ่มขึ้นจาก 435.81 ล้านดอลลาร์ ในปี 
พ.ศ. 2557 เป็น 1,373.23 ล้านดอลลาร์ ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 215 และมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 
(20 อันดับแรก) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงไปยังประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 
250.45 ล้านดอลลาร์ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 360.82 ล้านดอลลาร์ ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 44 
(ส านักงานศุลกากรหนานหนิง, 2559) รวมถึงจากนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีก าหนดให้เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง เป็น”ประตูสู่อาเซียน” และนครหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
และก าหนดให้มีการจัดงานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo (CAEXPO) ขึ้นทุกปี 

เส้นทางคมนาคมทางถนนท่ีส าคัญต่อการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปัจจุบันมี 3 เส้นทางโดยเส้นทางแรกคือ เส้นทางขนส่งผ่านเส้น R8 ซึ่งผ่านด่านบึงกาฬ
ของประเทศไทย และมีเส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้ังแต่ด่านปากซัน ถึง ด่านน้ าพาว ของ
แขวงบอลิค าไซ และเส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเริ่มจากด่านลาวบาวผ่านฮานอย จนถึงด่านหล่าง
เซิน หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีด่านโหย่วยี่กวน เส้นทางท่ี 2 คือเส้นทาง
ขนส่งผ่านเส้น R9 ซึ่งผ่านด่านมุกดาหารของประเทศไทย และมีเส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ต้ังแต่ด่านสะหวันนะเขต ถึง ด่านแดนสะหวันของแขวงสะหวันนะเขต ผ่านด่านลาวบาวไปยังเมืองฮานอยของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเข้าสู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงท่ีด่านโหย่วยี่กวนของสาธารณรัฐประชาชน
จีน และเส้นทางท่ี 3 คือเส้นทางขนส่งผ่าน R12 ซึ่งผ่านด่านนครพนม และมีเส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตั้งแต่ด่านท่าแขก แขวงค าม่วน ถึง ด่านนาพาว และมีเส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเริ่ม
จากด่านจาลอผ่านฮานอย จนถึงด่านหล่างเซิน และเข้าสู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงท่ีด่านโหย่วยี่กวนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงดังรูปท่ี 1.1 

นอกจากการขนส่งทางถนนซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งหลักจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
แล้ว ปัจจุบันยังพบว่าการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งท่ีส าคัญอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ซึ่งรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงพยายามผลักดันการเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เช่ือมกับ
ท่าเรือส าคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย และในปัจจุบันมีเส้นทางเดินเรือ
ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ด าเนินการโดยบริษัท SITC โดยเปิดให้บริการระบบตู้สินค้ามาต้ังแต่
ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งการเปิดเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ ท าให้ช่องทางการส่งออกสินค้าของประเทศ
ไทยมีความหลากหลายมากขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยและภูมิภาค
อาเซียนท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต 
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รูปที่ 1.1 เส้นทางขนส่งทางถนนระหว่างไทย-เขตปกครงตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) 
ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 

ดังนั้น การศึกษาการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชิน
โจว และท่าเรือเป๋ยไห่) เปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นท่ีใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ของท่าเรือ
ดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ประกอบการของประเทศ
ไทย รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนาท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ ต่อไปในอนาคต  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ ได้แก่ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และ

ท่าเรือเป๋ยไห่ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ กับผ่านท่าเรือส าคัญในมณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ กับการขนส่งทางถนน 

4) เพื่อวิเคราะห์ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรือรอบอ่าว
เป่ยปู้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝาง

เฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น โครงสร้าง
ท่าเรือ ส่ิงอ านวยความสะดวก การบริหารท่าเรือ การขนส่งผ่านท่าเรือ คุณภาพท่าเรือ และแผนการพัฒนาท่าเรือ 
เป็นต้น  รวมถึงเปรียบเทียบศักยภาพของเส้นทางการขนส่งจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ กับเส้นทางอื่น ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ต้นทุนขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง กระบวนการขนส่ง 
และการตอบสนองความพอใจแก่ผู้ใช้บริการเส้นทาง เป็นต้น โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

 จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่ีศึกษาคือ ตลาดไท ประเทศไทย และปลายทางคือเมืองหนานหนิงของ

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 การขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรือแหลมฉบัง  

 เส้นทางขนส่งทางถนนจากประเทศไทย ไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้แก่ เส้นทางผ่านเส้น R8 R9 และ R12 เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

 เส้นทางขนส่งทางทะเลจากประเทศไทย ผ่านท่าเรือกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง เนื่องจากกวาง
โจวเป็นเมืองท่าส าคัญในเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ าจูเจียงและเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
ธุรกิจท่ีส าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ 

โดยในการวิเคราะห์เส้นทางขนส่งทางบกผ่านเส้น R8 R9 และ R12 และเส้นทางขนส่งทางทะเลระหว่าง 
ประเทศไทยกับท่าเรือกวางโจว ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ศักยภาพเส้นทางขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศไทย และ ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ได้แก่ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง 

ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่ ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) แนวทางการพัฒนาท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่ ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งสามารถน าไป
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 

1.5 แผนการด าเนินโครงการ 
ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งระหว่าง
ประเทศไทยกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง รวมถึง
ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      
  

2.รายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report)  
 

      
3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเก็บข้อมูล  

 

      

4.รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้ ลงส ารวจพื้นท่ีศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน
ในพื้นท่ี และเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์บุคคล
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

   
 

  

  

5.วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล         

6.รายงานความก้าวหน้าการศึกษา         
7.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน       

  

8.สรุปผลการศึกษา         
9.ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์         

กิจกรรมท่ีวางแผนไว ้
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริง 
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การขนส่งระหว่างประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 

 เมืองท่ารอบอ่าวเป่ยปู้ และเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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ในบทนี้จะท าการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ท้ังหมด 7 หัวข้อ ได้แก่ การขนส่งระหว่างประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
เมืองท่ารอบอ่าวเป่ยปู้และเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 การขนส่งระหว่างประเทศ 
2.1.1 ความส าคัญของการขนส่งต่อเศรษฐกิจและการค้า 
การขนส่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมเป็นอย่างยิ่ง การขนส่งช่วยอ านวย

ความสะดวกต่อการล าเลียงวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ช่วยล าเลียงสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค รวมถึงช่วย
ล าเลียงสินค้าข้ามไปจ าหน่ายยังต่างประเทศน าเงินตราเข้ามาพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจของไทยต้องพึ่งพารายได้
จากการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
มาจากภาคการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งท าการค้าต้องอาศัยระบบการขนส่งทางทะเล ทางบก ทางอากาศ และทาง
ท่อ เพื่อช่วยล าเลียงสินค้า การขนส่งจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากระบบการ
ขนส่งไม่ดีพอก็จะเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการค้า ในทางกลับกัน หากประเทศมีระบบการขนส่งท่ีดีก็จะเป็น
เครื่องกระตุ้นให้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างคล่องตัว (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2543) 

ในด้านการขนส่งกับการค้านั้น การขนส่งท าให้พื้นท่ีตลาดสินค้าขยายกว้างข้ามประเทศ เขตตลาดสินค้าจะ
ถูกก าหนดด้วยต้นทุนขนส่งหากต้นทุนขนส่งสินค้าต่ าสินค้านั้นจะมีเขตตลาดกว้างท าให้มีส่วนแบ่งตลาดมากส่งผล
ใหสิ้นค้านั้นขายได้มาก การขนส่งจึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพท า
ให้สินค้าของประเทศสามารถส่งออกได้และมีผลให้การค้าของโลกขยายตัว 

2.1.2 การขนส่งส าหรับการค้าระหว่างประเทศ  
การขนส่งส าหรับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการทางโลจิสติกส์  ภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชนสามารถบริหาร
จัดการสินค้าตลอดกระบวนการท้ังการน าเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังเป็นการส่งเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันส าหรับการค้าระหว่างประเทศ การบริการท่ีผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเสนอให้บริการ
แก่เจ้าของสินค้ามีต้ังแต่การจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการส่งสินค้าและงานอื่น ๆ เช่น การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของ
สินค้า หรือการด าเนินการพิธีการศุลกากร การให้บริการบรรจุภัณฑ์ การจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจร จนถึง
กระบวนการจ าแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังท่ีต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าการขนส่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์และการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะการขนส่งท่ีดี 4 ประการ ดังนี้ 

1) มีความปลอดภัย ซึ่งในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงท่ีท าการขนส่ง  
2) มีความรวดเร็วตรงต่อเวลา ทันเวลาตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้าบางประเภทมีข้อจ ากัดใน

เรื่องของเวลา เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ส่ิงมีชีวิต ถ้าขนส่งล่าช้าจะท าให้สินค้าเน่าเสียส่งผลให้ธุรกิจเสียหายได้ 
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3) ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องเลือกการขนส่งท่ีเหมาะสมและเสียค่าใช้จ่ายต่ า  

4) มีความสะดวกสบาย ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งท่ีเหมาะสมและมีความสะดวกสบายเพื่อ
การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

ปัจจัยท่ีควรพิจารณาในการเลือกวิธีการขนส่ง ได้แก่ 
- ผลิตภัณฑ์ เช่น มูลค่า ลักษณะทางกายภาพ (ของแข็ง หรือของเหลว)  
- แหล่งท่ีต้ังของตลาดและระยะทาง (พิจารณาเส้นทางการขนส่ง)  
- ความเร็ว (พิจารณาค่าระวาง)  
- อัตราค่าระวาง (Freight Rate) 
- ความน่าเช่ือถือ (Dependability) 

2.1.3 รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
1) ทางเรือ  เหมาะกับการขนส่งไม่เร่งรีบ ขนได้ครั้งละมาก ๆ ต้นทุนต่ า ระยะทางไกล ต้องการการ

วางแผนท่ีดี เช่น สินค้าวัตถุดิบ ส่วนประกอบเครื่องจักร  ปัจจุบันนิยมการขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์
เนื่องจากมีความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า และเกิดความเสียหายน้อย 

2) ทางเครื่องบิน  เหมาะกับการขนส่งท่ีต้องการความเร่งด่วน ปริมาณน้อย ต้นทุนสูง ตอบสนองความ
ต้องการผู้บริโภคได้ดี เช่น สินค้าอะไหล่เครื่องจักร สินค้าแฟช่ัน ผัก ผลไม้ เครื่องประดับ 

3) ทางรถบรรทุก  เหมาะกับการขนส่งไปยังประเทศใกล้เคียง ระยะทางส้ัน ด าเนินการง่าย ส่งมอบรวดเร็ว
ตามก าหนด เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค ส่งไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ประเทศกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย 

4) ทางรถไฟ  เหมาะกับการขนส่งไปยังประเทศใกล้เคียง ระยะทางส้ัน ต้นทุนต่ า เช่น การส่งออก น าเข้า
ทางด่านปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซีย  มีเส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – มาเลเซียเช่ือมสู่
สิงคโปร์ โดยขบวนรถไฟระหว่างประเทศ  ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าท่ีมีน้ าหนักมาก 

5) ทางท่อ  เหมาะกับการขนส่งไปยังประเทศใกล้เคียง สินค้า ได้แก่ น้ ามันและแก๊ส 
6) ทางไปรษณีย์  เหมาะกับตัวอย่างสินค้า เป็นการขนส่งท่ีสะดวกและมีต้นทุนต่ า 

2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) “การอ านวย

ความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพื่อความสามารถในการแข่งขัน” มีองค์ประกอบหลักคือ 3 
เป้าหมายแห่งความส าเร็จหรือสามเหล่ียมแห่งความส าเร็จ (Triangle of Achievements) 7 ประเด็นยุทธศาสตร์
และ 21 กลยุทธ์ ภายใต้ 3 ภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รูปท่ี 2.1) 

 

 



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

9 
 

1. เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
การวางเป้าหมายแห่งความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 เป้าหมายแห่งความส าเร็จ หรือ

สามเหล่ียมแห่งความส าเร็จ (Triangle of Achievements) ดังนี้  

1) ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ประเทศไทยควรวางบทบาทตนเองเป็นศูนย์กลาง
ธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขงและเป็นประตูการค้าสู่ตลาดเอเชีย (Trade and Service 
Hub of GMS, and Gateway to Asia) เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Comparative advantage) และน าไปสู่ความร่วมมือและการเติบโตท่ียั่งยืนร่วมกันในภูมิภาค  

2) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Objectives) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองลูกค้าของระบบโลจิสติกส์  (Logistics Efficiency and 
Responsiveness) ท้ังในระดับสถานประกอบการ ระดับกลไกและกระบวนการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
ประเทศ (2) การสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจไทยในโซ่อุปทาน (Value Creation) และ (3) การ
เติบโตท่ีช่วยลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค (Regional Inclusive Growth)  

3) ผลสัมฤทธิ์สุดท้าย (Ultimate Goal) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและ
การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันบนพื้นฐานของการมีภาคธุรกิจท่ีเข้มแข็งมีการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการค านึงถึงคุณค่าท่ีสังคมต้องการท้ังเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ
พลังงาน การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์กับคนทุกระดับ ท้ายท่ีสุดจะก่อให้เกิดผลลัพธ์
ท่ีบูรณาการไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่างยั่งยืนในภูมิภาค  (Competitiveness, Co-
prosperity, Sustainability, and Quality of Life) 

2. ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา 
ภารกิจท่ี 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน 

(Supply chain enhancement) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุทานมีกลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 

1.ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารจาก
ต้นน้ าถึงปลายน้ า (From Farms to Forks)  

2.เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยและ
ธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นท่ีเมืองชายแดน 
ประเภทธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเมืองชายแดนท่ีมีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นกลไก

ส าคัญท าให้การเช่ือมโยงทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (win-win) ช่วย
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ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ (Inclusive growth) ระหว่างกลุ่มประเทศใน GMS และเอเชีย โดยมีกลยุทธ์หลัก 
4 ประการคือ 

1. ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพื้นท่ีการค้าและบริการในเขตเมืองท่ีห่างจากพื้นท่ีชายแดนประมาณ 30-
50 กิโลเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าบริเวณชายแดนโดยพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน  ได้แก่ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพดี 
บริการโลจิสติกส์ บริการสุขภาพ บริการฝึกอบรม และบริการการศึกษาข้ันสูง 

2. พัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผ่อนปรนท่ีมีศักยภาพทางการค้าให้ เป็นด่านถาวรท่ีได้
มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) แยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน เพื่อสร้างช่องทาง
การค้าท่ีถูกกฎหมายบริเวณชายแดน กระตุ้นให้เกิดการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ทางการค้า ในโซ่อุปทานของภูมิภาค
ท่ียั่งยืน โดยอาศัยหลักการพื้นฐานความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ท าให้เกิดผลลัพธ์
การพัฒนาท่ีได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-prosperity) รวมทั้งจัดต้ัง "หน่วยงานส่งเสริมการค้าและโลจิสติกส์" ท่ี
จุดผ่านแดน ท าหน้าท่ีรวบรวมองค์ความรู้ จัดท าคู่มือส่งเสริมการค้าและระเบียบพิธีการและกระบวนการค้าการ
ขนส่งท่ีด่านชายแดนกับแต่ละประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม การเปิดด่านถาวรดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับความพร้อมของสถานการณ์ในพื้นท่ี รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาด่านถาวรของประเทศเพื่อนบ้านให้
ได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน 

3. สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและโซ่อุปทานของธุรกิจไปยังเมืองชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และยกระดับก าลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านและใช้ประโยชน์จากต้นทุน
ของโซ่อุปทานท่ีลดลงเนื่องจากค่าจ้างแรงงานท่ีต่ ากว่าและได้รับสิทธิประโยชน์ GSP 

4. สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย เพื่อขยายฐานการผลิตของไทยเข้าไปเป็น
ส่วนประกอบหลักของโซ่อุปทานของภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลายน้ าใน
ประเทศ โดยภาครัฐเข้าไปมีบทบาทในการร่วมวางแผนการพัฒนาและจัดต้ังองค์กรร่วม  (Consortium) เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนา และสนับสนุนภาคเอกชนไทยเป็นผู้ลงทุนหรือร่วมลงทุนในการผลิตหรือให้บริการใน  นิคม
อุตสาหกรรมทวาย ในขณะเดียวกันเห็นควรสนับสนุนการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงเส้นทางสู่
ทวายอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนการค้าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ภารกิจท่ี 2 การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า  (Trade Facilitation 
Enhancement) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง 
โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งหรือเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงตลอดท้ังต้น

ทางและปลายทางของเส้นทางโลจิสติกส์ท่ีมีการขนส่งสินค้าและจราจรหนาแน่น โดยปรับลดเส้นทางท่ีขาดหาย 
(Missing Link) หรือคอขวด (Bottle neck) ในเส้นทางขนส่งหลัก และเส้นทางส ารองรองรับการหยดุชะงักของ
โซ่อุปทานจากปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้าความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกในระหว่างการขนส่ง 
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รวมท้ังสนับสนุนให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบท่ีประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์หลัก 4 ประการคือ     

1. เพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางบกสู่ประตู การค้าหลัก 
2. ส่งเสริมการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางล าน้ า (Inland Waterway) และพัฒนาระบบท่าเรือ

หลักและบริการเรือชายฝ่ังเพื่อการประหยัดพลังงาน 
3. ขยายความสามารถและพัฒนาบทบาทของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นประตูการค้าท่ีสามารถสร้าง

มูลค่า (Value Creation Facility) ให้กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
4. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายและเขตอุตสาหกรรมบริการเช่ือมโยง

การขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกส์ (Freight Village and Logistics Park) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า 
โดยเร่งรัดด าเนินการพัฒนาระบบ NSW อย่างต่อเนื่องจนได้ระบบสมบูรณ์และมีระบบการบริหารจัดการท่ี

ชัดเจน รองรับโดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ประการคือ 
1. เร่งรัดการพัฒนาและขยายการเช่ือมโยง NSW ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 

(Regulatory NSW) ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งผ่านท่า (Port Community System) และส่งเสริมการพัฒนา
ระบบ NSW และ e-Logistics ในประเทศเพื่อนบ้านท้ังท่าเรือ  ท่าอากาศยาน  และด่านชายแดนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างประเทศด้วยการเช่ือมโยงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกลุ่ม
การขนส่ง (e-Freight) ท้ังท่ีเกี่ยวกับสินค้าและบุคลากรผู้ให้บริการผ่านแดนกับระบบ NSW รวมถึงการผลักดันให้
หน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน (Back-office 
reprocess) ให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ ท้ัง G2G B2G และ 
B2B ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมการเช่ือมโยงเป็นระบบ ASEAN Single Window โดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

2. ด าเนินการจัดต้ังองค์กรก ากับบริหารการจัดการระบบ NSW (Business model) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ระบบNSW มีรูปแบบการบริหารธุรกิจ (Business Model) ท่ีเหมาะสมและสามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ผลักดันการออกกฎหมาย อาทิ พระราชกฤษฎีกาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
NSW และพระราชบัญญัติส่ิงอ านวยความสะดวกข้ามแดน เพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้า-ส่งออกและการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

การขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าไปในตลาดท่ีมีศักยภาพ โดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ประการคือ 
1. ส่งเสริม Best practice และการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบต่าง ๆ  ให้ได้การรับรอง

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล (international Certificates) 
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2. สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษานักลงทุนไทย (Business Consulting Unit) ในประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (LSPs) 

ภารกิจท่ี 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving Factors) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการก าลังคน (Human Resource Development System) 
เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นมืออาชีพโดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ประการคือ 

1. สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและแนวโน้ม
การบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจส าหรับการค้าชายแดน 
3. ผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคลากรในสาขาโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง (Monitoring System for 
Self Improvement) และสร้าง ความเข้มแข็งให้กับองค์กร/เครือข่ายขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

โดยมีกลยุทธ์หลัก 2 ประการคือ 
1. พัฒนาระบบตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Strategic KPI) การให้บริการของหน่วยงาน

ภาครัฐและระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
2. สร้างความเขม้แข็งให้กับองค์กร/เครือข่ายขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Center for Continuity) 

 
รูปที่ 2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556  
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2.3 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเปย่ปู ้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation Forum : 

PBGEC) ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ประกอบด้วยเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนานของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศใกล้เคียงอีก 7 ประเทศ 
ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก ปี พ.ศ. 2552 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศรอบอ่าวเป่ยปู้ให้เป็นศูนย์กลางในการ
เช่ือมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และบุคลากรระหว่างจีนกับอาเซียน โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่อง
การขนส่งสินค้าท้ังทางทะเล การขนส่งทางบก อุตสาหกรรมท่าเรือน้ าลึก รวมท้ังผลักดันความร่วมมือให้การ
ด าเนินการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ASEAN–China Free Trade Area : ACFTA) เกิดประโยชน์
สูงสุดซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค (ชาติรส สัม
มะวัฒนา กรมการค้าต่างประเทศ, 2556) 

รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการจัดท า Road Map ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
รอบอ่าวเป่ยปู้ มีโครงการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ  

1) การพัฒนาการขนส่งทางทะเล รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับเรือท่ีมีขนาดระวางต้ังแต่ 1 หมื่นตันขึ้นไป จ านวน 55 ท่า ซึ่งหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาเป็นการปรับปรุง ท่าเรือน้ าลึกท่ีส าคัญ 3 แห่ง คือ ท่าเรือ Qinzhou ท่าเรือ Fangcheng และท่าเรือ 
Beihai เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลบริเวณรอบอ่าวเป่ยปู้นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้าทัณฑ์บน และพัฒนาสถานท่ีเพื่อ ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) ท่ีประกอบด้วย
หน่วยงานต่างๆ ท้ังส านักงานการท่าเรือ บริษัท ขนส่งทางเรือ ส านักงานศุลกากร เป็นต้น 

2) การพัฒนาการขนส่งทางแม่น้ า ท่าเรือ Wuzhou ในเมือง Wuzhou เป็นเมืองท่าขนส่งทางแม่น้ าท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง รัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจะขยายขนาดท่าเรือ 
คลังสินค้า และพัฒนาร่องน้ําให้สามารถขนส่งทางเรือท่ีมี ระวางบรรทุกใหญ่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติ
กส์บริเวณท่าเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง  การขนส่งทางแม่น ้าเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า
ระหว่างเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงไปยังมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า โดยผ่านแม่น้ า Xijiang ออกสู่ทะเล
บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น้ าจูเจียง (Pearl River Delta) 

3) การขนส่งทางบก ซึ่งมีการขนส่ง 2 ประเภท คือ (1) การขนส่งทางรถไฟ รัฐบาลของเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง ได้ต้ังเป้าก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ระยะทางรวม 3,494 กิโลเมตร โครงการท่ีส าคัญ อาทิโครงการ
ก่อสร้างเครือข่ายทางรถไฟบริเวณชายฝ่ังทะเลรอบอ่าวเป่ยปู้เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าจากท่าเรือส าคัญ 3 แห่ง 
คือ ท่าเรือ Qinzhou ท่าเรือ Fangcheng และท่าเรือ Beihai ไปสู่เมือง เศรษฐกิจทางตะวันตกของจีนได้สะดวก
มากขึ้น นอกจากนี้ยังเร่งผลักดันโครงการเส้นทางรถไฟหนานหนิง -สิงคโปร์ (Nanning-Singapore Railway) 
เริ่มต้นเส้นทางจากหนานหนิง เลียบชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม ผ่านกัมพูชา ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์  และ(2)  
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การขนส่งทางถนน รัฐบาลกว่างซีมีการต้ังเป้าหมายในการพัฒนาทางหลวงสายใหม่ระยะทางรวม 813 กิโลเมตร 
เช่ือมระหว่างกว่างซีกับมณฑลใกล้เคียง อาทิยูนนาน กุ้ยโจว หูหนาน และกวางตุ้ง รวมถึงผลักดันให้  รัฐบาล
เวียดนามก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเพื่อเช่ือมต่อมายังชายแดนท่ีติดกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  

4) การขนส่งทางอากาศ กว่างซีมีท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง คือ สนามบิน Nanning International 
Airport ซึ่งทางรัฐบาลกว่างซีต้ังเป้าให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับอาเซียน และประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ รวมถึงกลุ่มสหภาพยุโรป และสนามบิน Guilin International Airport 

2.4 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีความส าคัญต่อระบบการค้าระหว่าง

ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2556 โดยให้ความหมายของการ
ขนส่งข้ามพรมแดนไว้ว่าเป็นการน าเข้ามาใน การส่งออกไปนอก หรือการน าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์ พืช หรือ
ของอื่นใดผ่านด่านพรมแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ของบุคคล พาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือ
ท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ท้ังนี้ ในบริเวณพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรกับต่างประเทศ 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นการรองรับการด าเนินการแบบ Single Stop Inspection (SSI) 
รวมถึงรองรับพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู่ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Greater Mekong Sub-region Cross border Transport Agreement: GMS CBTA) โดยได้มีการท าความตก
ลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนซึ่งวางกรอบความร่วมมือในการให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินพิธีการร่วมกันในพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมให้เจ้าหน้าท่ีของไทย
สามารถไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ และรับเจ้าหน้าท่ีของต่างประเทศมาท างานในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าท่ี
ยังคงมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของตนเองเหมือนเดิม ซึ่งสถานท่ีท างานร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีคือ พื้นท่ีควบคุม
ร่วมกัน หรือ Common Control Area (CCA) 

สาระส าคัญของความตกลงการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. การยอมรับยานพาหนะทางถนน   
2. พวงมาลัยซ้าย-ขวา พาหนะเพื่อการพาณิชย์ หรือ เพื่อส่วนตัว 
3. น้ าหนัก ขนาด สัดส่วนของรถ เป็นไปตามระเบียบของประเทศผู้รับ 
4. แผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นภาษาอังกฤษ และเลขอารบิก 
5. การยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ 
6. ประกันภัยบุคคลท่ี 3 ภาคบังคับ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศผู้รับ 
7. การแลกเปล่ียนสิทธิการจราจรเพื่อการพาณิชย์ 
8. อนุญาตให้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ แต่ห้ามประกอบการขนส่งในประเทศ (CABOTAGE) 
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9. ยอมรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก 
10. ก าหนดปริมาณให้บริการ (จ านวนรถ) ในระยะแรก (500 Permit/คัน) 
11. การก าหนดราคา เป็นไปตามกลไกตลาดเสรี 
12. โครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ เรื่องมาตรฐานของถนน สะพาน และป้ายสัญญาณ 
13. กลไกด าเนินงาน   คณะกรรมการประสานการขนส่ง  ผ่านแดนและขนส่งข้ามแดนแห่งชาติ (NTFC)   

คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ระดับรัฐมนตรี  

2.5 เมืองท่ารอบอ่าวเปย่ปู้ และเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
2.5.1 เมืองท่ารอบอ่าวเป่ยปู้ 
เมืองท่าส าคัญของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ประกอบด้วย 3 เมือง ได้แก่ เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว และ

เมืองเป๋ยไห่ ซึ่งได้รับการก าหนดบทบาททางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีความแตกต่างกัน (ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
ไทยในจีน, 2558) ดังนี้ 

1) เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City) 
เมืองฝางเฉิงก่างมีพื้นท่ี 6,222 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 13 ของเขตปกครองตนเองกว่างซี

จ้วง มีประชากรประมาณ 956,000 คน เป็น 1 ใน 3 เมืองท่าส าคัญรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อ่าวตังเกี๋ย) ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น ประตูสู่อาเซียน เนื่องจากมีพรมแดนทางบก (ด่านตงซิง) และทางทะเลสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
เป็นเมืองท่ีก ากับดูแลอ าเภอระดับเมืองตงชิงซึ่งเป็นเมืองการค้าชายแดนส าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน และท่ี
เดียวในภาคตะวันตกท่ีมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ปี พ.ศ. 2558 เมืองฝางเฉิงก่างมี GDP เท่ากับ 62,072 ล้านหยวน (ประมาณ 310,360 ล้านบาท) GDP 
Per capita เท่ากับ 67,972 หยวน (ประมาณ 339,860 ล้านบาท) การเติบโตของ GDP เท่ากับร้อยละ 10.2 และ 
CPI ร้อยละ 1.1 ท้ังนี้ อุตสาหกรรมหลัก คือ แร่โลหะนอกกลุ่มเหล็ก แร่โลหะ แร่อโลหะ เคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตร
และแปรรูป และไฟฟ้า โดยมีประเทศคู่ค้าส าคัญ คือ เวียดนาม บราซิล สหรัฐอเมริกา และแคนาดา สินค้าน าเข้าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถ่านหิน สินแร่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ ามันปิโตรเลียม ในขณะท่ีสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ 
ได้แก่  เฟอร์นิเจอร์ เส้นด้ายและส่ิงทอ กรดฟอสฟอริก เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม รถยนต์และอะไหล่ รวมถึงผลไม้สดและ
แห้ง นอกจากนี้ เมืองฝางเฉิงก่างมีมูลค่าการค้าต่างประเทศรวม 8,602 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2557 ร้อยละ 22.22 เป็นมูลค่าส่งออกเท่ากับ 2,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 
48.3 และเป็นมูลค่าน าเข้าเท่ากับ 6,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 14.8 โดยมีสินค้า
ส่งออกไปไทย ได้แก่ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต  กรดฟอสฟอริก อลูมิเนียม แมงกานีสไดออก ไซด์ วัสดุเหล็ก 
แอมโมเนียไนเตรด เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ไทเทเนียมออกไซด์ แผงควบคุมไฟฟ้า คาร์บอนกัมมันต์  สตีไทต์
ธรรมชาติ  และสินค้าน าเข้าจากไทย ได้แก่ น้ าตาลอ้อย สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง โพลีโพรพีลีน ข้าว ยางนอก 
ไม้เล้ือย พันธุ์ไม้ในทางเภสัชกรรม ช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ ล าไยแห้ง มังคุด  ทุเรียน สินแร่ 
ส าหรับด้านการท่องเท่ียว มีนักท่องเท่ียวจีน 13.45 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 26.9% ) และนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ 160,000 คน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 7.7%) คิดเป็น รายได้นักท่องเท่ียวชาวจีน 9,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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(เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 26.9%) และชาวต่างชาติ 52.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  (เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 7.7%) ซึ่งดัชนี
ทางเศรษฐกิจของเมืองฝางเฉิงก่างดังกล่าวข้างต้น แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2.1 

ส าหรับข้อมูลด้านการคมนาคมพบว่า เมืองฝางเฉิงก่างมีการคมนาคมทางบก ทางน้ า และทางรถไฟ ดังนี้ 
มีการคมนาคมทางบกจากทางหลวงสู่เมืองส าคัญต่าง ๆ ท่ัวเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (ผ่านด่านทางบกตงชิง) การคมนาคมทางน้ าจากท่าเรืองเมืองฝางเฉิงก่างสู่ท่ัวโลก และแม่น้ าเป่ยหลุนสู่
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการคมนาคมทางรถไฟ โดยมีเส้นทางรถไฟธรรมดา และรถไฟความเร็วสูงสู่
เมืองส าคัญต่าง ๆ และในอนาคตจะมีการเช่ือมสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองฝางเฉิงก่างกับประเทศไทย คือ มีการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเล (ไม่
ประจ า) จากท่าเรือฝางเฉิงก่างไปยังท่าเรือกรุงเทพของประเทศไทย ด าเนินการโดยบริษัท RCL และมีวิสาหกิจไทย
ท่ีเข้าไปลงทุนในเมืองฝางเฉิงก่าง (ร่วมทุน) คือ บริษัท Adiya Birla Grasun Chemicals และ บมจ.ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลด้ิง 

ตารางที่ 2.1 ดัชนีทางเศรษฐกิจเมืองฝางเฉิงก่าง ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ดัชนี มูลค่า อัตราขยายตัวเทียบ
กับปี พ.ศ. 2557 

(%) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP) 62,072 ล้านหยวน 10.2 
   -เกษตรกรรม (สัดส่วน 12.0%) 7,575 ล้านหยวน 3.6 
   -อุตสาหกรรม (สัดส่วน 57.8%) 35,300 ล้านหยวน 12.6 
   -การบริการ (สัดส่วน 30.2%) 19,198 ล้านหยวน 7.8 
GDP per Capita (อันดับ 8 ของมณฑล) 67,972 หยวน - 
ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) 1.1% - 
   -อาหาร 2.0% - 
   -เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม 2.3% - 
   -การตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว 2.2% - 
มูลค่ารวมการผลิตภาคอุตสาหกรรม 134,197 ล้านหยวน 16.3 
มูลค่าเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรม 31,052 ล้านหยวน 13.8 
   -มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (162ราย) 132,306 ล้านหยวน 16.4 
  -มูลค่าเพิ่มการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 30,334 ล้านหยวน 14.3 
       -ถลุงและรีดโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
        (Nonferrous metal) 

- 40.2 

       -ถลุงและรีดโลหะกลุ่มเล็ก (Ferrous metal) - 29.3 
       -เคมีภัณฑ์ - 16.6 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) ดัชนีทางเศรษฐกิจเมืองฝางเฉิงก่าง ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ดัชนี มูลค่า อัตราขยายตัวเทียบ
กับปี พ.ศ. 2557 (%) 

มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 10,103 ล้านหยวน 10.2 
มูลค่าการน าเข้าส่งออก(อันดับ 2 ของมณฑล) 8,602 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 22.2 
   -มูลค่าการน าเข้า  
    (อันดับ 1 สัดส่วน 27.1% ของมณฑล) 

6,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 14.8 

   -มูลค่าการส่งออก 2,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 48.3 
คู่ค้าส าคัญ: อาเซียน (สัดส่วน 51.04 % ของเมอืง) 4,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 
                  -เวียดนาม 4,074 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 
                  -ประเทศไทย 
                   (สัดส่วน 2.66% ของเมือง) 

229.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 

                      -มูลค่าการส่งออก 206.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 76.23 
                      -มูลค่าการน าเข้า 22.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ -54.28 
              บราซิล(น าเข้าถั่วเหลืองจ านวนมาก) 963 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 
              สหรัฐอเมริกา 564 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 54,974 ล้านหยวน 10.0 
การลงทุนจริงจากต่างประเทศ  
(สัดส่วน 1.66% ของมณฑล) 

28.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
22.69 

รายได้เฉลี่ยที่น าไปใช้จ่ายได้ของชาวเมือง 28,433 หยวน 7.2 
รายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 10,429 หยวน 9.5 
รายได้ภาครัฐ 7,064 ล้านหยวน 8.1 
   -รายได้จากการจัดเก็บภาษี 5,058 ล้านหยวน 5.4 
รายได้งบประมาณภาครัฐ 5,205 ล้านหยวน 14.5 
รายจ่ายงบประมาณภาครัฐ 13,172 ล้านหยวน 31.9 
มูลค่าเงินฝากของสถาบันการเงิน 52,335 ล้านหยวน 8.6 
มูลค่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 44,028 ล้านหยวน 8.0 
การท่องเที่ยว   
   -ชาวจีน 13.45 ล้านคน 15.2 
      รายได้จากนักท่องเท่ียวจีน 9,740 ล้านหยวน 26.9 
   -ชาวต่างชาติ 0.16 ล้านคน 4.7 
      รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 52,85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 7.7 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงศุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง, 2559 
หมายเหต: 1 หยวน เท่ากับ 5.6 บาท และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36 บาท (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2558)  
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2) เมืองชินโจว (Qinzhou City) 
เมืองชินโจว มีพื้นท่ี 10,843 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 11 ของเขตปกครองตนเองกว่างซี

จ้วง และมีประชากรประมาณ 3.965 ล้านคน (ปี พ.ศ. 2556) เป็นเมืองท่า (น้ าลึงธรรมชาติ) ต้ังอยู่ใจกลางเขต
เศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี และเป็นท่ีต้ังของเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนท่าเรือชินโจว ซึ่งป็นเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บน 
แห่งเดียวในภูมิภาคตะวันตก และเป็นแห่งท่ี 6 ของประเทศ อีกท้ังเป็นท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรมจีน (ชินโจว)-
มาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสองประเทศ นอกจากนี้เมืองชินโจวยังเป็นฐานการน าเข้า
รถยนต์ส าเร็จรูปแห่งท่ี 5 ของประเทศจีน เป็นฐานการน าเข้าไวน์จากต่างประเทศและศูนย์กระจายเหล้าไวน์น าเข้า
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นฐานส ารองพลังงานน้ ามันท่ีส าคัญของภูมิภาคตะวันตกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันเมืองชินโจวก าลังอยู่ระหว่างขอจัดต้ังเขตทดลองการค้าเสรีอ่าวเป่ยปู้ หรือ China 
(Beibu Gulf) Free Trade Zone จากรัฐบาลกลาง ตามรอยนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจ้ียน และนคร
เทียนจิน ซึ่งแผนงานดังกล่าวครอบคลุมพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บน
เมืองชินโจว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองชินโจว และในอนาคตมีแผนขยายพื้นท่ีให้ครอบคลุมเมือง
สมาชิกอ่าวเป่ยปู้ (เมืองหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ และเมืองฝางเฉิงก่างตามความเหมาะสม) โดยแผนงานจัดต้ัง “เขต
การค้าเสรีอ่าวเป่ยปู้” มีส านักงานเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้และความร่วมมือกับอาเซียน (Beibu Gulf Economic 
Zone & Cooperation with ASEAN Office of Guangxi) เป็นฝ่ายรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปี พ.ศ. 2557 เมืองชินโจวมีผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) เท่ากับ 85,496  ล้านหยวน 
(ประมาณ 427,480 ล้านบาท) GDP Per capita เท่ากับ 27,063  หยวน (ประมาณ 135,315 ล้านบาท) และมี
อัตราการเติบโตของ GDP และ CPI  เท่ากับร้อยละ 9.8% และ 2.5% ตามล าดับ ท้ังนี้ อุตสาหกรรมหลักของเมือง
ชินโจวคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตและแปรรูปแร่โลหะเหล็ก
และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การผลิตเคมีภัณฑ์ โดยมตีลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือเวียดนาม อินโดนีเซีย ละตินอเมริกา และ
สหภาพยุโรป ซึ่งสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเครื่องยนต์ ส่ิงทอ ก๊าชปิโตรเลียมเหลว กรดฟอสฟอริกชนิด
รับประทานได้  ส าหรับตลาดน าเข้าท่ีส าคัญคือ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา อังโกลา และเวียดนาม
โดยมี สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ แร่แมงกานีส น้ ามันดิบ ถ่านหิน ถั่วเหลือง เมล็ดชาน้ ามัน และแร่ไทเทเนียม  
นอกจากนี้มูลค่าการค้าต่างประเทศรวมของเมืองชินโจวเท่ากับ 5,334 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 51.1%) เป็น 
มูลค่าส่งออก 1,201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 91.1%) และมูลค่าน าเข้า 3,323 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 
34.2%) ซึ่งสินค้าส่งออกไปยังประเทศไทย ได้แก่ กรดฟอสฟอริก กรดอะซีติก กระดาษและกระดาษแข็ง แบเรียม-
ซัลเฟตธรรมชาติ และแผ่นอลูมิเนียม และสินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ มันส าปะหลังแห้ง ปิโตรเลียมบิทู
เมน สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง ข้าวโพด น้ ายางธรรมชาติ และสินแร่เหล็ก ส าหรับด้านการท่องเท่ียวเมืองชินโจว
มีนักท่องเท่ียวชาวจีน 8.68 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 12.15% ) ท าให้มีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวจีน 7,468 ล้านหยวน
หรือประมาณ 37,340 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 22.46%) และมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 50,300 คน (เพิ่มขึ้น 9.11%) ท า
ให้มีรายได้จากชาวต่างชาติเท่ากับ 16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 16.86%) ซึ่งดัชนีทางเศรษฐกิจของเมืองชิน
โจวดังกล่าวข้างต้น แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 
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ในส่วนของการคมนาคมพบว่า การคมนาคมทางบกของเมืองชินโจวมีทางหลวงพิเศษเช่ือมโยงระหว่าง
กลุ่มเมืองในเขตเศรษฐกิจอ่างเป่ยปู้ และมีการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือเมืองชินโจวซึ่งเป็นท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่ 
มีเส้นทางเดินเรือสู่หัวเมืองท่าส าคัญท่ัวโลก ขณะนี้ ยังมีการถมทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง 
มีขนส่งทางรถไฟ คือ มีโครงข่ายรถไฟธรรมดาเช่ือมถึงเขตท่าเรือ และยังมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองท่ารอบ
อ่าวเป่ยปู้ (เมืองฝางเฉิงก่าง และเมืองเป๋ยไห่) ซึ่งมีสถานีเมืองชินโจว (Qinzhou Railway Station) เป็น “ฮับ” 
ท้ังนี้ การเดินทางระหว่างเมืองหนานหนิงและเมืองชินโจว ใช้เวลาเพียง 20 กว่านาทีเท่านั้น 

ส าหรับด้านความสัมพันธ์กับประเทศไทย ปัจจุบันเมืองชินโจวมีสถาบันการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย และมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด
สมุทรสาคร ประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี 12 มีนาคม 2550 และปัจจุบันมีการเปิดเส้นทางขนส่งทางทะเลโดยบริษัท 
SITC เส้นทางจากท่าเรือชินโจวไปยังท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย 

ตารางที่ 2.2 ดัชนีทางเศรษฐกิจเมืองชินโจว ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ดัชนี มูลค่า อัตราขยายตัวเทียบ
กับปี พ.ศ. 2557 (%) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 85,469     ล้านหยวน 9.8 
   -เกษตรกรรม (สัดส่วน 22.7%) 19,391     ล้านหยวน 4.0 
   -อุตสาหกรรม (สัดส่วน 39.6%) 33,894     ล้านหยวน 13.9 
       อุตสาหกรรมการผลิต 25,057     ล้านหยวน 11.2 
   -การบริการ (สัดส่วน 37.7%) 33,212     ล้านหยวน 7.0 
GDP per Capita (อันดับ 8 ของมณฑล) 27,063     หยวน - 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) - 2.5 
   -อาหาร - 4.2 
   -ท่ีพักอาศัย - 3.0 
   -บันเทิง การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการ - 3.5 
มูลค่าการผลิตภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง 31,419    ล้านหยวน 4.1 
   -เกษตรกรรม 14,516    ล้านหยวน 6.4 
   -ประมง 6,187      ล้านหยวน 4.0 
มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 129,144  ล้านหยวน 13.9 
มูลค่าเพิ่มการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 22,203    ล้านหยวน 12.5 
   -ปิโตรเลียม 6,246      ล้านหยวน 16.3 
   -กระดาษและวัสดุไม้ 2,594      ล้านหยวน 37.1 
   -เครื่องจักรกล 580         ล้านหยวน 94.6 
   -ถลุงโลหะ 1,880      ล้านหยวน 13.6 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) ดัชนีทางเศรษฐกิจเมืองชินโจว ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ดัชนี มูลค่า อัตราขยายตัวเทียบ
กับปี พ.ศ. 2557 (%) 

มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 30,325    ล้านหยวน 12.8 
มูลค่าการน าเข้าส่งออก 5,334 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 51.1 
   -มูลค่าการส่งออก 1,201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 91.1 
   -มูลค่าการน าเข้า 3,323 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 34.2 
  คู่ค้าส าคัญ : อาเซียน (สัดส่วน 32.1%) 1,715 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 56.6 
                     -ประเทศไทย (สัดส่วน 2.6%) 141.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 
                           -มูลค่าการส่งออก 120.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 63.3 
                           -มูลค่าการน าเข้า 21.6  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 127.6 
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 65,897    ล้านหยวน 17.9 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 164  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.0 
รายได้เฉลี่ยที่น าไปใช้จ่ายได้ของชาวเมือง 25,425    หยวน 7.3 
รายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 8,892      หยวน 10.4 
รายได้ภาครัฐ 13,831    ล้านหยวน 1.6 
งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 14,127    ล้านหยวน 5.8 
มูลค่าเงินฝากของสถาบันการเงิน 77,389    ล้านหยวน 9.0 
มูลค่าการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 53,251    ล้านหยวน 3.0 
การท่องเที่ยว      
   -ชาวจีน      8.68        ล้านคน 12.15 
        รายได้จากนักท่องเท่ียวจีน 7,468      ล้านหยวน 22.46 
   -ชาวต่างชาติ 50,300    คน 9.11 
           รายได้จักนักท่องเท่ียวต่างชาติ 16.6  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 16.86 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงศุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง, 2558 
หมายเหต: 1 หยวน เท่ากับ 5.6 บาท และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36 บาท (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2558) 

3) เมืองเป๋ยไห่ (Beihai City) 
เมืองเป๋ยไห่ มีพื้นท่ี 3,337 ตารางกิโลเมตร (พื้นท่ีน้อยท่ีสุดในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ประมาณ 

2.1 เท่าของกรุงเทพมหานคร และมีประชากรประมาณ 1.59 ล้านคน (ปี พ.ศ. 2556) ต้ังอยู่ฝ่ังตะวันออกของเมือง
รอบอ่าวเป่ยปู้ ติดเมืองจ้านเจียงของมณฑลกวางตุ้ง เมืองเป๋ยไห่เป็นหนึ่งในเมืองท่าส าคัญรอบอ่าวเป้ยปู้กวางซี 
(อ่าวตังเกี๋ย) และเป็น 1 ใน 6 เมืองสมาชิกภายใต้กรอบ “เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี”  โดยเป็นจุดเริ่มต้นของ
เส้นทางสายไหมทางทะเล และเป็นท่ีต้ังของเขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเมืองเป๋ยไห่ ซึ่งเป็นเขตแปรรูปเพื่อการ
ส่งออกระดับชาติท่ีต้ังเลียบชายฝ่ังทะเลแห่งเดียวในภาคตะวันตก และได้รับการวางต าแหน่งเป็น “ซิลิคอน วัลเล่ย์
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แห่งอ่าวเป่ยปู้ ” (ฐานอุตสาหกรรมไอทีและอิเล็กทรอนิกส์) อีกท้ังยังเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ฐานการผลิต
ของ Sinopec) และอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ นอกจากนี้เมืองเป๋ยไห่ยังเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือของ
ประเทศจีน คือ หาดทรายเงิน 

ปี พ.ศ. 2557 เมืองเป๋ยไห่มีผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) เท่ากับ 85,600 ล้านหยวน 
(ประมาณ 428,000 ล้านบาท) GDP Per capita เท่ากับ 53,829 หยวน (ประมาณ 269,145 ล้านบาท) และมี
อัตราการเติบโตของ GDP และ CPI  เท่ากับร้อยละ 12.5 และ 2.8 ตามล าดับ ท้ังนี้ อุตสาหกรรมหลักของเมืองเป๋ย
ไห่คือ อุปกรณ์ไอทีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การถลุงและรีดโลหะกลุ่ม
เหล็ก (Ferrous metal) การผลิตวัสดุชนิดใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยมีตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ 
ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อาเซียน สหภาพยุโรป และอินเดีย ซึ่งสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่  อุปกรณ์ไอทีและ
สารสนเทศ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ดอกไม้เพลิง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ส าหรับตลาดน าเข้าท่ีส าคัญคือประเทศ
บราซิล ฮ่องกง อาเซียน และสหรัฐอเมริกา โดยมี สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ไอทีและ
สารสนเทศ แร่นิเกิล น้ ามันหล่อล่ืน และเครื่องหนัง นอกจากนี้มูลค่าการค้าต่างประเทศรวมของเมืองเป๋ยไห่เท่ากับ 
3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 29.7%) เป็น มูลค่าส่งออก 1,751 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 28.2%) และ
มูลค่าน าเข้า 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มข้ึน 75%) โดยมีมูลค่าการค้ากับประเทศไทยเท่ากับ 85.2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และมูลค่าการน าเข้าจากประเทศไทยเท่ากับ 37.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกไปยังประเทศไทย ได้แก่ 
กรดฟอสฟอริกชนิดฟู้ดเกรด ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ดอกไม้เพลิง โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟส รวมถึงกากน้ ามัน  และ
สินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ มันส าปะหลังแห้ง ปิโตรเลียมบทูีเมน หนังโคกระบือ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร
ท่ีใช้ในการเกษตร ส าหรับด้านการท่องเท่ียวเมืองเป๋ยไห่มีนักท่องเท่ียวชาวจีน 17.2 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 13.1% ) ท า
ให้มีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวจีน 16,811 ล้านหยวนหรือประมาณ 84,055 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 22.4%) และมี
นักท่องเท่ียวต่างชาติ 0.12 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 4.4%) ท าให้มรีายได้จากชาวต่างชาติเท่ากับ 47.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 1,564 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10.1%) ซึ่งดัชนีทางเศรษฐกิจของเมืองเป๋ยไห่ดังกล่าวข้างต้น แสดง
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 

ในส่วนของการคมนาคมพบว่า เมืองเป๋ยไห่มีการคมนาคมทางบกห่างจากนครหนานหนิง 235 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2.5 ช่ัวโมง การคมนาคมทางน้ ามีท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ส าหรับเรือขนส่งสินค้า 
และท่าเรือน้ าลึกเป๋ยไห่ส าหรับเรือท่องเท่ียวสู่ฮาลองเบย์ และการคมนาคมทางรถไฟ เมืองเป๋ยไห่มีเส้นทางรถไฟ
ธรรมดา และรถไฟความเร็วสูงซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงจากนครหนานหนิง นอกจากนี้เมืองเป๋ยไห่ยังมี
การคมนาคมทางอากาศ คือ ท่าอากาศยานในประเทศฝูเฉิงเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Fucheng Domestic Airport) 
ส าหรับการอ านวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย 

ส าหรับด้านความสัมพันธ์กับประเทศไทย ปัจจุบันเมืองเป๋ยไห่มีสถาบันการศึกษาระดับอนุปริญญาเปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  และมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาต้ังแต่วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 รวมถึงมีเท่ียวบินตรงของ Spring Airlines บินระหว่างนครฮาร์บินของ
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มณฑลเฮยหลวงเจียง เมืองเป๋ยไห่ และกรุงเทพมหานครของประเทศไทย (นครฮาร์บิน–เมืองเป๋ยไห่-กรุงเทพ) ทุก
วันจันทร์และวันพุธ 

ตารางที่ 2.3 ดัชนีทางเศรษฐกิจเมืองเป๋ยไห่ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ดัชนี มูลค่า อัตราขยายตัวเทียบ
กับปี พ.ศ. 2557 (%) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP) 85,600 ล้านหยวน 12.5 
   -เกษตรกรรม (สัดส่วน 17.7%) 15,140 ล้านหยวน 3.0 
   -อุตสาหกรรม (สัดส่วน 53.1%) 45,450 ล้านหยวน 18.7 
   -การบริการ (สัดส่วน 29.2%) 25,020 ล้านหยวน 5.3 
GDP per Capita (อันดับ 3 ของมณฑล) 53,829 หยวน - 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) - 2.8 
   -อาหาร - 5.5 
   -เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม - 1.8 
   -การตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว - 3.9 
มูลค่าการผลติภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสตว์ และประมง 24,096 ล้านหยวน 3.1 
   -ประมง 15,119 ล้านหยวน 3.9 
มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่(180ราย) 159,786 ล้านหยวน 22.7 
   -ปิโตรเลียม 31,212 ล้านหยวน - 
   -ถลุงและรีดโลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous metal) 24,625 ล้านหยวน 33.89 
   -อิเล็กทรอนิกส์ 72,191 ล้านหยวน 39.6 

*รวม 3 อุตสาหกรรม (สัดส่วน 80.91%)  128,129 ล้านหยวน 26.25 
มูลค่าเพิ่มการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 38,840 ล้านหยวน 21.5 
มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 18,580 ล้านหยวน 11.2 
มูลค่าการน าเข้าส่งออก 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 29.7 
  -มูลค่าการส่งออก 1,752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 28.2 
  -มูลค่าการน าเข้า 1,748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 31.2 
คู่ค้าส าคัญ : อาเซียน (สัดส่วน 13.2%) 464 ล้านดอลลาร์สหรัฐ -5.7 
                 -ประเทศไทย (สัดส่วน 3.51%) 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 
                     -มูลค่าการส่งออก 85.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 19.0 
                     -มูลค่าการน าเข้า 37.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ -36.8 
                 -ฮ่องกง (สัดส่วน 24.9%) 872 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 24.0 
                 -สหรัฐอเมริกา (สัดส่วน 12%) 423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 31.37 
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 79,770 ล้านหยวน 16.3 
รายได้เฉลี่ยที่น าไปใช้จ่ายได้ของชาวเมือง 25,818 หยวน 10.3 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ) ดัชนีทางเศรษฐกิจเมืองเป๋ยไห่ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ดัชนี มูลค่า อัตราขยายตัวเทียบ
กับปี พ.ศ. 2557 (%) 

รายได้เฉลี่ยสุทธิของชาวชนบท 9,079 หยวน 10.2 
รายได้ภาครัฐ 12,740 ล้านหยวน 12.1 
งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 10,497 ล้านหยวน 5.3 
การท่องเที่ยว   
   -ชาวจีน 17.2 ล้านคน 13.1 
      รายได้จากนักท่องเท่ียวจีน 16,811 ล้านหยวน 22.4 
   -ชาวต่างชาติ 0.12 ล้านคน 4.4 
      รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 47.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10.1 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงศุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง, 2558 
หมายเหต: 1 หยวน เท่ากับ 5.6 บาท และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36 บาท (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 2558) 

2.5.2 เขตพัฒนาทางเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
นิคมอุตสาหกรรมของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท หลัก ๆ คือ 
1) เขตพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง (High Technology Development Zone) 
เรียกส้ันๆ ว่า “นิคมไฮเทค” เป็นเขตพัฒนาท่ีได้รับการสนับสนุนในระดับประเทศ มีอยู่ 4 แห่ง ต้ังอยู่ใน

นครหนานหนิง เมืองกุ้ยหลิน เมืองเป๋ยไห่ และเมืองหล่ิวโจว มีอุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ ไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ 
ยาและเวชภัณฑ์ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุใหม่ อะไหล่ยานยนต์ อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ (Economy and Technology Development Zone) 
เป็นเขตพัฒนาระดับมณฑลหรือระดับเมือง มีอยู่ 21 แห่ง ต้ังอยู่กระจายตามหัวเมืองส าคัญ มีอุตสาหกรรม

ส าคัญ ได้แก่ เครื่องจักรทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง รถยนต์ เครื่องจักรวิศวกรรมก่อสร้าง แปรรูปอลูมิเนียม ผลิต
ยา ไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร ถลุงโลหะ แปรรูปโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ส่ิงทอ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
เป็นต้น 

3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก (Export-Oriented Economy Development Zone) 
เป็นเขตความร่วมมือข้ามมณฑล/ข้ามประเทศ เน้นการผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก ส่วนใหญ่ต้ังอยู่

เมืองท่ีมีจุดเด่นด้านท าเลท่ีต้ัง (ท่าเลียบชายฝ่ังทะเล/เลียบฝ่ังแม่น้ า/เลียบแนวพรมแดน) ได้แก่ เมืองเป๋ยไห่ เมืองอู๋
โจว อ าเภอระดับเมืองผิงเสียง และอ าเภอระดับเมืองตงซิง มีอุตสาหกรรมส าคัญ อาทิ เครื่องจักรทางการเกษตร 
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตยา เคมีภัณฑ์ อาหาร ส่ิงทอ พลาสติก วัสดุไม้และเซรามิก เป็นต้น 

เขตพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีดังนี้ 
1) เขตพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงนครหนานหนิง (Nanning High-Technology Development Zone) 
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จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2531 ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางเป็นเขตพัฒนาระดับชาติเมื่อปี 2535 มีพื้นท่ีรวม 43.7 
ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครหนานหนิง โดยมีจุดเด่นด้านท าเลท่ีต้ังอยู่ในเมืองศูนย์กลาง
เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ ท าให้มีความได้เปรียบด้านการคมนาคมขนส่ง ต้ังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟและท่าเรือแม่น้ า
เพียง 3 กิโลเมตร ห่างจากใจกลางเมือง 4 กิโลเมตร ห่างจากสนามบิน 30 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือเมืองชินโจว 
104 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง 204 กิโลเมตร และห่างจากด่านโหย่วอี้กวาน(ด่านพรมแดนจีน-
เวียดนาม) 210 กิโลเมตร หากใช้ทางหลวงพิเศษใช้เวลาเดินทางเพียง 1-2 ช่ัวโมง และมีอุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ 
ไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยาชีวภาพ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Mechatronics) และอะไหล่ยานยนต์ การ์ตูน
แอนนิเมช่ัน และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งปัจ จุบัน มีวิสาหกิจ Top500 ของโลก และวิสาหกิจช้ันน า
ระดับประเทศเข้าลงทุนจ านวนมาก 

2) เขตพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงเมืองกุ้ยหลิน (Guilin High-Technology Development Zone) 
จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2531 และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางเป็นเขตพัฒนาระดับชาติเมื่อปี 2534 ต้ังอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกุ้ยหลิน การคมนาคมมีความสะดวก ใช้ทางหลวงพิเศษเดินทางสู่ท่าเรือรอบอ่าว
เป่ยปู้ไม่ถึง 5 ช่ัวโมง และเดินทางสู่นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ใช้เวลา 5 ช่ัวโมงกว่า โดยมีอุตสาหกรรมเสาหลัก 
5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาชีวภาพ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

3) เขตพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงเมืองเป๋ยไห่ (Beihai High-Technology Development Zone) 
จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นนิคมระดับมณฑล ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมณฑล

และรัฐบาลกลางในการปฏิรูปและควบรวมพื้นท่ีกับนิคมอุตสาหกรรมอีกแห่ง เพื่อจัดต้ังเป็นนิคมระดับชาติ มีพื้นท่ี 
328.67 เฮกตาร์ ต้ังอยู่ทางใต้ของเมืองเป๋ยไห่ โดยมีรูปแบบด าเนินการ แบ่งเป็นสวนอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ เขต
บริหารจัดการส่วนกลาง (พื้นท่ี 250.8 เฮกตาร์) สวนเทคโนโลยีมหาสมุทร (พื้นท่ี 12.6 เฮกตาร์) สวนอุตสาหกรรม
ยาชีวภาพ (พื้นท่ี 22.7 เฮกตาร์) สวนเทคโนโลยีซอฟแวร์และอิเล็กทรอนิกส์ (พื้นท่ี 36.7 เฮกตาร์) และสวน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (พื้นท่ี 5.9 เฮกตาร์) นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ต่อเรือ เครื่องจักร
สมัยใหม่ วัสดุใหม่ พลังงานทดแทน และการแปรรูปทรัพยากร 

จุดเด่นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจนี้คือ ด้านท าเลท่ีต้ังซึ่งอยู่ในเมืองท่ารอบอ่าวเป่ยปู้ ท าให้การขนส่งขนย้าย
มีความสะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนค่อนข้างต่ า ต้ังอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 2 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ 
3 กิโลเมตร ห่างจากสถานีรถไฟ 1.5 กิโลเมตร และห่างจากสนามบิน 20 กิโลเมตร  

4) เขตพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงเมืองหล่ิวโจว (Liuzhou High-Technology Development Zone) 
จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2535 และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางเป็นเขตพัฒนาระดับชาติเมื่อปี 2553 ต้ังอยู่ทางฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหล่ิวโจว โดยมีอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (เช่น 
อินเดียม ดีบุก และไทเทเนียม) เพื่อใช้น าไปต่อยอดส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน เช่น หลอด LED ประหยัดพลังงาน และฟิล์มส าหรับแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ มี
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การเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Beibu Gulf Economic Zone: BGEZ) 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2008 

ประกอบด้วย 4 เมืองส าคัญคือ นครหนานหนิง เมืองชินโจว เมืองฝางเฉิง และเมืองเป๋ยไห่ ครอบคลุมพื้นท่ี
ประมาณ 42,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 1,600 กิโลเมตร7  จัดต้ังขึ้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (Pan Beibu Gulf Economic Cooperation: PBG) โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อเป็นประตูส าหรับส าหรับจีนในการติดต่อกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ ASEAN–CHINA FTA และเพื่อเป็นฐานด้านการประกอบธุรกิจ ฐานการผลิต 
การแปรรูป และเทคโนโลยีการส่ือสาร 

6) เขตปลอดอากรครบวงจรผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (Guanxi Pingxiang Integrated 
Free Trade Zone) 

เขตปลอดอากรครบวงจรผิงเสียงต้ังอยู่ท่ีใกล้ด่านชายแดนโหย่วอี้กวน เมืองผิงเสียง ของเขตปกครอง
ตนเองกว่างซี ซึ่งเมืองผิงเสียงอยู่ติดกับเมืองหล่างเซินของเวียดนาม  และจากการท่ีเมืองผิงเสียงมีความเกี่ยวโยงกับ
ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง–สิงคโปร์ เขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ และกรอบความร่วมมือ GMS รวมทั้งมีเส้นทาง
บกท่ีเช่ือมจีนกับประเทศอาเซียน เมืองผิงเสียงจึงมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ในปี 2008 
คณะรัฐมนตรีแห่งชาติของจีนได้อนุมัติให้ก่อสร้างเขตปลอดอากรฯ ซึ่งมีพื้นท่ีท้ังหมด 8.5 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่ง
การก่อสร้างเป็นระยะท่ี 1  2 และ 3 ซึ่งมีพื้นท่ีขนาด 1.2   3.0 และ 4.3 ตารางกิโลเมตรตามล าดับ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จก็จะกลายเป็นเขตปลอดอากรครบวงจรท่ีมีช่ือว่า “เป็นแห่งแรก” 3 ประการด้วยกัน กล่าวคือ เป็นแห่ง
แรกที่ต้ังอยู่เขตชายแดน เป็นแห่งแรกที่เช่ือมต่อกับต่างประเทศ และเป็นแห่งแรกที่เช่ือมต่อกับเขตปลอดอากรของ
ต่างประเทศ (เวียดนามจะมีการก่อตั้งเขตปลอดอากรท่ีชายแดนเมืองหล่างเซิน)  

2.6 การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาสามารถสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ออกเป็น 2 กรณี นั่น

คือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย–เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับท่าเรือเป่ยปู้ ดังนี้ 

2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย–เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
จากการศึกษางานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยและเขตปกครอง

ตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการศึกษาท่ีส าคัญมีดังนี้ 

สุพรรณ สุดสนธิ์  และคณะ  (2554) ศึกษาต้นทุนตามกิจกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังและการ
ออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกเส้นทางการขนส่งในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ไป
ยังประเทศจีน และได้ท าการศึกษาศักยภาพในการเช่ือมโยงการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจากภาคตะวันออก
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เฉียงเหนือตอนกลางของไทยไปสู่ประเทศจีนตอนใต้สรุปได้ว่าเส้นทางขนส่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน
จังหวัดนครพนม ผ่านไปยังเส้นทางหมายเลข R12 จะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าท่ีมีศักยภาพท่ีสุด เนื่องจากเป็น
เส้นทางขนส่งสู่ฮานอยและจีนตะวันออกท่ีใกล้ท่ีสุดและเป็นเส้นทางท่ีรถบรรทุกสินค้าเดินทางได้สะดวกท่ีสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับเส้นทางหมายเลข R8 และหมายเลข R9  

บริษัทไลคอน จ ากัด และสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2554) ได้ศึกษาเส้นทางการ
ขนส่งระหว่างจีนตอนใต้–ไทย–อินเดีย โดยท าการศึกษาเส้นทางหลักท่ีใช้ในการขนส่งทางบกระหว่างประเทศไทย 
ไปยังหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า เส้นทางการขนส่งจาก
จังหวัดนครพนมเม่ือมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งท่ี 3 ผ่านเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน และใช้เส้นทาง
หมายเลข 12 ผ่านด่านนาพาว (ลาว) ด่านจาลอ (เวียดนาม) เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 1A สู่ท่าเรือหวุ๋งอ๋าง แล้วใช้
การขนส่งทางเรือสู่ท่าเรือฝังเฉิงก่างในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะเป็นเส้นทางท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นเส้นทางการขนส่งท่ีสามารถเดินทางท่ีมีความได้เปรียบด้านเวลา เมื่อเปรียบเทียบการขนส่งทางเรือ
ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง และมีความได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนตลอดแนวเส้นทาง 
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีสายเรือให้บริการขนส่งจากท่าเรือหวุ๋งอ๋างไปยังท่าเรือฝังเฉิงก่าง และศักยภาพท่ีชัดเจนของ 
R12 คือ เป็นเส้นทางจากไทยท่ีเข้าเวียดนามส้ันท่ีสุด ส้ันกว่าเส้นทางสาย R9 และตัดผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติหลายแห่ง ("R12" เช่ือมไทย-ลาว-เวียดนาม "ไฮไลต์" ถนนเศรษฐกิจท่ีต้องพัฒนา, 2556) 

สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย (2558) ได้ศึกษาถึงการขยายตัวเส้นทางการค้าแห่งใหม่ระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) แสดงให้เห็น
ว่า ศักยภาพโดยรวมแล้วจังหวัดบึงกาฬมีศักยภาพต่อการค้าและการลงทุนมาก เนื่องจาก มีท่ีต้ังอยู่ตรงข้ามกับเม่
องปากซัน แขวงบอลิค าไซ เป็นการเช่ือมถนนสายหลักหมายเลข 8 ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ต่อไปยังประเทศเวียดนานาม ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด จึงถอืได้ว่าจังหวัดบึงกาฬมีความส าคัญอย่างมากและยังเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของไทยในการขยายโอกาสทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

กุลภา โสรัตน์ และคณะ (2558) ศึกษาโลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 
ประเทศไทย–สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว–สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม–เขตปกครองตนเองกว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเสนอเส้นทางการคมนาคมทางบกและเพื่อศึกษาแนวคิดในการ
พัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์บนเส้นทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
ท าการศึกษาท้ังหมด 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางผ่านเส้นR8 เส้นR9 เส้นR12 และเส้นผ่านด่านภูดู่ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ และก าหนดจุดเริ่มต้นของเส้นทางคือส่ีแยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก และตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดย
มีปลายทางคือเมืองหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ Time Cost 
Distance Methodology และการวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มาช่วยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี
ลักษณะเป็นนามธรรม ผลการวิเคราะห์ พบว่าหากให้ความส าคัญเฉพาะปัจจัยด้านต้นทุนและเวลา เส้นทางท่ีมี
ศักยภาพมากท่ีสุด คือ เส้นทางผ่านเส้น R12 แต่หากให้ความส าคัญกับด้านความสะดวก ความปลอดภัย และความ
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เส่ียง พบว่าเส้นทางท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด คือ เส้นทางขนส่งซึ่งผ่านเส้น R9 และเมื่อพิจารณาท้ังสองด้านร่วมกัน 
พบว่าเส้นทางขนส่งผ่านเส้น R9 แม้จะมีต้นทุนและเวลาท่ีใช้ในการขนส่งมากกว่าเส้น R8 และ R12 แต่เส้นนี้มีสภาพ
ภูมิประเทศท่ีดี มีความปลอดภัยสูงและมีความเส่ียงน้อยกว่าเส้นอื่น และยังมีความสะดวกท้ังในการขนส่งและการ
ด าเนินการท่ีด่าน ในขณะท่ีเส้นทางขนส่งผ่านเส้น R12 แม้มีต้นทุนและเวลาขนส่งน้อยท่ีสุด แต่ถนนมีความคดเค้ียว
มากกว่าเส้น R9 และยังไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งสินค้าเท่ากับเส้น R9 และการวิจัยนี้น าBalance 
Scorecard มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกรอบแนวคิดโลจิสติกส์ระดับมหภาค (A Macro-logistics Framework) เพื่อหา
แนวคิดในการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์  

ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า เส้นทางขนส่งทางถนนจากประเทศไทยไปยังเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน มี 3 เส้นทางหลัก คือ เส้นทางผ่าน R8 เส้นทางผ่าน R9 และ
เส้นทางผ่าน R12  โดยการศึกษาในครั้งนี้น าผลจากการศึกษาของโครงการการศึกษาโลจิสติกส์การคมนาคมทาง
บกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย–สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว–สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม–เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ของกุลภา โสรัตน์ และคณะ (2558) มาใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งทางถนนกับการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวปู้ ท้ังนี้ 
รายละเอียดเบ้ืองต้นของท้ัง 3 เส้นทาง มีดังต่อไปนี้ 

1) เส้นทางการขนส่งทางถนน ประเทศไทย-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) ผ่านเส้น R8 
เส้นทางคมนาคมทางบกจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยผ่านเส้น R8 นั้น เป็นเส้นทางท่ีผ่านด่านบึงกาฬของประเทศไทย ซึ่งมีเส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวต้ังแต่ด่านปากซัน ถึง ด่านน้ าพาว ของแขวงบอลิค าไซและมีเส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเริ่มจากด่านลาวบาวผ่านเมืองวินห์ และฮานอย จนถึงด่านหล่างเซิน หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนจากด่านโหย่วยี่กวน เมืองผิงเสียง ถึงเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดย
การศึกษาในครั้งนี้มี 2 จุดเริ่มต้น คือเริ่มต้นท่ีส่ีแยกอินโดจีน จังหวัดอุตรดิตถ์ และเริ่มต้นท่ีตลาดไท จังหวัด
ปทุมธานี (รูปท่ี 2.2) รายละเอียด ดังนี้ 

 เส้นทางในประเทศไทย 
จากตลาดไทเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี ต่อด้วย ถนนหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึง

จังหวัดขอนแก่น ตรงขึ้นเหนือไปตามถนนหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดอุดรธานี หนองคายก่อนเข้าสู่ด่านบึงกาฬจังหวัด
บึงกาฬรวมระยะทางประมาณ 718 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาที ถนนเส้นนี้มีสภาพโดยรวมเป็น
ถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ขนาด 20 เมตร ถนนเรียบ และมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบ  

 เส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เส้นทางนี้มีจุดเริ่มต้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากด่านปากซัน เมืองปากซัน แขวงบอลิ

ค าไซจนถึงด่านน้ าพาว แขวงบอลิค าไซ รวมระยะทางท้ังหมดประมาณ 222 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง
ประมาณ 5 ช่ัวโมง ถนนมีสภาพโดยรวมเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ขนาดถนน 8 เมตร 

 เส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเริ่มจากด่านเกาแจวเข้าสู่เส้นทาง R8 ไปทางจังหวัดฮาติงห์โดย
ในพื้นท่ีจังหวัดนี้จะผ่านหมู่บ้านขนาดใหญ่ท่ีมีร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ และจะเช่ือมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 
(AH1) ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และแยกขึ้นไปทางทิศเหนือตามเส้น AH1 
เพื่อเข้าสู่เมืองวินห์และผ่านฮานอยไปยังด่านหล่างเซินโดยมีระยะทางประมาณ 657 กิโลเมตร ใช้เวลาขนส่ง
ประมาณ 13 ช่ัวโมง ในเส้นทางนี้สภาพถนนบางช่วงเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ขนาดถนน 9 เมตร บางช่วง
เป็น 4 ช่องจราจร ขนาดถนน 20 เมตร และมีสภาพเส้นทางท้ังเรียบและขรุขระ 

 เส้นทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เส้นทางในสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มจากด่านโหย่วยี่กวน เมืองผิงเสียงไปยังปลายทาง คือเมืองหนาน 

หนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  
โดยระยะทางและสภาพเส้นทางจากประเทศไทยถึงเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านเส้น R8 ในแต่ละช่วงดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.4  



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
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รูปที่ 2.2 เส้นทางคมนาคมทางบกผ่านเส้นทาง R8 

ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558  



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
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ตารางที่ 2.4 ระยะทางและสภาพเส้นทาง ประเทศไทย-กว่างซี (จีน) ผ่านเส้น R8 
เริ่มต้น สิ้นสุด ระยะทาง 

(กม.) สภาพเส้นทาง ช่องจราจร 
(เลน) 

ขนาดถนน 
(เมตร) ชนิดถนน 

 ตลาดไท 
ด่าน 

บึงกาฬ 718 

 

4 20 ลาดยาง 

ด่าน 
บึงกาฬ 

ด่าน 
ปากซัน 0.8 

 

(แม่น้ าโขง) (แม่น้ าโขง) (แม่น้ าโขง) 

ด่าน 
ปากซัน 

ด่าน 
น้ าพาว 222 

 

2 8 ลาดยาง 

ด่าน 
น้ าพาว 

ด่าน 
เกาแจว 0.5 

 

2 9 ลาดยาง 

ด่าน 
เกาแจว 

ฮานอย 473 

 

2 
4 

9 
20 

ลาดยาง 

ฮานอย ด่าน 
หล่างเซิน 184 

 

4 
2 

20 
9 ลาดยาง 

ด่าน 
หล่างเซิน 

ด่าน 
โหย่วย่ีกวน 0.2 

 

4 20 ลาดยาง 

ด่าน 
โหย่วย่ีกวน หนานหนิง 200 

 

4 20 ลาดยาง 

 1,797 กิโลเมตร 
ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

31 
 

2)  เส้นทางการขนส่งทางบก ไทย-ลาว-เวียดนาม-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) ผ่านเส้น R9 
เส้นทางคมนาคมทางบกจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยผ่านเส้น R9 นั้น เป็นเส้นทางท่ีผ่านด่านมุกดาหารของประเทศไทย ซึ่งมีเส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวต้ังแต่ด่านสะหวันนะเขต ถึง ด่านแดนสะหวันของแขวงสะหวันนะเขต และมีเส้นทางในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเริ่มจากด่านลาวบาวผ่านเมืองด่องฮา วินห์ และฮานอย จนถึงด่านหล่างเซิน หลังจากนั้นจะเริ่ม
เส้นทางในสาธารณรัฐประชาชนจีนจากด่านโหย่วยี่กวน เมืองผิงเสียง ปลายทางท่ีเมืองหนานหนิง เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง (รูปท่ี 2.3) รายละเอียด ดังนี้ 

 เส้นทางในประเทศไทย 
จากตลาดไทเข้าสู่ ถนนหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี ต่อด้วย ถนนหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา 

ผ่านจังหวัดยโสธร ถึงจังหวัดมุกดาหารและเข้าสู่ด่านมุกดาหาร รวมระยะทางประมาณ 609 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การขนส่งประมาณ 10 ช่ัวโมง สภาพโดยรวมเป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ขนาดถนน 20 เมตร แต่ยังคงมีบาง
ช่วงเป็น 2 ช่องจราจร ขนาดถนน 9 เมตร สภาพถนนโดยรวมมีลักษณะเป็นถนนเรียบ และสภาพภูมิประเทศเป็นท่ี
ราบ 

 เส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เส้นทางนี้เริ่มเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้ังแต่ด่านสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต 

จนถึงด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต มีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง สภาพโดยรวมของถนนมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง 2 ช่อง จราจร ขนาดถนน 8 เมตรเป็นส่วน
ใหญ่และมี 4 ช่องจราจร ขนาดถนน 20 เมตรเฉพาะในเขตตัวเมือง เส้นทางนี้มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบสลับ
ภูเขาและเนินสูงต่ า มีการจราจรแออัดเป็นบางช่วง 

 เส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
หลังจากออกจากด่านแดนสะหวันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเข้าสู่ด่านลาวบาวของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านเมืองด่องฮา เมืองวินห์ เข้าสู่ฮานอยไปจนถึงด่านหล่างเซิน มีระยะทางท้ังหมด
ประมาณ 900 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 18 ช่ัวโมง ลักษณะสภาพถนนในช่วงด่านลาวบาวถึงฮานอย
เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ขนาดถนน 9 เมตร และในช่วงต้ังแต่ฮานอยจนถึงด่านหล่างเซิน บางช่วงเป็น 
4 ช่องจราจร ขนาดถนน 20 เมตร และบางช่วงเป็น 2 ช่อง จราจร ขนาดถนน 9 เมตร โดยเส้นทางในช่วงนี้มี
ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สภาพเส้นทางเรียบและขรุขระสลับกัน  

 เส้นทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เส้นทางในสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มจากด่านโหย่วยี่กวน เมืองผิงเสียงไปยังปลายทางคือเมืองหนานหนิง 

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

โดยระยะทาง และสภาพเส้นทาง ของทุกประเทศต้ังแต่ประเทศไทย ถึงเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านเส้น R9 ในแต่และช่วงดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.5 



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
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รูปที่ 2.3 เส้นทางคมนาคมทางบกผ่านเส้นทาง R9 

ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 

  



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

33 
 

ตารางที่ 2.5 ระยะทางและสภาพเส้นทาง ประเทศไทย-กว่างซี (จีน) ผ่านเส้นทาง R9 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

ระยะทาง 
(กม.) 

สภาพเส้นทาง 
ช่องจราจร 

(เลน) 
ขนาดถนน 

(เมตร) 
ชนิดถนน 

ตลาดไท 
ด่าน 

มุกดาหาร 
609 

 

4 
2 

20 
9 

ลาดยาง 

ด่าน 
สะหวัน 
นะเขต 

ด่าน 
แดนสะหวัน 

250 

 

2 8 ลาดยาง 

ด่าน 
แดนสะหวัน 

ด่าน 
ลาวบาว 

0.4 

 

2 9 ลาดยาง 

ด่าน 
ลาวบาว 

ฮานอย 716 

 

2 9 ลาดยาง 

ฮานอย 
ด่าน 

หล่างเซิน 
184 

 

4 
2 

20 
9 

ลาดยาง 

ด่าน 
หล่างเซิน 

ด่าน 
โหย่วย่ีกวน 0.2 

 

4 20 ลาดยาง 

ด่าน 
โหย่วย่ีกวน หนานหนิง 200 

 

4 20 ลาดยาง 

รวมระยะทางจากตลาดไท – หนานหนิง 1,959 กิโลเมตร 

 ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
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3) เส้นทางการขนส่งทางบก ไทย-ลาว-เวียดนาม-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) ผ่านเส้น R12 
เส้นทางคมนาคมทางบกจากประเทศไทยไปยัง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยผ่านเส้น R12 นั้น เป็นเส้นทางท่ีผ่านด่านนครพนมของประเทศไทย ซึ่งมีเส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตั้งแต่ด่านท่าแขก แขวงค าม่วน ถึง ด่านนาพาว และมีเส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเริ่ม
จากด่านจาลอผ่านเมืองวินห์ และฮานอย จนถึงด่านหล่างเซิน หลังจากนั้นจะเริ่มเส้นทางในสาธารณรัฐประชาชน
จีนจากด่านโหย่วยี่กวน เมืองผิงเสียง ปลายทางท่ีเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยการศึกษาจะมี 
2 จุดเริ่มต้นคือ เริ่มต้นท่ีส่ีแยกอินโดจีน จังหวัดอุตรดิตถ์ และตลาดไท จังหวัดปทุมธานี (รูปท่ี 2.4) รายละเอียด 
ดังนี้ 

 เส้นทางในประเทศไทย 
จากตลาดไทเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี ต่อด้วย ถนนหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึง

จังหวัดขอนแก่น เล้ียวไปทางตะวันออกเข้าสู่ถนนหมายเลข 12 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร ไปตามถนน
หมายเลข 22 ถึงจังหวัดนครพนมและเข้าสู่ด่านนครพนม รวมระยะทางประมาณ 724 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ
ขนส่งประมาณ 11 ช่ัวโมง ซึ่งสภาพโดยรวมในช่วงนี้เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร ขนาดถนน 20 เมตร ลักษณะ
ถนนเรียบ และสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบ มีเขาในช่วงอ าเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ถึงจังหวัดสกลนคร 

 เส้นทางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมื่อผ่านด่านนครพนมในฝ่ังประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ถนนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย

เริ่มจากด่านท่าแขก แขวงค าม่วน จนถึงด่านนาพาวมีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที สภาพถนนโดยรวมในเส้นทางนี้เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ขนาดถนน 8 เมตร 
และมีสภาพถนนตัดผ่านท่ีราบสูงและภูเขา แต่ยังมีช่วงท่ีเป็นพื้นท่ีราบ  

 เส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เส้นทางในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเริ่มจากด่านจาลอผ่านเมืองวินห์ ฮานอยจนถึงด่านหล่างเซิน 

รวมระยะทางประมาณ 620 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 12 ช่ัวโมง เส้นทางนี้ส่วนใหญ่ยังคงตัดผ่าน
ภูเขา มีความคดเค้ียวบางช่วง โดยช่วงจากด่านจาลอถึงฮานอย ถนนมีสภาพเป็นลาดยาง 2 ช่องจราจร ขนาดถนน 
8 เมตร และช่วงฮานอยจนถึงด่านหล่างเซิน มีบางช่วงเป็น 4 ช่องจราจร ขนาดถนน 20 เมตร และบางช่วงเป็น 2 
ช่องจราจร ขนาดถนน 9 เมตร ซึ่งเส้นทางนี้มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สภาพเส้นทางเรียบและขรุขระสลับกัน  

 เส้นทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เส้นทางในสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มจากด่านโหย่วยี่กวน เมืองผิงเสียงไปยังปลายทางคือเมืองหนานหนิง 

เขตปกครองตนเองกว่างซ ี

โดยระยะทาง และสภาพเส้นทาง ของทุกประเทศต้ังแต่ประเทศไทย ถึงเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านเส้น R12 ในแต่และช่วงดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.6 
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รูปที่ 2.4 เส้นทางคมนาคมทางบกผ่านเส้นทาง R12 

ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 
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ตารางที่ 2.6 ระยะทางและสภาพเส้นทาง ประเทศไทย-กว่างซี (จีน) ผ่านเส้น R12 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

ระยะทาง 
(กม.) 

สภาพเส้นทาง 
ช่องจราจร 

(เลน) 
ขนาดถนน 

(เมตร) 
ชนิดถนน 

ตลาดไท 
ด่าน 

นครพนม 
724 

 

4 20 ลาดยาง 

ด่าน
นครพนม 

ด่าน 
ท่าแขก 

0.78 

 

2 12 ลาดยาง 

ด่าน 
ท่าแขก 

ด่าน 
นาพาว 

150 

 

2 8 ลาดยาง 

ด่าน 
นาพาว 

ด่าน 
จาลอ 

0.4 

 

2 9 ลาดยาง 

ด่าน 
จาลอ 

ฮานอย 436 

 

2 8 ลาดยาง 

ฮานอย ด่าน 
หล่างเซิน 184 

 

4 
2 

20 
9 ลาดยาง 

ด่าน 
หล่างเซิน 

ด่าน 
โหย่วย่ีกวน 0.2 

 

4 20 ลาดยาง 

ด่าน 
โหย่วย่ีกวน หนานหนิง 200 

 

4 20 ลาดยาง 

รวมระยะทางจากตลาดไท - หนานหนิง 1,694 กิโลเมตร 

ท่ีมา: กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 
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2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
งานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีส าคัญมีดังนี้ 

Wang Jingmin (2016) ท าการศึกษาความสามารถด้านโลจิสติกส์ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ท้ัง 3 ท่าเรือ ได้แก่ 
ท่าเรือชินโจว ท่าเรือฝางเฉิงก่าง และท่าเรือเป๋ยไห่ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาดัชนี
ความสามารถของแต่ละท่าเรือ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่างมีดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุด รองลงมาคือท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่ ตามล าดับ และได้ท าการประเมินความสามารถด้านโลจิ
สติกส์ของท่าเรือ ซึ่งสรุปได้ว่ามีปัจจัย 4 ด้าน ท่ีก าหนดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของท่าเรือ นั่นคือ การ
ไหลเวียนของสินค้าผ่านท่าเรือ ขนาดโลจิสติกส์ของท่าเรือ โครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์ของท่าเรือ รวมถึง
เศรษฐกิจของพื้นท่ีในท่าเรือ 

Li Chongrong (2015) ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์ของการขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือกว่างซี 
ภายใต้นโยบาย Belt and Road Initiative ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เพื่อพัฒนาการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์
ในท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ จ าเป็นต้องสร้างความโดดเด่นของท่าเรือ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือกับบริษัท
ขนส่งท้ังในและต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องการเช่ือมโยง 

Vannarith Chheang (2014) ศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งรวมถึงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ พบว่าความร่วมมือข้ามพรมแดนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อความเข้มแข็งของการไหล
ของสินค้า การบริการ เงินลงทุน และการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค จึง
จ าเป็นที่จะต้องสร้างความเช่ือมั่น แรงผลักดันด้านกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ท้ัง 2 ฝ่าย
เป็นอันดับแรก 

Ding Tao (2010) ได้ท าการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ 5 ท่าเรือ ซึ่งเป็นท่าเรือหลักในการ
ขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้แก่ ท่าเรือไหโข่ว (Haikou port) ท่าเรือจ้านเจียง (Zhanjinag port) ท่าเรือนอร์ทซี 
(North Sea port) และท่าเรืออ่ าว เป่ยปู้  คือ  ท่าเรือ ชินโจว (Qin Zhou port) และท่าเรือฝาง เฉิ ง ก่ า ง 
(Fangchenggang port) โดยใช้ AHP, fuzzy และการวิเคราะห์ปัจจัย มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์  ซึ่งผล
การศึกษานี้ได้สรุปว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีความสามารถในการแข่งขันน้อย เนื่องจากยังมีปัญหาด้านการจัดการ
พื้นท่ีไม่ดี และมีการวางผังของโครงสร้างท่ีมีความขัดแย้งกันระหว่างส่ิงก่อสร้างและการใช้ทรัพยากรชายฝ่ังท่ีมีอยู่
มาก ซึ่งการศึกษานี้มองว่าท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีการพัฒนาท่ีไม่น่าพอใจ เนื่องจาก ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความได้เปรียบ
ท่าเรืออื่นในด้านต าแหน่งท่ีต้ังและลักษณะของชายฝ่ัง แต่ยังน าส่ิงท่ีได้เปรียบนี้มาใช้ประโยชน์ไม่เต็มท่ี 

Guo Xiaolei (2008) ได้กล่าวถึงความส าคัญเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอ่าว
เป่ยปูใ้นหลากหลายแง่มุม โดยอาศัยทฤษฎีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคท้ังในและต่างประเทศ และได้มี
การวิเคราะห์ข้อค้นพบต่างๆ บนพื้นฐานของทฤษฎีพึ่งพาอาศัยกัน ทฤษฎีทุนทางสังคมและสเกลโมเดลท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ได้น า SWOT มาใช้วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาสและภัยคุกคามของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคย่อยรอบอ่าวเป่ยปู้ รวมถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับแนวความคิด แผนผังและข้อมูลใน
มุมมองการค้าท้ังสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจีนสัญญาไว้ในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคย่อย
รอบอ่าวเป่ยปู้ 
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของ Yang Qing (2015) ซึ่งศึกษาการพัฒนาท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ โดยท าการ
วิเคราะห์ส่ิงจ าเป็นส าหรับการรวม 4 ท่าเรือของอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้แก่ ท่าเรือชินโจว 
ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือเป๋ยไห่ และท่าเรือเถี่ยซานก่าง และศึกษาส่ิงท่ีได้รับจากการรวมท่าเรือ การคาดการณ์
สถานการณ์ท่ียากล าบากในกระบวนการด าเนินการ และน าเสนอมาตรการในการรวมท้ัง 4 ท่าเรือ และ Daisuke 
Hosokawa (2009) ศึกษาความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ หรืออ่าวตังเกี๋ยใน
มุมมองของจีนต่ออาเซียน และได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในช่วงแรก  
รวมท้ังวิเคราะห์ความท้าทายของจีนในการผลักดันให้โครงการเกิดความก้าวหน้า  รวมถึง Huang Yaodong 
(2009) วิเคราะห์การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในด้านการลดการแสวงหาผลประโยชน์และผลกระทบในแง่ลบจาก
นโยบายการเปิดการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในส่วนของการลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที 
(Early Harvest Program) ซึ่งได้กล่าวถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนและโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู ้

2.7 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบของกิจกรรมโลจิสติกส์ 
ธนิตศักด์ิ พุฒิพัฒน์โฆษิต (2552) ได้สรุปกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 13 กิจกรรม ไว้ดังนี้ 

1) การติดต่อส่ือสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications)  
ข้อมูลจากการติดต่อส่ือสารเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางธุรกิจ ท าให้เกิดกระบวนการ

ทางโลจิสติกส์ การส่ือสารภายนอกองค์กร คือ การส่ือสารกับลูกค้าหรือกับผู้ขายเท่านั้นท่ีองค์กร ได้ให้ความส าคัญ 
และการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรก็เพื่อให้มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานทางด้านโลจิสติกส์ การ
ส่ือสารเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิดต้นทุนขึ้นได้ เช่น การรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลท่ีผิดพลาด ท าให้ฝ่ายผลิตหรือ
จัดส่งน าส่งสินค้าผิดรายการหรือผิดจ านวน มีผลต่อระดับการให้บริการหรือความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นการ
ติดต่อส่ือสารท่ีดีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะท าให้เกิดการด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง เกิดการ
เช่ือมโยงและการไหลของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การบริการลูกค้า (Customer Service) 
เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งกิจกรรมนี้ครอบคลุมต้ังแต่การน าส่ง

สินค้าท่ีถูกต้อง ถูกจ านวน ถูกสถานท่ีถูกเวลาตรง ตามเงื่อนไขทต่ี กลงกันไว้ ด้วยต้นทุนท่ีต่ าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แต่
ท้ังนี้ประสิทธิภาพในการให้บริการจะมากหรือน้อยนั้น ต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อื่นประกอบด้วย 
เช่น กิจกรรมการขนส่งท่ีช้าส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าลดลง 

3) กระบวนการส่ังซื้อ (Order processing) 
กระบวนการในการจัดการค าส่ังซื้อ ครอบคลุมต้ังแต่การรับค าส่ังซื้อจากลูกค้า การติดต่อส่ือสารกับลูกค้า 

การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างองค์กรกับ
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ลูกค้า ดังนั้นมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ง่าย จึงควรใช้เวลาในกระบวนการนี้ให้ส้ันและหลีกเล่ียงความ
ผิดพลาดให้ได้มากท่ีสุด 

4) การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasting) 
เป็นการพยากรณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้า นับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญในการ

สร้างผลก าไรหรือท าให้องค์กรขาดทุนได้ การคาดการณ์ความต้องการช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงาน กล่าวคือ สามารถวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การจัดซื้อ (Procurement) 
การจัดซื้อเป็นกิจกรรมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เพื่อจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ รวมไปถึงการบริหาร

อุปทานโดยรวมต้ังแต่ การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไข ปริมาณในการส่ังซื้อ และการ
ประเมินคณุ ภาพของผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าองคก์ รได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรตามส่วนงานต่างๆ ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังในตัวสินค้า
หรือวัตถุดิบเอง และกระบวนการจัดซื้อ 

6) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของส่วนงานอื่น รวมถึง

มีผลต่อก าไรขาดทุนขององค์กร เช่น หากระดับสินค้าคงคลังสูงท าให้ต้นทุนในการจัดเก็บดูแลเพิ่มขึ้น หากสินค้าท่ี
เก็บล้าสมัยก็ก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มมากขึ้นอีก ในแง่ของผลกระทบต่อส่วนงานอื่น เช่น หากมีการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
ท่ีน้อย ต้นทุนในการจัดเก็บดูแลก็จะต่ า แต่องค์กรอาจพบว่าต้นทุนในการขนส่งเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้ เพราะปริมาณ
การจัดเก็บท่ีน้อย ท าให้ความถ่ีในการขนส่งสูงขึ้น ท้ังนี้ท้ังนั้นต้องพิจารณาประกอบกันไปอยู่เสมอ 

7) การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) 
การบริหารการขนส่ง หมายรวมถึง การเคล่ือนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต้ังแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดท่ีมีการ

บริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อน าไปยังจุดท่ีจะท าลาย ท าให้
องค์กรต้องค านึงถึงรูปแบบลักษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับตัวสินค้า รวมถึงเส้นทางใน
การขนส่งอีกด้วย เช่น ทางอากาศ ทางน้ า ทางรถไฟ ทางท่อ ทางรถ เป็นต้น เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระ เบียบของ
ภูมิภาคนั้นๆ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า องค์กรมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการจัดส่งให้ถูกสถานท่ี 
ถูกเวลา ในสภาพท่ีสมบูรณ์ รวมถึงการควบคุมต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8) การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing และ Storage) 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในคลังสินค้า ต้ังแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลังสินค้า การออกแบบและจัด

วาง การจัดการพื้นท่ีภายในคลังสินค้าระดับของสินค้าคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้าเพื่อให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 
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9) โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) 
กระบวนการจัดการสินค้าท่ีถูกส่งกลับคืน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลท่ีว่า สินค้าเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน 

เรียกได้ว่าองค์กรมีความจ าเป็นในการวางนโยบายท่ีจะรองรับสินค้าท่ีถูกส่งคืน หรือขยะพวกนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดต้นทุนน้อยท่ีสุด บางครั้งสินค้าเหล่านี้อาจน ากลับมาสร้างประโยชน์โดยการน าผ่าน
กระบวนการ หรือน ากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นได้ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของต้นทุนได้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีท่ีเป็นสินค้า
อันตราย มีผลต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีกฏระเบียบท่ีเคร่งครัดส าหรับเรื่องการท าลายสินค้าให้เหมาะสมท าให้
องค์กรควรตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย 

10) การจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่างๆ (Parts และ Services Support) 
ส่วนหนึ่งของการบริการหลังการขาย โดยมีการจัดหาช้ินส่วน อะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ

เตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีสินค้าเกิดช ารุดไม่ว่าจะเป็นเพราะจาก
ความบกพร่องของกระบวนการผลิตหรือจากการใช้งานของลูกค้าเองก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าไว้และรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาว ดังนั้นองค์กรมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบการจัดการ
ในส่วนนี้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

11) การเลือกท่ีต้ังโรงงานและคลังสินค้า (Plant และ Warehouse Site Selection) 
กิจกรรรมการเลือกท่ีต้ังของโรงงานและคลังสินค้าท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและ

ระยะทางการการขนส่ง ให้เพิ่มระดับสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

12) Material Handling 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้าย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูปภายในโรงงานหรือ

คลังสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดระยะทางในการเคล่ือนย้าย จ านวนครั้งในการเคล่ือนย้ายรวมถึงปริมาณของ
วัตถุท่ีเคล่ือนย้าย เพื่อให้มีต้นทุนในการจัดการท่ีต่ าท่ีสุด เพราะการเคล่ือนย้ายทุกครั้งก่อให้เกิดต้นทุนแก่องค์กร
ท้ังส้ิน 

13) การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ (Packaging and Packing) 
วัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์และหีบห่อตามหลักการตลาดมีไว้เพื่อเป็นการบ่งบอกรายละเอียดของสินค้า

และสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า แต่ในด้านโลจิสติกส์ บรรจุภณั ฑ์และหีบห่อนั้นมีไว้เพื่อปอ้ งกันตัวสินค้าจากความ
เสียหาย และอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายและจัดเก็บ การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อนั้นต้องมีความ
เหมาะสมกับอุปกรณ์การขนย้ายและคลังสินค้า เพื่อช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ 

2. Time Cost Distance Methodology 
Time/Cost Distance  Methodology ถูกประยุกต์มาจาก Beresford และ Dubey ในปี 1990 และ

หลังจากนั้นได้ถูกน ามาพัฒนาโดย Banomyong ในปี 2000 ซึ่งได้น า Time/cost distance methodology มา
เป็นเครื่องมือในการศึกษาเส้นทางขนส่งเส้ือผ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยุโรป เนื่องจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีไม่มีพื้นท่ีติดกับทะเล ดังนั้น ใน
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การส่งสินค้าไปยุโรปผู้ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะต้องพึ่งพาระบบการขนส่งของประเทศ
เพื่อนบ้านอันได้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เพื่อเดินทางข้ามไปยังประเทศน าเข้า Banomyong ได้น า Time/Cost Distance  Methodology มา
เป็นเครื่องมือในการเลือกเส้นทางจากท้ังหมด 5 เส้นจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยุโรป และในปี 
2001 Banomyong ยังได้ศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของการขนส่งสินค้าจากนครหลวงเวียงจันทน์ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังประเทศสิงคโปร์โดยใช้ cost distance model นอกจากนี้ ในปี 
2012 Madan B. Regmi, Shinya Hanaoka ได้น าแบบจ าลอง time–cost-distance มาท าการศึกษาการประเมิน
โครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินการขนส่งของ 2 เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศท่ีส าคัญ ซึ่งเช่ือมโยงระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียกลาง ได้แก่ เกาหลี-จีน-เอเชียกลาง และ เกาหลี-จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย ซึ่งมีการใช้
วิธีขนส่งสินค้าโดยผ่านทางเรือ ทางถนน และ ทางรถไฟ ในการศึกษาได้ศึกษาสถานะและสภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ เช่น ถนน รางรถไฟ ท่าเรือ การขนส่งแบบ intermodal และ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามแดน มีการตรวจสอบคอขวดท่ีไม่ใช่ทางกายภาพส าหรับการด าเนินการขนส่งสินค้าในงานวิจัยช้ินนี้ด้วย 
ซึ่งจากผลงานวิจัยนี้สามารถระบุปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาและการด าเนินงานของ intermodal 
transport corridors ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียกลางได้ และยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการลดอุปสรรคท่ีไม่ใช่ทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
intermodal transport corridors ซึ่งจะมีประโยชน์ส าหรับประเทศอื่น ๆ และบางส่วนของประเทศในเอเชีย 
หลังจากนั้น The cost/time methodology ได้ถูกน ามาเผยแพร่โดย UNESCAP (United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific)  

แบบจ าลอง Time/Cost ของ UNESCAP เป็นการแสดงภาพของข้อมูลต้นทุนและเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุถึงความไร้ประสิทธิภาพและแสดงถึงส่วนท่ีเป็นคอขวดของเส้นทาง โดยมองจาก
ลักษณะของต้นทุนและเวลาท่ีมีอยู่ตลอดท้ังเส้นทาง ซึ่งแบบจ าลองนี้ประกอบด้วยต้นทุนและเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนและเวลาของการเปล่ียนถ่ายระหว่างรูปแบบ โดยเครื่องมือนี้ต้ังอยู่บน
สมมติฐานท่ีว่าต้นทุนต่อหน่วยของการขนส่งในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน 

UNESCAP ได้พัฒนาแบบจ าลอง Time/Cost เป็น 4 แบบ คือ 
1) การแข่งขันระหว่างสองโหมดของการขนส่ง (การเทียบระหว่างการขนส่งทางถนนและทางราง) 
2) การรวมกันของโหมดการขนส่งทางถนนและทางราง 
3) การรวมการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางทะเล 
4) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากต้นทางไปยังปลายทาง 

รายละเอียด ดังนี้ 
1) การเปรียบเทียบระหว่างการขนส่งทางถนนและทางราง 
UNESCAP ได้พัฒนาแบบจ าลอง Time/Cost มาใช้ในการเปรียบเทียบการขนส่งในสองรูปแบบ คือการ

เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งทางถนนและทางราง โดยแกน x แสดงถึงระยะทาง (distance) และแกน y แสดง
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ถึงต้นทุนหรือเวลา (cost/time) ซึ่งพบว่าการขนส่งทางถนนจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการขนส่งทางรางในช่วงท่ี
ระยะทางส้ัน แต่เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นจนเกิน Break-even point การขนส่งทางรางจะมีต้นทุนต่อกิโลเมตรท่ีต่ า
กว่าการขนส่งทางถนน แสดงดัง รูปท่ี 2.5 

 
รูปที่ 2.5 การเทียบระหว่างการขนส่งทางถนนและทางราง 

ท่ีมา : María, 2012 

2) การรวมการขนส่งทางถนนและทางราง 
การขนส่งสินค้าในระยะทางท่ีไม่ไกลการขนส่งทางถนนมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการขนส่งทางราง แต่ถ้า

ระยะทางในการขนส่งไกลกว่าระยะทางท่ีคุ้มทุน (break-even distance) การขนส่งทางรางกลายเป็นโหมดท่ี
ประหยัดมากขึ้น ดังนั้น intermodal transfer สามารถต้ังอยู่ท่ีสถานท่ีท่ีใกล้ท่ีสุดกับ terminal ของการขนส่งทาง
รางหรือถนน ส าหรับเส้นแนวต้ังท่ีแสดงในรูปแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่าย (หรือเวลา) เมื่อมีการถ่ายโ อนสินค้า 
(transshipped) จากถนนไปยังรถไฟ นั่นคือในความเป็นจริงแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางรถไฟไม่ได้เพิ่มข้ึน แต่
ค่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งซึ่งเริ่มต้นจากจุดนั้นได้มีค่าใช้จ่ายของการถ่ายโอนสินค้าด้วย แสดงดัง รูปท่ี 2.6 
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รูปที่ 2.6 การรวมการขนส่งทางถนนและทางราง 

ท่ีมา: María, 2012  

3) การรวมการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางทะเล 
การขนส่งทางทะเลเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นมากท่ีสุดส าหรับการขนส่งสินค้าผ่าน

แดน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย (หรือเวลา) ท่ีเกิดขึ้นที่ท่าเรือ แสดงโดยเส้นแนวตั้งเส้นท่ีสอง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายท่ีสะสมจากต้น
ทาง (origin) ไปยังท่าเรือจะเท่ากับผลรวมของค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางรถไฟไปยัง ICD บวก ค่าใช้จ่ายของการ
ถ่ายโอนสินค้าระหว่างโหมดท่ีเกิดขึ้นท่ี ICD บวก ค่าใช้จ่ายของการขนส่งทางรถไฟจาก ICD ไปยังท่าเรือ บวก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการท่ีเกิดขึ้นที่ท่าเรือ แสดงดัง รูปท่ี 2.7 

 
รูปที่ 2.7 การรวมการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางทะเล 

ท่ีมา: María, 2012 
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4) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จากต้นทางไปยังปลายทาง 
ขั้นสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า การขนส่งโดยใช้หลายโหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีจะเคล่ือนย้ายแบบ

door-to-door และในแต่ละจุดท่ีเปล่ียนถ่ายสินค้าจะมีค่าใช้จ่าย (หรือเวลา) เกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายจากการเปล่ียน
ถ่ายสินค้าแสดงโดยเส้นกราฟในแนวตั้ง ดังนั้น การขนส่งผ่านแดนอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายผ่านแดน (และเวลาท่ีใช้) ได้
ตลอดเส้นทาง ดังแสดงในรูปท่ี 2.8 

 

รูปที่ 2.8 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จากต้นทางไปยังปลายทาง 
ท่ีมา: María, 2012 

ข้อดีของ Time/Cost-Distance Model คือ เป็นแบบจ าลองท่ีใช้ง่าย แสดงให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันได้
ทันที สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถใช้เปรียบเทียบทางเลือกของเส้นทางการขนส่ง 
สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการท างานร่วมกันระหว่างประเทศ และช่วยในการ
เปรียบเทียบและประเมินผลของโหมดในการขนส่งผ่านเส้นทางเดียวกัน 

3. Value Discipline Model 
Value Discipline Model เป็นการวิเคราะห์การแข่งขัน มาจากแนวคิดของ Michael Treacy และ Fred 

Wiersema โดยโมเดลนี้ มีลักษณะเป็นสามเหล่ียม สามมุม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
1) Product Leadership – PL 

PL หมายถึง องค์กรท่ีมีความสามาถหลัก หรือ จุดเด่นในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์  Product ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง มีความทันสมัย หรือ สร้างผลิตภัณฑืท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน Product Differentiation 

2) Operation Excellence – OE 
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OE หมายถึง องค์กรท่ีเน้นในด้าน “ต้นทุนต่ า” เพื่อการแข่งขันในตลาด โดยความสามารถหลักคือ การหา
กระบวนการหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าท่ีมีต้นทุนต่ า แล้วออกจ าหน่ายในราคาท่ีถูก เช่น พวกห้างท่ีขายสินค้า
สะดวกซื้อต่างๆ 

3) Customer Intimacy – CI 
CI หมายถึ ง  อง ค์กร ท่ีมุ่ ง เน้นการตอบสนองความ ต้องการของ ลูกค้า  Customer focus and 

Response โดยมีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้า หรือ ท าให้ลูกค้าพอใจแล้ว
เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและองค์กร 

โมเดลนี้เผยแพร่ครั้งแรกใน Harvard Business Review ในปี ค.ศ. 1993 ช่ือบทความ “Customer 
Intimacy and Other Value Disciplines”  และต่อมาในปี  ค.ศ.  1995 น ามาเขียนในหนัง สือ ช่ือ  “The 
Discipline of Market Leaders” ซึ่งโมเดลนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ลักษณะโมเดลแสดง
ดังรูปท่ี 2.9 

 

รูปที่ 2.9 Value Discipline Model 
ท่ีมา : Treacy and Wiersema, 1993 

 

 

http://www.enterprise-advocate.com/wp-admin/www.priconsult.nl/mediapool/77/770108/data/TreacyWiersema.pdf
http://www.enterprise-advocate.com/wp-admin/www.priconsult.nl/mediapool/77/770108/data/TreacyWiersema.pdf
http://www.amazon.com/Discipline-Market-Leaders-Michael-Treacy/dp/1559351640
http://www.amazon.com/Discipline-Market-Leaders-Michael-Treacy/dp/1559351640
http://www.enterprise-advocate.com/wp-content/uploads/2012/02/TWVDM.png
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บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการด าเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 วิธีการด าเนินงาน 
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3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขต

ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ ซึ่งประกอบด้วย ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่ รวมถึงการหาชนิดของ
สินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ และเพื่อเป รียบเทียบ
ศักยภาพระหว่างการขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ กับผ่านท่าเรือส าคัญในมณฑลกวางตุ้ง และกับการขนส่งทางถนน 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัยเริ่มจากการศึกษางานวิจัย
และการศึกษาท่ีผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ รวมถึงรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของภาครัฐและภาคเอกชน และข้อมูลทุติย
ภูมิท่ีได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลท่ีศึกษาและรวบรวมได้มา
ท าการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปผล โดยน าผลท่ีได้มาจัดท าเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ท้ังจากภาครัฐและเอกชน และด าเนินการสรุปผลการศึกษาและก าหนด
ข้อเสนอแนะ โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยแสดงดังรูปท่ี 3.1 

 

รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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3.2 วิธีการด าเนินงาน 
วีธีด าเนินงานของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

วิธีการด าเนินงานของโครงการเริ่มจากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา การทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีต่าง ๆ 
รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ 
(ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว ท่าเรือเป๋ยไห่) รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะหส์ถานการณ์
ปัจจุบันของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ รวมถึงวิเคราะห์ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเลจาก
ประเทศไทยผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพของเส้นทางการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศไทยกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยผลการศึกษาท่ีได้จะน ามาจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ผู้ประกอบการขนส่ง และนักลงทุน (รูปท่ี 3.4) รายละเอียด ดังนี้  

3.2.1 การศึกษา ทบทวนผลการศึกษาท่ีผ่านมา และข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนผลการศึกษาท่ีผ่านมา ดังนี้ 

 การขนส่งระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 
 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ 
 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 เมืองท่ารอบอ่าวเป่ยปู้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
 เส้นทางขนส่งทางถนนประเทศไทย-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

3.2.2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการส ารวจลักษณะทางกายภาพท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ อันได้แก่ ท่าเรือ

ฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่ โดยการบันทึกและส ารวจจากสภาพจริง รวมถึงการใช้แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์เชิงลึกท้ังจากภาครัฐและเอกชน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) วิเคราะห์แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อ

น ามาวิเคราะห์ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ 
2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก/สัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย และส ารวจพื้นท่ีศึกษาเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) สูงสุด 
 ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว ท่าเรือเป๋ยไห่ 
 ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือและโลจิสติกส์ 
 นิคมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประจ ากว่างซี (NDRC) 
 China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Guangxi 
 กรมการขนส่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
 ส านักงานศุลกากร 
 Beibu Gulf Ports Group 
 สถานกงศุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
 ผู้ประกอบการไทยในหนานหนิง 

3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้จึงแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ย
ไห่) และวิเคราะห์ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้  

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบของโลจิสติกส์ (Composition Logistics 
Analysis) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรือและชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเล
จากประเทศไทยผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ แสดงดังรูปท่ี 3.2 

ส่วนท่ี 2 เปรียบเทียบศักยภาพเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดย
แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก ่

1) เปรียบเทียบระหว่างเส้นทางขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้กับเส้นทางผ่านท่าเรือไฮฟอง 
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2) เปรียบเทียบระหว่างเส้นทางขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้กับเส้นทางผ่านท่าเรือกวางโจว 
ในมณฑลกวางตุ้ง  

3) เปรียบเทียบระหว่างเส้นทางขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้กับเส้นทางขนส่งทาง ถนน 
(เส้นทางผ่าน R8, R9 และ R12)  

ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพเส้นทางนี้เป็นการวิเคราะห์โดยใช้  Cost/time distance 
methodology ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ในรูปแบบของการวิเคราะห์การแข่งขัน 
(Competitive Analysis) ซึ่งประยุกต์มาจากโมเดล 3 ด้าน คือ Value Discipline Model ของ Michael Treacy 
และ Fred Wiersema ซึ่งมีลักษณะเป็นสามเหล่ียม สามมุม ประกอบด้วย 3 ด้าน (รูปท่ี 3.3) ได้แก่  

1) Route Leadership (RL) ซึ่งประยุกต์มาจาก Product Leadership (PL) หมายถึง จุดเด่นของเส้นทางท่ี
มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน 

2) Operation Excellence (OE) หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งตลอดเส้นทาง 
3) Customer Intimacy (CI) หมายถึง การตอบสนองความพอใจของผู้ขนส่ง 
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รูปที่ 3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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รูปที่ 3.3 Value Discipline Model 
ท่ีมา: คณะวิจัย 

หมายเหตุ : ประยุกต์จาก Michael Treacy and Fred Wiersema, 1993 

3.2.4 การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น 
ผู้วิจัยน าผลการศึกษาท่ีได้ไปเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างน้อย 

50 คน ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน และน าความคิดเห็นท่ีได้มาจัดท างานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.2.5 สรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาท่ีได้ น ามาจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

หน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงผู้ประกอบการขนส่ง และ นักลงทุน ท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศไทยและ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

Route 
Leadership 

Customer 
Intimacy 

Operation 
Excellence 
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รูปที่ 3.4 วิธีการด าเนินงาน 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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บทที่ 4 สถานการณ์ปัจจบุันของท่าเรอือ่าวเป่ยปู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต าแหน่งที่ต้ังและเส้นทางเดินเรือ 

 โครงสร้างท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 การบริหารท่าเรือ 

 การขนส่งผ่านท่าเรือ 

 ตลาดจีนตอนใต้ 

 แผนการพัฒนา 

 ปัญหาและข้อจ ากัด 

 การวิเคราะห์คุณภาพท่าเรือ 
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รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนดให้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีจุดยืน 3 ข้อ ได้แก่ 
(1) เป็นช่องทางใหญ่ระดับสากลสู่อาเซียน (2) เป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ส าหรับการพัฒนาเพื่อเปิดสู่ภายนอก
ภูมิภาค นั่นคือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ (3) เป็นประตู
เช่ือมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21  

พ.ศ.2559 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแผนด าเนินการเพื่อพัฒนาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
ให้เป็นช่องทางใหญ่ระดับสากลท้ังทางน้ า ทางบก และทางอากาศ โดยเฉพาะทางน้ าท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ
อย่างมาก จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และการพัฒนาท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (Beibu Gulf Port) เพื่อให้เป็นประตูสู่อาเซียนและเป็นประตู
ส าคัญในการเช่ือมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเล ดังนั้นทางเลือกใหม่ของการขนส่งสินค้าทางทะเลสู่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่างโดยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง จึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการไทย รายละเอียดด้านต่าง ๆ ของ
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้แสดงในหัวข้อ 4.1- 4.8 

4.1 ต าแหน่งที่ต้ังและเส้นทางเดินเรือ 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (Beibu Gulf Port) ประกอบด้วย 3 ท่าเรือซึ่งมีอยู่เดิม ได้แก่ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง 

(Fangchenggang port) ท่าเรือชินโจว (Qinzhou port) และท่าเรือเป๋ยไห่ (Beihai port) ต้ังอยู่ชายฝ่ังทะเล
ของเขตปกครองกว่างซีจ้วง บริเวณอ่าวเป่ยปู้หรือท่ีคนไทยเรียกว่าอ่าวตังเกี๋ย มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
ส าหรับการเดินเรือระหว่างประเทศอาเซียนกับมณฑลในภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่างของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมีระยะทางท่ีใกล้ ท าให้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เป็นประตูส าคัญในการเช่ือมโยง
เส้นทางสายไหมทางทะเล (Marintime Silk Road) กับ เส้นทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic 
Rigion) ของศตวรรษท่ี 21 และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเป้าหมายส าคัญให้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งระหว่างประเทศของภูมิภาค โดยในปัจจุบันท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการขนส่งทางทะเลกับประเทศต่าง ๆ 
มากกว่า 100 ประเทศ มากกว่า 200 ท่าเรือ และมีเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 29 เส้นทาง ซึ่งครอบคลุม
ประเทศอาเซียนและประเทศไทย (รูปท่ี 4.1 และภาคผนวก ก) 

ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางเดินเรือตรงท่ีเป็นเส้นทางประจ าระหว่างท่าเรือของประเทศไทยกับท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้เนื่องจากปริมาณสินค้าท่ีขนส่งระหว่างกันยังไม่เพียงพอ จึงมีเพียงการเดินเรือท่ียังต้องแวะท่าเรืออื่น ๆ 
ด้วย ซึ่งเส้นทางเดินเรือของการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในปัจจุบันด าเนินการโดยบริษัท SITC โดยเดินเรือจากท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยผ่าน
ท่าเรือโฮจิมินห์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และต่อไปยังท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ในเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือโฮจิมินห์ (เวียดนาม)–ท่าเรือชินโจว) ในขณะท่ีเส้นทาง
เดินเรือขากลับจากท่าเรือชินโจวมายังท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ยังคงเป็นเส้นทางอ้อมท่ีต้องผ่านหลาย
ท่าเรือ ท้ังท่าเรือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่าเรือประเทศเกาหลีใต้ และท่าเรืออื่น ๆ ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เช่น ท่าเรือชิงเต่า ท่าเรือเซียงไฮ้ และท่าเรือฮ่องกง เป็นต้น (ภาคผนวก ก) เนื่องจากปริมาณ
สินค้าท่ีจะขนส่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรือชินโจวมายังประเทศไทยโดยตรงยังมีไม่เพียงพอ ท าให้
ยังไม่มีการเปิดเส้นทางตรงจากท่าเรือชินโจวมายังท่าเรือของประเทศไทย 
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อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ก าลังผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างท่าเรือชินโจวและท่าเรือแหลมฉบัง และคาดหวังให้เกิดเส้นทางเดินเรือตรงระหว่างท่าเรือชินโจวของ
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยขึ้นในอนาคต ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ให้ความ
สนใจในการท าความร่วมมือกับท่าเรือชินโจว โดยมีแผนจะเดินทางไปลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ท่ีท่าเรือชินโจว ภายใน พ.ศ. 2560 นี้ 

 

รูปที่ 4.1 ที่ต้ังท่าเรือและเส้นทางเดินเรือของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 

อ่าวเป่ยปู้ 
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4.2 โครงสร้างท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.2.1 โครงสร้างท่าเรือ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง ข้อมูลท่ัวไปและบทบาทของแต่ละท่าเรือในท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ข้อมูลท่าเทียบเรือ 

และการก าหนดการท างานของพื้นท่ีในท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 ข้อมูลท่ัวไปและบทบาทท่าเรือ 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เริ่มก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยการรวม 3 ท่าเรือซึ่งมีอยู่เดิม คือ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง  

ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการก าหนดบทบาทของ 3 ท่าเรือเพื่อให้มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันและไม่แข่งขันกันเอง ซึ่งการก าหนดบทบาทของท้ัง 3 ท่าเรือมาจากการตัดสินใจร่วมกัน
ของรัฐบาลมณฑล รัฐบาลเมือง รวมถึงผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับท่าเรือจากภาคเอกชน โดยมี
บริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group เป็นผู้ประกาศและควบคุมดูแล โดยปัจจัยส าคัญท่ี
น ามาใช้พิจารณาเพื่อก าหนดบทบาทของแต่ละท่าเรือ คือ ทรัพยากร ต าแหน่งท่ีต้ัง รวมถึงโครงสร้างท่าเรือซึ่ง
มีอยู่เดิมก่อนรวมเป็นท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ท าให้ปัจจุบันท้ัง 3 ท่าเรือของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีบทบาทท่ีแตกต่างกัน 
ข้อมูลท่ัวไปของท่าเรือท้ัง 3 มีดังนี้ 

1) ท่าเรือฝางเฉิงก่าง 
ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นท่าเรือน้ าลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มี

ท่าเทียบเรือขนาด 2 แสนตัน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่งภายในประเทศ ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2510 ท่าเรือฝางเฉิงก่า
งถูกก าหนดให้มีบทบาทส าคัญด้านการขนส่งสินค้าเทกอง เช่น ถ่านหิน ธัญพืช ฟอสฟอรัสและก ามะถัน เป็น
ต้น เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งสินค้าเทกองอยู่แล้ว นั่นคือ มีท่าเทียบ
เรือส าหรับการขนถ่านหินขนาด 100,000-150,000 ตัน และส าหรับการขนส่งธัญพืชขนาด 100,000 ตัน เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีการเช่ือมต่อรถไฟไปถึงท่าเรือซึ่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้าเทกอง ท าให้ท่าเรือฝางเฉิงก่าง
เหมาะท่ีจะเป็นท่าเรือส าหรับการขนส่งสินค้าเทกองขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันสินค้าเทกองท่ีผ่าน
ท่าเรือฝางเฉิงก่างส่วนใหญ่เป็นสินค้าส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศอื่นประมาณร้อยละ 60 
และเป็นสินค้าน าเข้าจากประเทศอื่นประมาณร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่าเรือฝางเฉิงก่างจะมีบทบาท
ส าคัญในการขนส่งสินค้าเทกอง แต่ปัจจุบันก็ยังมีการขนส่งในระบบคอนเทนเนอร์อยู่บ้าง แต่มีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากการก าหนดให้ท่าเรือชินโจวเป็นศูนย์การกระจายคอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็น
ท่าเรือแรกของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ในเขตปกครองกว่างซีจ้วง ท่ีอนุญาตให้มีการน าเข้าผลไม้ได้ (รูปท่าเรือฝาง
เฉิงก่างแสดงในภาคผนวก ข) 

จุดเด่นของท่าเรือฝางเฉิงก่าง คือ (1) เป็นท่าเรือน้ าลึกท่ีมีร่องน้ าส้ันเพียง 10 ไมล์ทะเล หลบลมได้ 
และมีแนวชายฝ่ังท่ีใช้ประโยชน์ได้ยาว (2) การคมนาคมจากท่าเรือไปยังเมืองอื่นมีความสะดวก เนื่องจากมีถนน
ท่ีเป็นทางด่วน (Highway) เช่ือมจากท่าเรือไปยังเมืองส าคัญอื่น ๆ เช่น เมืองชินโจว นครหนานหนิง เมืองฉงจ่ัว 
เป็นต้น และ (3) มีเส้นทางรถไฟเช่ือมจากท่าเรือไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้การขนส่งไปยังมณฑลยูนนาน 
มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลเสฉวน มีความสะดวก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันท่าเรือฝางเฉิงก่างยังมีจุดด้อย คือ 
ความถ่ีของเท่ียวเรือท่ีให้บริการยังมีน้อย และตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือท่ีให้บริการมีน้อยและค่อนข้างเก่า  
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แผนการพัฒนาท่ีส าคัญของท่าเรือฝางเฉิงก่าง คือ การสร้างท่าเทียบเรือท่ีมีความสามารถในการ
รองรับสินค้าขนาด 400,000 ตัน และการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางรถไฟเพื่อตอบสนองนโยบายการ
เช่ือมต่อการขนส่งไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) ท่าเรือชินโจว 
ท่าเรือชินโจวเป็นท่าเรือน้ าลึกท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มี

ร่องน้ าท่ีมีความสามารถในการรองรับเรือขนาด 100,000 ตัน และ 300,000 ตัน ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 
ต้ังอยู่ระหว่างท่าเรือฝางเฉิงก่างและท่าเรือเป๋ยไห่ ท่าเรือชินโจวถูกก าหนดบทบาทให้เป็นท่าเรือส าหรับการ
ขนส่งคอนเทนเนอร์ ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการกระจายคอนเทนเนอร์ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ รวมถึงน้ ามันพืช 
และอุตสาหกรรมเคมี ปัจจุบันท่าเรือชินโจวอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าหรับการขนส่งคอนเทนเนอร์
ซึ่งมีความสามารถในการรองรับ 200,000 ตัน และอยู่ระหว่างการเตรียมการสร้างท่าเรือเทียบเรือขนถ่าย
น้ ามัน ซึ่งสามารถรองรับได้ 300,000 ตัน นอกจากนี้ท่าเรือชินโจวเพิ่งได้รับอนุญาตให้เป็นท่าเรือท่ีสามารถ
น าเข้าผลไม้ได้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 (รูปท่าเรือชินโจวแสดงในภาคผนวก ข) 

จุดเด่นของท่าเรือชินโจว คือ (1) เป็นท่าเรือท่ีมีแนวชายฝ่ังยาว (45.3 กิโลเมตร) หลบลมได้ดี ไม่มี
โคลน และมีความแตกต่างระหว่างระดับน้ าข้ึนและน้ าลงน้อยมาก (2) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2535 ซึ่งโครงสร้างท่าเรือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และการด าเนินการของท่าเรือชินโจวเอื้อกับสินค้าทุก
ประเภท (3) มีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งท าให้ท่าเรือมีความโดดเด่น ได้แก่ มีการจัดต้ังเขตด าเนินการ
ด้านโลจิสติกส์ การก าหนดให้เป็นเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน การจัดต้ังสวนอุตสาหกรรมจีน-มาเลเซีย และการ
ก าหนดให้เมืองชินโจวเป็นเขตการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- เขตด าเนินการด้านโลจิสติกส์ (Logistic Processing Zone) 
ท่าเรือชินโจวมีการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท างานของท่าเรือซึ่งครอบคลุมการ

ให้บริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ โลจิสติกส์ท่ัวไป การบริการคอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง คลังขนาดใหญ่ การขนส่ง
สินค้า การกระจายสินค้า และการ trading สินค้า โดยพื้นท่ีด าเนินงานด้านโลจิสติกส์เป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่
ครอบคลุมพื้นท่ีขนาด 18.13 ตารางกิโลเมตร ท่ีนอกจากมีการให้บริการด้านโลจิสติกส์แล้วในเขตนี้ยังมี
อุตสหกรรมท่ีส าคัญ เช่น รถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ ช้ินส่วนของเครื่องจักรหนัก การสร้างและซ่อมเรือ จุด
ติดต่อธุรกิจและการซื้อขายอีกด้วย ท้ังนี้ พื้นท่ีการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์อยู่ใกล้กับเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน
และอยู่ทางเหนือของท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 10,000 ตัน  

- คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) 
ท่าเรือชินโจวเป็นท่าเรือเดียวในเขตชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีเขต

คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี และคลังสินค้าทัณฑ์บนของท่าเรือชินโจวครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดเก็บสินค้า (Store) การปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics) และการแปร
รูปสินค้า  
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- สวนอุตสาหกรรมจีน-มาเลเซีย 
สวนอุตสาหกรรมจีน-มาเลเซีย เป็นความร่วมมือระหว่างท่าเรือชินโจวของอ่าวเป่ยปู้กับท่าเรือกวนตัน

ของประเทศมาเลเซีย มีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดเส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือชินโจวกับ
ท่าเรือกวนตัน (มาเลเซีย) ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างภาคเอกชน และความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐของท้ังสองประเทศ เช่น หน่วยงานศุลการกร เป็นต้น และปัจจุบันรัฐบาลของท้ังสองประเทศก าลัง
ด าเนินการเจรจาเพื่อเซ็นสัญญาซึ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านนโยบายของท้ังสองประเทศ ท้ังนี้ คาดว่าหากมีการ
เซ็นสัญญาแล้วจะมีนโยบายส่งเสริมท้ัง 2 ท่าเรือ เกิดขึ้นต่อไป 

ส าหรับแผนการพัฒนาท่าเรือนั้น พบว่า ท่าเรือชินโจวมีแผนพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เป็น
ส าคัญ โดยมีแผนภายใน 5 ปี คือ มีท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ท้ังหมด 13 ท่า ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการ
ขนส่งขนาด 100,000 ตัน10 ท่า และขนาด 50,000-70,000 ตัน 3 ท่า อีกท้ัง ท่าเรือชินโจวมีแผนในอนาคต 
คือ สร้างท่าเทียบเรือขนาด 200,000 ตัน จ านวน 2 ท่า เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต 

3) ท่าเรือเป๋ยไห่ 
ท่าเรือเป๋ยไห่เป็นท่าเรือท่ีก่อต้ังมานานท่ีสุดจากท้ังหมด 3 ท่าเรือ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ นั่นคือ ก่อต้ัง

มาต้ังแต่ก่อนนปี พ.ศ. 2510 ซึ่งประกอบด้วย 2 ท่าเรือ คือ (1) ท่าเรือสือปู้หล่ิง (Shibuling Port) เป็นท่าเรือ
ท่ีมีมาแต่เดิม ต้ังอยู่ใกล้ชุมชนและถูกก าหนดให้มีบทบาทส าคัญในด้านการท่องเท่ียวและการโดยสาร ท้ังนี้ 
ปัจจุบันท่าเรือสือปู้หล่ิงก็ยังมีให้บริการการขนส่งสินค้าเทกองและคอนเทนเนอร์ แต่เนื่องจาก ท่าเรือนี้เป็น
ท่าเรือท่ีอยู่ใกล้ชุมชนไม่เหมาะกับสินค้าเทกอง ดังนั้นแผนในอนาคตของท่าเรือจึงได้ก าหนดให้สินค้าเทกอง
ท้ังหมดย้ายไปยังท่าเรือเถี่ยซานก่าง และสินค้าคอนเทนเนอร์ย้ายไปยังท่าเรือชินโจว และ (2) ท่าเรือเถี่ย
ซานก่าง (Tieshangang Port) เป็นท่าเรือซึ่งสร้างทีหลัง มีบทบาทส าคัญในการให้บริการการขนส่งสินค้าเท
กองขนาดใหญ่ เช่น ถ่านหิน ก ามะถัน และเหล็ก เป็นต้น โดยเน้นให้บริการแก่อุตสาหกรรมในพื้นท่ีใกล้เคียง
รวมถึงตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นท่ีภาคตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้นในอนาคตท่าเรือสือปู้หล่ิง
จะเป็นท่าเรือส าหรับการท่องเท่ียวและโดยสาร ในขณะท่ีท่าเรือเถ่ียซานก่างจะเป็นท่าเรือส าหรับการค้าและโล
จิสติกส์ (รูปท่าเรือเป๋ยไหแ่สดงในภาคผนวก ข) 

ท่าเรือเป๋ยไห่มีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์เช่นเดียวกับท่าเรืออื่นของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ แต่มีข้อจ ากัดคือ 
ปัจจุบันท่าเรือเถี่ยซานก่างยังไม่เปิดให้บริการแก่การค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ (ท่าเรือสือปู้หล่ิง
ได้รับอนุญาตแล้ว) ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการบริการภายในประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ประกอบการของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกรณีท่ีเป็นการค้าระหว่างประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็นกรณีไป แต่
อย่างไรก็ตาม คาดว่าท่าเรือเถี่ยซานก่างจะได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการแก่การค้าระหว่างประเทศอย่างเป็น
ทางการจากรัฐบาลในเร็ว ๆ นี้ 

ท่าเรือเป๋ยไห่มีการพัฒนามาก่อนท่าเรืออื่น ๆ ในท่าเรืออ่าวเป่ยปู้แต่เป็นการพัฒนาในรูปแบบเล็ก ๆ 
ซึ่งในปัจจุบันท่าเรือเป๋ยไห่เน้นการพัฒนาไปท่ีท่าเรือเถี่ยซานก่าง โดยมีแผนการสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น และ
การพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างรางรถไฟเช่ือมต่อถึงท่าเรือ และ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีรถไฟ
ถึงท่าเรือ มีห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร และการสร้างรางรถไฟเช่ือมระหว่าง 2 ท่าเรือ รวมถึงมีโครงการ
พัฒนารถไฟจากท่าเรือไปยังเมืองซานเจียงของมณฑลกวางตุ้ง 
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4.2.1.2 ท่าเทียบเรือ 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจ านวนท่าเทียบเรือท้ังหมด 82 ท่า เป็นท่าเทียบเรือของท่าเรือฝางเฉิงก่าง 46 ท่า 

ของท่าเรือชินโจว 22 ท่า และของท่าเรือเป๋ยไห่ 14 ท่า ท้ังนี้ ท่าเรือฝางเฉิงก่างซึ่งมีจ านวนท่าเทียบเรือมาก
ท่ีสุด มีท่าเทียบเรือท่ีมีความสามารถรองรับสินค้าขนาดไม่เกิน 50,000 ตัน จ านวน 16 ท่า ระหว่าง 50,000-
100,000 ตัน จ านวน 22 ท่า ระหว่าง 100,000–200,000 ตัน จ านวน 6 ท่า และเป็นท่าเรือเดียวของท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้ท่ีมีท่าเทียบเรือท่ีสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 200,000 ตัน จ านวน 2 ท่า ในขณะท่ีท่าเรือชินโจว
มีท่าเทียบเรือท่ีมีความสามารถรองรับสินค้าขนาดระหว่าง 100,000–200,000 ตัน มากกว่าท่าเรือฝางเฉิงก่าง 
คือมีเท่ากับ 10 ท่า และในส่วนของท่าเรือเป๋ยไห่ท่าเทียบเรือส่วนใหญ่มีขนาดเล็กคือมีความสามารถในการ
รองรับสินค้าไม่เกิน 10,000 ตัน  ซึ่งมีจ านวน 5 ท่า รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 

ส าหรับความยาวหน้าท่า ความลึกหน้าท่า และขนาดเรือท่ีสามารถรองรับได้ ของท่าเทียบเรือท่าเรือ
ฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่ มีดังนี้ 

ท่าเรือฝางเฉิงก่างมีท่าเทียบเรือส าหรับเรือคอนเทนเนอร์อยู่ในเขตปฎิบัตการตู้คอนเทนเนอร์ 
(Container Operation Zone) ท้ังหมด 7 ท่า คือท่าเทียบเรือหมายเลข 9  10  403  404  405  406 และ 
407 ซึ่งท่าเทียบเรือท่ีมีความยาวหน้าท่ามากท่ีสุดคือท่าเทียบเรือหมายเลข 403 และ 404 มีความยาวหน้าท่า
เท่ากับ 376 เมตร ความลึกหน้าท่าเท่ากับ -15.2 เมตร ซึ่งสามารถรองรับการเข้าเทียบท่าและปฏิบัติงาน
ส าหรับเรือท่ีมีระวางขับน้ า 70,000 ตัน สูงสุดได้ 400,000 ตัน รองลงมาคือท่าเทียบเรือหมายเลข 405  406 
และ 407 ซึ่งมีความยาวหน้าท่าเท่ากับ 323 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด 50,000 ตัน 60,000 ตัน และ 
70,000 ตัน ตามล าดับ ท้ังนี้ ท่าเทียบเรือหมายเลข 403-407 ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือของฝางเฉิงก่างตงวาน (อ่าวฝั่ง
ตะวันออก) มีศักยภาพรองรับการขนถ่ายปีละ 2.5 ล้านTEU ในขณะท่ีท่าเทียบเรือหมายเลข 9 และ 10 มี
ศักยภาพรองรับปีละ 600,000 TEU นอกจากนี้ ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นท่าเรือท่ีมีระดับมูลฐานความลึก 
(Surface elevation of wharf) เท่ากับ +6.5 เมตร รายละเอียดแสดงดัง ตารางท่ี 4.2 

ท่าเรือชินโจวมีท่าเทียบเรือส าหรับเรือคอนเทนเนอร์อยู่ในเขตปฏิบัติการต้าหล่านผิง (Dalanping 
Operation Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟส 1 และ เฟส 2 โดยเฟส 1 มีท่าเทียบเรือ 2 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบ
เรือหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ซึ่งมีความยาวหน้าท่าใกล้เคียงกันเท่ากับ 383 เมตร และ 384 เมตร 
ตามล าดับ และมีความลึกหน้าท่า รวมถึงขนาดเรือท่ีรองรับได้เท่ากัน นั่นคือ ความลึกหน้าท่าเท่ากับ -15.1 
เมตร และสามารถรองรับเรือขนาด 10,000 TEU ในส่วนของเฟส 2 มี 2 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือหมายเลข 3 ซึ่ง
มีความยาวหน้าท่าเท่ากับ 266 เมตร และท่าเทียบเรือหมายเลข 4 มีความยาวหน้าท่าเท่ากับ 228 เมตร โดย
ท่าเทียบเรือท้ัง 2 หมายเลขมีความลึกหน้าท่าและขนาดเรือท่ีสามารถรับได้เท่ากัน นั่นคือ ความลึกหน้าท่า
เท่ากับ -15.1 เมตร และ ขนาดเรือท่ีสามารถรับได้เท่ากับ 5,000 TEU รายละเอียดแสดงดัง ตารางท่ี 4.2 

ท่าเรือเป๋ยไห่แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตปฏิบัติการสือปู้หล่ิง (Shibuling Operation Zone) และ เขต
ปฏิบัติการเถ่ียซานก่าง (Tieshangang Operation Zone) ท้ังนี้ เขตปฏิบัติการสือปู้หล่ิงประกอบด้วยท่าเทียบ
เรือหมายเลข 1-4 ซึ่งท่าเทียบเรือหมายเลย 1  2 และ 4 เป็นท่าเทียบเรือสินค้าประเภทหีบห่อ (Break bulk 
Cargo Berth) โดยท่าเทียบเรือหมายเลข 1 และหมายเลข 2 มีความยาวหน้าท่าเท่ากับ 371 เมตร ความลึก
หน้าท่าเท่ากับ -9.5 เมตร รองรับเรือขนาด 35,000 ตัน และท่าเรือหมายเลข 4 มีความยาวหน้าท่าน้อยกว่าอยู่
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ท่ี 216 เมตร แต่ความลึกหน้าท่ามากกว่าคือเท่ากับ -12.5 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด 70,000 ตัน ส่วนท่า
เทียบเรือหมายเลข 3 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับตู้คอนเทนเนอร์มีความยาวหน้าท่าเท่ากับ 220 เมตร สามารถ
รองรับเรือขนาด 50,000 ตัน ในส่วนของเขตปฏิบัติการเถี่ยซานก่างมีท่าเทียบเรือจ านวน 4 ท่า เช่นเดียวกับ
เขตปฏิบัติการสือปู้หล่ิง คือท่าเทียบเรือหมายเลข 1-4 ซึ่งมีความยาวหน้าท่า ความลึกหน้าท่า และขนาดเรือท่ี
สามารถรองรับได้เท่ากัน นั่นคือ เท่ากับ 389 เมตร -17 เมตร และ 150,000 ตัน ตามล าดับ ท้ังนี้ ท่าเทียบเรือ
หมายเลข 1 และ 2 เป็นท่าเทียบเรือส าหรับสินค้าเทกองและตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลข 3 เป็นท่าเทียบเรือ
ส าหรับ non-metallic minerals และหมายเลข 4 เป็นท่าเทียบเรือประเภทหีบห่อและตู้คอนเทนเนอร์ 
รายละเอียดแสดงดัง ตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและความสามารถในการรองรับสินค้าของท่าเทียบเรือท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้

ความสามารถรองรับสินค้า 
(ตัน) 

จ านวนท่าเทียบเรือทั้งหมด 
(ท่า) 

จ านวนท่าเทียบเรือ (ท่า) 

ฝางเฉิงก่าง ชินโจว เป๋ยไห ่

0-10,000 19 11 3 5 

10,000-50,000 10 5 2 3 

50,000-100,000 31 22 7 2 

100,000-200,000 20 6 10 4 

มากกว่า 200,000  2 2   

รวม 82 46 22 14 

ท่ีมา : Guangxi Beibu-Gulf International Port Group, 2559 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลท่าเทียบเรือของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ 
ความยาวหน้าท่า 

(เมตร) 
ความลึกหน้าท่า 

(เมตร) 
ขนาดเรือ 

ฝางเฉิงก่าง 

 

หมายเลข 9 290 -13.5 5,600TEU 

หมายเลข 10 274 -11.65 รุ่นท่ี 3 

หมายเลข 403 
ฝางเฉิงก่างตงวาน(อ่าวฝั่งตะวันออก) 376 -15.2 70,000 ตัน  

(สูงสุด 4 แสนตัน) 

หมายเลข 404 
ฝางเฉิงก่างตงวาน(อ่าวฝั่งตะวันออก) 376 -15.2 70,000 ตัน  

(สูงสุด 4 แสนตัน) 

ฝางเฉิงก่างตงวาน(อ่าวฝั่งตะวันออก) 
ท่าเทียบเรือหมายเลข 405 323 -13.7 50,000 ตัน 

หมายเลข 406 
ฝางเฉิงก่างตงวาน(อ่าวฝั่งตะวันออก) 323 -13.7 60,000 ตัน 

หมายเลข 407 
ฝางเฉิงก่างตงวาน(อ่าวฝั่งตะวันออก) 323 -13.7 70,000 ตัน 

ชินโจว  
(Phase I) 

หมายเลข 1 383 -15.1 10,000 TEU 

หมายเลข 2 384 -15.1 10,000 TEU 

ชินโจว  
(Phase II) 

หมายเลข 3 266 -15.1 5,000 TEU 

หมายเลข 4 228 -15.1 5,000 TEU 
เป๋ยไห ่
(สือปู้หลิ่ง) 

หมายเลข 1 371 -9.5 3.5 หมื่นตัน 

หมายเลข 2 371 -9.5 35,000 ตัน 

หมายเลข 3 220 -10.8 50,000 ตัน 

หมายเลข 4 216 -12.5 70,000 ตัน 
เป๋ยไห ่
(เถ่ียซานก่าง) 

หมายเลข 1 389 -17 150,000 ตัน 

หมายเลข 2 389 -17 150,000 ตัน 

หมายเลข 3 389 -17 150,000 ตัน 

หมายเลข 4 389 -17 150,000 ตัน 

ท่ีมา: Guangxi Beibu-Gulf International Port Group, 2559 
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4.2.1.3 การก าหนดการท างานของพื้นท่ีในท่าเรือ 
นอกจากจะมีการก าหนดบทบาทของท่าเรือในพื้นท่ีท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ดังกล่าวในหัวข้อ 4.2.1.1 แล้ว 

ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังได้ก าหนดการท างานของพื้นท่ีท่าเรือซึ่งประกอบด้วยท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และ
ท่าเรือเป๋ยไห่ ไว้เป็นหนึ่งแกนสองปีก (One Axis and Two Wings) นั่นคือ ก าหนดให้ท่าเรือชินโจวเป็นแกน 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสินค้าคอนเทนเนอร์ ท าหน้าท่ีเป็นฮับและการกระจายสินค้าคอนเทนเนอร์ รับผิดชอบงาน
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นปีกซ้ายท าหน้าท่ีให้บริการการขนส่งสินค้าเทกองและดูแลพื้นท่ี
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และท่าเรือเถี่ยซานก่างของท่าเรือเป๋ยไห่ (Beihai Tieshan Port) เป็นปีกขวาท าหน้าท่ี
ให้บริการทางตอนใต้และภาคกลางตอนล่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน (รูปท่ี 4.2)  

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.2 การท างานแบบหนึ่งแกนสองปีก (One Axis and Two Wings) 

ท่ีมา: คณะวิจยั, 2559 

 
  

ปีกซ้าย : ท่าเรือฝางเฉิงก่าง 
ขนส่งสินค้าเทกอง ดูแลพื้นท่ี
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 

ปีกขวา : ท่าเรือเป๋ยไห ่
             (เถ่ียซานก่าง) 

ดูแลพื้นท่ีจีนตอนใต้  
และภาคกลางตอนล่างของจีน 

แกน : ท่าเรือชินโจว 
ฮับของคอนเทนเนอร์ 
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4.2.2 ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีชนิดและจ านวนท่ีแตกต่างกันในแต่

ละท่าเรือ นั่นคือ ท่าเรือฝางเฉิงก่างมีรถยกชนิดต่าง ๆ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า ได้แก่ 
Reach stacker 5 คัน Stacker 1 คัน Empty Container Handler 4 คัน และ Forklift 45 คัน เป็นต้น อีก
ท้ังยังมีรถลากจูง (Tow Tractor) และรถรื้อค้นตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container 
Socker) ไว้บริการอีกด้วย ในส่วนของท่าเรือชินโจวซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์นั้นมี 2 
เฟส ท้ังนี้ เฟส 1 มีความพร้อมในอุปกรณ์และเครื่องมืออ านวยความสะดวก นั่นคือ มี Reach stacker 5 คัน 
Forklift 45 คัน และ Trailer จ านวน 22 คัน รวมถึงมีตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container Socker) จ านวน 
476 ตู้ แบ่งเป็นส าหรับใช้งานด้านใน (Inner) 384 ตู้ และใช้งานด้านนอก (Outer) 92 ตู้ ในขณะท่ีเฟส 2 ยังมี
เพียง Reach stacker, Forklift และ Stacker อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมี Trailer ของบริษัท Beigang Logistics 
ให้บริการอยู่ 38 คัน และมีการยืม Reefer Container Socker จากท่าเทียบเรือเฟส 1 มาให้บริการจ านวน 
50 ตู้ โดยคาดว่า Reefer Container Socker ของท่าเทียบเรือเฟส 2 เองซึ่งมีจ านวนถึง 800 ตัว จะเริ่มใช้งาน
ได้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ส าหรับท่าเรือเป๋ยไห่นั้นมี 2 ท่าเรือ คือ ท่าเรือสือปู้หล่ิงและท่าเรือเถ่ียซานก่าง 
โดยท่าเรือสือปู้หล่ิงเป็นท่าเรือท่ีมีมาก่อนท าให้มีความพร้อมของอุปกรณ์มากกว่าท่าเรือเถี่ยซานก่าง นั่นคือ
ท่าเรือสือปู้หล่ิงมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการขนถ่ายสินค้า ได้แก่ Reefer Container Socker จ านวน 148 ตู้ 
มี Reach stacker 2 คัน Forklift 2 คัน Trailer 4 คัน และ Loader 3 คัน (ปัจจุบันใช้ได้คันเดียว อีก 2 คัน
ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม) รวมถึงมเีครื่องยกของหนัก (Heavy-duty lifting machine) ไว้บริการ 
ในขณะท่ี ท่าเรือเถี่ยซานก่างอุปกรณ์อ านวยความสะดวกยังมีเพียง Heavy-duty lifting machine และ 
Forklift เท่านั้น ท้ังนี้ อุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ก าลังรอการจัดซื้อหลังจาก
งานก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานส าหรับตู้คอนเทนเนอร์ด าเนินการเสร็จแล้ว รายละเอียดชนิดและจ านวน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรของแต่ละท่าเรือแสดงดังตารางท่ี 4.3 

ในส่วนของอุปกรณ์เครนเหนือศรีษะอันได้แก่เครนหน้าท่า (Quay Crane) เครนแบบ (Yard Crane) 
และเครนล้อยาง (RTG) พบว่าท่าเรือฝางเฉิงก่างมีการให้บริการครบท้ังเครนหน้าท่า เครนแบบ และเครนล้อ
ยาง และท่าเรือชินโจวก็มีความพร้อมในการให้บริการอุปกรณ์เครนเหนือศรีษะท้ังเฟส 1 และเฟส 2 นั่นคือ แต่
ละเฟสมีเครนหน้าท่า 6 ตัว และเครนแบบ 23 ตัว ในขณะท่ี ท่าเรือเถี่ยซานก่างของท่าเรือเป๋ยไห่ยังไม่มี
อุปกรณ์เครนเหนือศรีษะไว้บริการเลย เนื่องจากปัจจุบันท่าเรือนี้ยังไม่มีลานสินค้าเฉพาะส าหรับตู้คอนเทน
เนอร์ ก าลังอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้าง รายละเอียดชนิดและจ านวนอุปกรณ์เครนเหนือศรีษะของแต่ละ
ท่าเรือแสดงดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงชนิดและจ านวนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแยกตามท่าเรือ 

ชนิด 
จ านวน 

ฝางเฉิงก่าง 
ชินโจว เป๋ยไห ่

Phase I Phase II สือปู้หลิ่ง เถ่ียซานก่าง 
Reach stacker (คัน) 5 5  4 2    
Stacker (คัน) 1   2     

Empty Container Handler (คัน)  4         
Forklift (คัน) 45 17 2 2 2 

Tow Tractor (คัน) 18         

รถรื้อค้นตู้คอนเทนเนอร์ (คัน) 4     

Loader (คัน) 1     3   
Reefer Container Socker (ตู้) 208 476   148   

Trailer (คัน)  22   4   
Heavy-duty lifting machine (ตัว)        3 3 

เครนหน้าท่า : Quay Crane (ตัว) 8 6 6 3  
เครนแบบ : Yard Crane (ตัว) 18 23 23 4  

เครนล้อยาง : RTG (ตัว) 2   2  

ท่ีมา: Guangxi Beibu-Gulf International Port Group, 2559 

4.3 การบริหารท่าเรือ 
โครงสร้างการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู้แบ่งเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกเป็นการบริหารจัดการโดย

หน่วยงานของภาครัฐ คือ กรมการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซี ซึ่งขึ้นอยู่กับกรมการขนส่งและคมนาคม มี
หน้าท่ีส าคัญในการวางแผนการก่อสร้างและการบริหารโครงสร้างพื้นฐานของท้ัง 3 ท่าเรือ (ฝางเฉิงก่าง ชินโจว 
เป๋ยไห่) ซึ่งกรมการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซีได้มีการจัดต้ังส านักงานไปประจ าในแต่ละท่าเรือ และ
เรียกช่ือตามท่าเรือท่ีไปประจ า ได้แก่ กรมการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซีสาขาฝางเฉิงก่าง (ประจ าท่าเรือ
ฝางเฉิงก่าง) กรมการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซีสาขาชินโจว (ประจ าท่าเรือชินโจว) และกรมการบริหาร
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซีสาขาเป๋ยไห่ (ประจ าท่าเรือเป๋ยไห่) ท้ังนี้ ส านักงานประจ าแต่ละท่าเรือดังกล่าวข้างต้นมี
หน้าท่ีส าคัญ คือ ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเรือ อนุมัติการด าเนินงานท่าเรือ และท าตามค าส่ังของ
กรมการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซีในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน และเส้นทางเดินเรือ เป็นต้น ส่วนท่ีสอง
เป็นการดูแลในด้านการด าเนินงานของท่าเรือ (Port Operation) ได้แก่ การดูแลการด าเนินธุรกิจ การบริหาร
ท่าเรือ และการจัดสรรทรัพยากรของท่าเรือเพื่อการท าธุรกิจ เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีเป็นผู้ดูแล คือ บริษัท 
Guangxi Beibu Gulf International Port Group ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก
รัฐบาลกว่างซีในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ให้เป็นผู้ดูแลการด าเนินงานของท่าเรือดังกล่าวข้างต้น  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการด าเนินงานต่าง ๆ ของท่าเรือจะด าเนินการโดยบริษัท Guangxi Beibu Gulf 
International Port Group แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่ง
โครงสร้างการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู้แสดงดังรูปท่ี 4.3 

 

 

รูปที่ 4.3 โครงสร้างการบริหารท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้
ท่ีมา : คณะวิจัย, 2559 

 
บริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group เป็นบริษัทขนาดใหญ่ท่ีนอกจากดูแลด้าน

การด าเนินงานท่าเรือ (Port Operation) ให้มีการท างานท่ีสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนการ
ด าเนินการท่าเรืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เป็นประตู (gateway) หลักทางทะเลของภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว บริษัทยังมีการด าเนินงานด้านอื่น ๆ เพื่อมาส่งเสริมการ
ด าเนินงานของท่าเรืออีก 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอุตสาหกรรมท่าเรือ (Habor Industry) เป็นการด าเนินการท่ี
เน้นใหเ้กิดความเขา้ใจในการท างานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและพื้นท่ีท่าเรือ (2) ด้านการค้าและโลจิสติกส์ 
(Commercial & Logistics) ซึ่งเน้นการอ านวยความสะดวกด้านการให้บริการขนส่งซึ่งเช่ือมต่อจากท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้ไปยังจุดหมายปลายทาง ท้ังในรูปแบบของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ า นอกจากนี้ บริษัทมี
การด าเนินการด้านโลจิสติกส์ (logistics) ต้ังแต่การขนถ่ายและการขนส่งสินค้า การจัดเก็บสินค้า  รวมถึงการ
กระจายสินค้า โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในแบบการจัดการโซ่อุปทาน (supply chain) 
(3) ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate & Landed Property Management) เป็นการจัดการและ
พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีท่าเรือและในเขตอุตสาหกรรม (industrial park) เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้พื้นท่ีและ
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ส่งเสริมการด าเนินงานของท่าเรือ และ (4) ด้านการลงทุน (Investment) โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน (รูปท่ี 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 การด าเนินงานของบริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group 
ท่ีมา : Guangxi Beibu-Gulf International Port Group, 2559 

4.4 การขนส่งผ่านท่าเรือ 
4.4.1 การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ครอบคลุมการให้บริการสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง 

ได้แก่ แร่ (mineral) ถ่านหิน (coal) ปุ๋ยเคมี (chemical fertilizer) ธัญพืช (grain) ก ามะถัน (sulfur) และไม้ 
(wood) เป็นต้น รวมถึงสินค้าประเภทรถยนต์ และน้ ามันพืช อีกด้วย จากการสัมภาษณ์บริษัท Guangxi 
Beibu Gulf International Port Group พบว่า การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นั่นคือ ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 ปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมดท่ีผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีอัตรา
เติบโตเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 18 ต่อป ีและในส่วนของการขนส่งคอนเทนเนอร์มีอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 23 ต่อปี 
ซึ่งปริมาณการขนส่งคอนเทนเนอร์ ในปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 1,410,000 TEU และ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 
1,780,000 TEU นั่นคือ การขนส่งคอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2559 ท้ังนี้ 
การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นการขนส่งภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เท่ากับร้อยละ 77 และเป็นการขนส่งระหว่างประเทศเท่ากับร้อยละ 23  

ปี พ.ศ. 2559 ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีปริมาณขนถ่ายสินค้าขึ้น-
ลงเรือ (Loading&Unloading) ของเรือสินค้าเทกอง (Bulk Cargo) เฉล่ียล าละ 23,193 ตัน และเรือคอนเทน
เนอร์มีปริมาณขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงเรือเฉล่ียล าละ 324 TEU โดยมีเรือเข้าเทียบท่าเฉล่ียเดือนละ 872 ล า ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเรือคอนเทนเนอร์ (Container) จ านวน 439 ล า รองลงมาเป็นเรือขนส่งสินค้าเทกอง (Bulk 

Port Operation 

Investment Habor Industry 

Real Estate & Landed 
Property Management Commercial & Logistics 
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Cargo) จ านวน 373 ล า และท่ีเหลือเป็นเเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG Carrier) จ านวน 60 ล า 
(บริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group, 2559 ) 

4.4.2 ปริมาณเรือเข้าเทียบท่า 
จ านวนเรือท้ังหมดท่ีเข้าเทียบท่าท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เพิ่มขึ้นจาก 8,493 ล า ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 10,194 

ล า ในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราขยายตัวเท่ากับร้อยละ 20.03 ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนเรือท่ีเข้าเทียบท่าในแต่ละ
ท่าเรือของเท่าเรืออ่าวเป่ยปู้พบว่า ท่าเรือท่ีมีอัตราการขยายตัวของเรือท่ีเข้าเทียบท่าเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดคือท่าเรือ
ชินโจว ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของเรือท้ังหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.24 และเรือคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
70.61 ในขณะท่ีท่าเรือฝางเฉิงก่างมีจ านวนเรือท้ังหมดและเรือคอนเทนเนอร์ท่ีเข้าเทียบท่าในอัตราท่ีลดลง
เท่ากับร้อยละ 7.10 และ ร้อยละ 14.68 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.4 

ตารางที่ 4.4 จ านวนเรือเข้าเทียบท่าท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ปี พ.ศ. 2558-2559 

ท่าเรือ 
จ านวนเรือทั้งหมด 
เข้าเทียบท่า (ล า) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

จ านวนเรือคอนเทนเนอร์ 
เข้าเทียบท่า (ล า) 

อัตราขยายตัว 
(%) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
ฝางเฉิงก่าง 3,942  3,662  -7.10 1,315  1,122  -14.68 
ชินโจว 2,816  4,428  57.24 2,001  3,414  70.61 
เป๋ยไห ่ 1,735  2,104  21.27 657  896  36.38 

รวม 8,493 10,194 20.03 3,973 5,432 36.72 

ท่ีมา: Guangxi Beibu-Gulf International Port Group, 2559 

4.4.3 การค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
จากการวิเคราะห์มูลค่าการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรืออ่าว

เป่ยปู้ และการส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า ท้ังการ
น าเข้าและการส่งออกผ่านท่าเรือชินโจวมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการน าเข้าซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมาก จะ
เห็นได้จาก การน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรือชินโจว มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 5.92 ร้อยล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 41.54 ร้อยล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ เนื่องจากในปัจจุบันท่าเรือชินโจวเป็น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้าคอนเทนเนอร์ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ซึ่งมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐาน และยังมี
ศูนย์การให้บริการด้านโลจิสติกส์ในด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า อีกท้ัง 
ท่าเรือชินโจวเป็นท่าเรือสินค้าทัณฑบนท่ีมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกด้วย ดังนั้น จึงส่งผลให้มีการขนส่งผ่าน
ท่าเรือชินโจวในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะท่ีการน าเข้าสินค้าผ่านท่าเรือฝางเฉิงก่างมีแนวโน้มลดลง อัน
เนื่องมาจากการก าหนดบทบาทของท่าเรือท่ีเปล่ียนไปรวมถึงการอ านวยความสะดวกท่ีมีน้อยกว่าท่าเรือชินโจว 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกผ่านท่าเรือฝางเฉิงก่างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขนส่ง
สินค้าเทกองท่ีเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ เพราะท่าเรือฝางเฉิงก่างถูกก าหนดให้มีบทบาทส าหรับการขนส่งสินค้าเทกอง 
ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือเป๋ยไห่พบว่าท้ังการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยและการส่งออกไปยังประ
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ทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายละเอียดมูลค่าการน าเข้า-ส่งออกสินค้าและกราฟแสดงแนวโน้ม แสดงใน
ตารางท่ี 4.5 รูปท่ี 4.5 และ รูปท่ี 4.6 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยและส่งออกสินค้าไปประเทศไทยของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า สินค้าท่ีขนส่งผ่านท่าเรือฝางเฉิงก่างส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าส่งออก ได้แก่ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก แผ่นอะลูมิเนียม 
เครื่องจักรผลิตน้ าตาล และรางเหล็ก เป็นต้น มีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 7,226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.13 
ของการค้าท้ังหมด และมีการน าเข้าเพียงร้อยละ 9.87 นั่นคือ มีมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 791 ล้านบาท เท่านั้น 
ซึ่งสินค้าน าเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ สินค้าประเภท น้ าตาล สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง โพลิโพรพิลีน ข้าว 
และยาง(ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก) เป็นต้น ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือชินโจวพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
สินค้าน าเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ มันส าปะหลังแห้ง สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง ปิโตรเลียมบิทูเมน น้ ายาง
ธรรมชาติ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าน าเข้าท้ังหมดเท่ากับ 4,154 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.38 
ในขณะท่ี มูลค่าการส่งออกสินไปประเทศไทยมีไม่มาก นั่นคือ เท่ากับ 11.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.62 
ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเอสเทอร์ของกรดอะซีติก กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก กระดาษ ปุ๋ย และ
คาร์บอนกัมมันต์ เป็นต้น และในส่วนของท่าเรือเป๋ยไห่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการน าเข้าจากประเทศไทยและ
ส่งออกไปยังประเทศไทยพบว่า การขนส่งผ่านท่าเรือเป๋ยไห่ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเท่ากับร้อยละ 62.56 
ได้แก่ สินค้าประเภทไดแอมโมเนียมฟอสเฟต กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก ดอกไม้เพลิง มอนิเตอร์ และ
ปลาแช่แข็ง เป็นต้น และเป็นน าเข้าร้อยละ 37.44 ซึ่งชนิดสินค้าท่ีน าเข้ามาจากประเทศไทย ได้แก่ มันส าปะหลัง
แห้ง ปิโตรเลียมบิทูเมน หนังโคกระบือเวตบลู เคมีภัณฑ์ และหนังฟอก เป็นต้น (ตารางท่ี 4.5 และรูปท่ี 4.7) 

ตารางที่ 4.5 มูลค่าสินค้าน าเข้า-ส่งออก ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 

 
ท่ีมา: ส านักงานศุลกากรหนานหนิง, 2559 
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลมูลค่าสินค้า 20 อันดับแรก 

น ำเข้ำ สง่ออก น ำเข้ำ สง่ออก น ำเข้ำ สง่ออก น ำเข้ำ สง่ออก น ำเข้ำ สง่ออก
ฝางเฉิงกา่ง 26.61 57.32 10.08 61.38 23.59 49.75 17.26 41.00 7.91 72.26

ชินโจว 5.92 2.39 9.24 1.13 25.78 3.33 42.10 7.58 41.54 11.46
เป๋ยไห่ 5.92 27.99 6.75 25.52 20.98 25.04 13.26 29.82 18.32 30.61
รวม 38.45 87.70 26.07 88.03 70.35 78.12 72.62 78.40 67.77 114.33

พ.ศ. 2558
ทำ่เรือ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
หน่วย: ร้อยล้านบาท 
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รูปที่ 4.5 มูลค่าสินค้าน าเข้าผ่านด่านฝางเฉิงก่าง ซินโจว และเป๋ยไห่ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 

รูปที่ 4.6 มูลค่าสินค้าส่งออกผ่านด่านฝางเฉิงก่าง ซินโจว และเป๋ยไห่ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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รูปที่ 4.7 มูลค่าน าเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศไทยและจีน ผ่านท่าเรืออ่าวเปย่ปู้ ปี พ.ศ. 2558 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

4.5 ตลาดจีนตอนใต้ 
ตลาดส าคัญท่ีน่าสนใจตลาดหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือตลาดจีนตอนใต้ ซึ่งการขนส่งสินค้า

จากประเทศไทยไปยังตลาดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะมณฑลของภาคตะวันตกเฉียง
ใต้ อันได้แก่ มณฑลยูนนาน (Yunnan) มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) มณฑลเสฉวน (Sichuan) และ มหานครฉง
ช่ิง (Chongqing) รวมถึงมณฑลหูหนานของภาคกลางตอนล่าง และมณฑลไห่หนาน ซึ่งเป็นเกาะทางใต้เกาะ
เดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจทางเลือกหนึ่ง เนื่องจาก 
การขนส่งจากประเทศไทยไปยังมณฑลดังกล่าว ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์จากระยะทางท่ี
ใกล้ นั่นคือ จากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปเมืองหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีระยะทางประมาณ 145 
กิโลเมตร และจากเมืองหนานหนิงไปยังมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มหานครฉงช่ิง มณฑลเสฉวน และมณฑล
หูหนาน มีระยะทางเท่ากับ 830 568 949 1,231 และ 869 กิโลเมตร ตามล าดับ และในปัจจุบันมีการเช่ือมโยง
การขนส่งทางรถไฟจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉ
วน และ มหานครฉงช่ิง) และก าลังเริ่มด าเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากเมืองหนานหนิงของเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วงไปมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ รัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีมีแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท้ังทางถนนและรถไฟไปยัง 4 มณฑลของภาคตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงมณฑลหูหนานของภาค
กลางตอนล่าง และยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาการขนส่งจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังเกาะไห่หนานอีกด้วย  

นอกจากการเชื่อมโยงเส้นทางไปยังมณฑลอื่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว เส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 3 
ท่าเรือของอ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว ท่าเรือเป๋ยไห่) ในปัจจุบันมีความสะดวกมาก เนื่องจาก 
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มีเส้นทางรถไฟเช่ือมถึงกันท้ัง 3 ท่าเรือ ซึ่งสามารถเช่ือมต่อไปยังเมืองชินโจวและนครหนานหนิง และเช่ือมโยง
ต่อไปยังตลาดจีนตอนใต้ดังกล่าวข้างต้น (รูปท่ี 4.8)  

 

รูปที่ 4. 8 การเชื่อมโยงจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สู่ตลาดจีนตอนใต้ 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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4.6 แผนการพัฒนา 
รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงให้ความส าคัญกับ

ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายให้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เป็นศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศใน
ระดับภูมิภาคภายใน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลกลางมีนโยบายส าคัญต่าง ๆ เช่น นโยบาย Belt and Road 
Initiative (one belt one road) รวมถึงนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของศุลกากรใน 3 ท่าเรือ 
(ฝางเฉิงก่าง ชินโจว เป๋ยไห่) ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น โดยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (one stop services) และลดจ านวนรายการท่ีต้องด าเนินการให้น้อยลงเพื่อลดเวลาในการด าเนินการ 
นอกจากนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีแผนพัฒนาท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนา
ท่าเรือ การพัฒนาด้านการค้าและโลจิสติกส์ และการพัฒนาด้านการลงทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เพื่อให้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กลายเป็นประตูใหม่ (new gateway) ของเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk 
Road) ของสาธารรณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสามารถสรุปแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

4.6.1 การพัฒนาท่าเรือ (Port) 
แผนการพัฒนาท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ มีดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถใช้งานได้

เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการพัฒนาไปตามบทบาทของแต่ละท่าเรือ นั่นคือ ท่าเรือฝางเฉิงก่างเน้นพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับรองรับการขนส่งสินค้าเทกอง ท่าเรือชินโจวเน้นการพัฒนาส าหรับการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ 
และท่าเรือเป๋ยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพื่อการขนส่งผู้โดยสารและการท่องเท่ียวเป็นหลัก โดยมี
แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับท่ี 13 ซึ่งให้งบประมาณในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานกับเขตปกครองตนเองกว่างซี
จ้วงส าหรับการพัฒนาท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดให้ภายในปี พ.ศ. 2563 ท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้มีศักยภาพในการขนถ่ายสินค้าได้ 450 ล้านตัน และขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 5 ล้านTEU รวมถึงมี
ศักยภาพการขนส่งทางน้ าได้ 150 ล้านตัน และขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 3 ล้านTEU  

2) พัฒนาเส้นทางเดินเรือ 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีแผนเปิดเส้นทางเดินเรือในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะกับประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยมีนโยบายเพื่อผลักดันให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือ
เพิ่มขึ้น คือ การให้เงินชดเชย/ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางอย่างแก่ผู้ประกอบการ และการลดราคาค่าใช้บริการ
ท่าเรือร้อยละ 30 จากค่าบริการมาตรฐานของการใช้ท่าเรือโดยปกติ ท้ังนี้ ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีก าลังผลักดันให้มี
การเปิดเส้นทางระหว่างท่าเรือชินโจวกับท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีการตกลงเบื้องต้น
และเซ็น MOU ระหว่าง 2 ท่าเรือ ภายในปี พ.ศ. 2560 นี้ 

 

 



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

73 
 

4.6.2 การพัฒนาด้านการค้าและโลจิสติกส์ (Trade and Logistics) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการค้าและโลจิสติกส์ 

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟให้เช่ือมโยงกับท่าเรือ เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้า ซึ่งในปัจจุบันเส้นทางรถไฟจากนครหนานหนิงไปยังท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่
ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว นั่นคือ มีเส้นทางรถไฟเข้าถึงท้ัง 3 ท่าเรือ ดังนั้น จึงมีแผนพัฒนารถไฟให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณขนส่งต่อเท่ียวให้มากขึ้น และพัฒนาด้านการเพิ่มความเร็วของรถไฟ 

2) พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ย
โจว มณฑลเสฉวน และ มหานครฉงช่ิง) และภาคกลางตอนล่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลหูหนาน) 
ท้ังทางถนนและทางรถไฟ  

3) การจัดต้ังท่าเรือบก (dry port หรือ ICD) ในประเทศ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

4) การน าสินค้าท่ีโดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศอาเซียน 

4.6.3 การพัฒนาด้านการลงทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ (Investment) 
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแผนเพื่อส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือระหว่างท่าเรืออ่าวเป่ยปู้

กับต่างประเทศท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) ปัจจุบันท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความร่วมมือกับท่าเรือกวนตัน ประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นร้อยละ 
40 และมีการด าเนินการในด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของท่าเรือกวนตันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนา
เส้นทางการเดินเรือ การค้า และการพัฒนาท่าเรือรวมถึงอุตสาหกรรมท่าเรือ เป็นต้น และมีแผนให้เกิดนโยบาย
การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่าง 2 ท่าเรือมากยิ่งขึ้น 

2) แผนความร่วมมือระหว่างท่าเรืออ่าวเป่ยปู้และท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วงก าลังผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างท่าเรือชินโจวกับท่าเรือแหลมฉบังของ
ประเทศไทย และคาดว่าจะมีการตกลงเบ้ืองต้นและเซ็น MOU ระหว่าง 2 ท่าเรือ ภายในปี พ.ศ. 2560 นี้ 

3) แผนความร่วมมือกับท่าเรืออื่น ๆ ในประเทศอาเซียน 

4.7 ปัญหาและข้อจ ากัด 
จากการลงส ารวจพื้นท่ีท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ท้ัง  3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และ

ท่าเรือเป๋ยไห่ ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องพบว่า มีปัญหาและ
ข้อจ ากัดของการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปูท่ี้ส าคัญ ดังนี้ 

1) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ท้ัง 3 ท่าเรือ (ฝางเฉิงก่าง ชินโจว เป๋ยไห่) ยังมีความพร้อม
น้อยกว่าท่าเรือขนาดใหญ่ เช่น ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ 

2) การด าเนินการของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีปัญหาด้านพิธีการและการตรวจสอบสินค้าประเภทสินค้า
เกษตรและผลไม้ ท าให้ใช้เวลานานในการด าเนินการท่ีท่าเรือ ซึ่งส่งผลให้สินค้าเน่าเสียได้ 
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3) บางครั้งเกิดผลกระทบภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้จากภาครัฐ เช่น การปิดท่าเรือจากค าส่ังของ
รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

4) ปัญหาไม่มีสินค้าเท่ียวกลับ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีสินค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมี
ปริมาณเพียงพอในการส่งออกผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มายังประเทศไทยโดยตรงได้ ท าให้ยังไม่สามารถเปิด
เส้นทางเดินเรือตรงจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มายังท่าเรือของประเทศไทย 

5) การเก็บภาษีน าเข้าและภาษีส่งออกของด่านท่ีท่าเรือในบางชนิดสินค้าสูงกว่าการเก็บภาษีท่ีด่าน
ผ่านแดน (ด่านโหยวยี่กวน) ท าให้บางครั้งทางเลือกของการขนส่งทางถนนจึงเป็นทางเลือกท่ีผู้ขนส่งให้ความ
สนใจมากกว่า 

4.8 การวิเคราะห์คุณภาพท่าเรือ (Quality of Port) 
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ การศึกษาในครั้งนี้จึงท าการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ความถ่ีของการให้บริการ เวลาขนถ่ายสินค้า ความปลอดภัย ความเช่ือถือได้ ความครอบคลุมและการให้บริการ
ท่ีท่ัวถึง ความสามารถในการบรรจุสินค้าแบบควบรวมหรือมีปริมาณมาก ความยืดหยุ่น สภาพพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ความพร้อมของข้อมูลข่าวสาร การจัดการอย่างเป็นระบบของโซ่อุปทาน และ ความ
สอดคล้องและความร่วมมือของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

 ความถ่ีของการให้บริการ (Frequency)  
ความถ่ีของการให้บริการของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับท่าเรือขนาดใหญ่ เช่น ท่าเรือเซียง

ไฮ้ หรือท่าเรือกวางโจว โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (รวม 3 ท่าเรือ) 
มีจ านวนเท่ียวเรือเข้าเทียบท่าเฉล่ียต่อเดือน 872 ล า ประกอบด้วยเรือสินค้าเทกอง (Bulk Cargo) 373 ล า เรือ
บรรทุก LPG (LPG Carrier) จ านวน 60 ล า และเรือคอนเทนเนอร์ (Container) จ านวน 439 ล า และการ
ขนส่งคอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับท่าเรือของประเทศไทยมีเพียงอาทิตย์ละ 1 เท่ียวเท่านั้น 
(ภาคผนวก ก) 

 เวลาขนถ่ายสินค้า (Transit time)  
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีระยะเวลาเฉล่ียท่ีเรือคอนเทนเนอร์เข้าจอดเทียบท่าประมาณ 8 ช่ัวโมง 30 นาที 

เวลาในการขึ้น-ลงสินค้าประมาณ 8 ช่ัวโมง รวมเวลาท้ังหมดเท่ากับ 16 ช่ัวโมง 30 นาที และมีระยะเวลาเฉล่ีย
ท่ีเรือสินค้าเทกองเข้าจอดเทียบท่าประมาณ 56 ช่ัวโมง 30 นาที เวลาเฉล่ียในการขึ้น-ลงสินค้าประมาณ 41 
ช่ัวโมง ซึ่งเป็นเวลาตามมาตรฐานท่ัวไปของการด าเนินการท่าเรือ ท าให้เวลาขนถ่ายสินค้าของท่าเรืออยู่ใน
ระดับดี 

 ความปลอดภัย (Security/Safety) 
จากการส ารวจพื้นท่ีและการส าภาษณ์เชิงลึกพบว่า การดูแลด้านความปลอดภัยของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

อยู่ในระดับดี เนื่องจากมีความพร้อมท้ังระบบการดูแล มาตรการ และบุคลากรท่ีดูแลด้านความปลอดภัย 

 ความเช่ือถือได้ (Reliability) 
แม้ว่าการด าเนินงานของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้จะด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจคือบริษัท Guangxi Beibu 

Gulf International Port Group และดูแลโดยรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (หัวข้อ 4.3 ) แต่จาก
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การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ใช้บริการท่าเรือพบว่า บางครั้งยังคงมีปัญหาด้านการจัดการท่ีไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ท่ีได้คุยกัน ท าให้ความน่าเช่ือถือของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้อยู่แค่ระดับปานกลาง  

 ความครอบคลุมและการให้บริการท่ีท่ัวถึง (Network coverage and Accessibility) 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการให้บริการท่ีครอบคลุมในหลายด้าน มีการให้บริการในรูปแบบท่ีเป็น Modern 

Logistics เพื่อสนับสนุนการท างานของท่าเรือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ท่ัวไป 
คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง คลังขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้า การ trading สินค้า รวมถึงมีคลังสินค้าทัณฑ์บน 
(Bonded Warehouse) ซึ่งอยู่ท่ีท่าเรือชินโจวอีกด้วย อีกท้ัง ปัจจุบันความหนาแน่นของการใช้บริการยังมีไม่
มาก ท าให้การให้บริการในทุกด้านสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้น ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้จึงมีความครอบคลุม
การให้บริการและให้บริการท่ีท่ัวถึงอยู่ในระดับดี 

 ความสามารถในการบรรจุสินค้าแบบควบรวมหรือมีปริมาณมาก (Mass/Bundling capability) 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีคลังสินค้าขนาดใหญ่และมีพื้นท่ีด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า 

Comprehensive Logistic Processing Zone สามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 10,000 ตัน และมีโซนการ
ด าเนินงานอยู่ใกล้เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนของท่าเรือชินโจวที่สามารถด าเนินการแปรรูปสินค้าได้ อีกท้ังยังมีท่า
เทียบเรือประเภทหีบห่อ (Break bulk Cargo Berth) ซึ่งสามรถรองรับเรือขนาด 70,000 ตัน อยู่ท่ีท่าเรือเป๋ย
ไหอ่ีกด้วย ดังนั้นความสามารถในการบรรจุสินค้าแบบควบรวมหรือมีปริมาณมากของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้จึงอยู่ใน
ระดับดี  

 ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
การด าเนินการต่าง ๆ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกว่างซี หากมีกรณีท่ีไม่เป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ บุคลากรซึ่งด าเนิงงานท่ีท่าเรือยังไม่สามารถตัดสินใจได้
ทันที ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐก่อน ท าให้การด าเนินงานของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความยืดหยุ่น
น้อย 

 สภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า (Availability of required loading units) 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ก าลังมีการลงทุนเพื่อพัฒนาท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า 

(หัวข้อ 4.2.2 ) ซึ่งอุปกรณ์ท่ีมีในปัจจุบันส่วนใหญ่สภาพยังใหม่ใช้งานได้ดี มีเพียงเล็กน้อยท่ีมีสภาพเก่า เช่น ตู้
คอนเทนเนอร์ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการลงทุนด้าน
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า นั่นคือ สภาพของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังอยู่ในสภาพดีท่ีพร้อมใช้
งาน 

 ความพร้อมของข้อมูลข่าวสาร (Readiness of information) 
จากการลงส ารวจพื้นท่ีพบว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นแก่ผู้ใช้บริการท่ี

ท่าเรืออย่างเพียงพอ แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นภาษีจีน มีภาษาอังกฤษไม่มาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันท่าเรืออ่าวเป่ยปู้
ก็ยังมีเว็บไซด์ภาษาอังกฤษของท่าเรือท่ีผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้คือ http://www.bbwgw.com ท า
ให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารมีความพร้อมอยูใ่นระดับดี  
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 การจัดการอย่างเป็นระบบของโซ่อุปทาน (Organization of the supply chain) 
ลักษณะการด าเนินงานของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการจัดการต้ังแต่ต้นน้ าคือ การด าเนินการท่ีท่าเรือต้ังแต่

เรือเข้าเทียบท่าจนถึงปลายน้ าคือการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบต้ังแต่การขนถ่ายสินค้า การขนส่ง การจัดเก็บ การกระจายสินค้า และ trading สินค้า อีกท้ัง ยังมีการ
ด าเนินงานด้านอื่น ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของท่าเรือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม
ท่าเรือ ด้านการค้าและโลจิสติกส์ ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และด้านการลงทุน เป็นต้น (หัวข้อ 4.3) ท า
ให้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการจัดการโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ นั่นคือ มีการจัดการอย่างเป็นระบบของโซ่อุปทานอยู่
ในระดับดี 

 ความสอดคล้องและความร่วมมือของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Complementary logistics 
services, including cooperation) 

ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มกีารจัดต้ังศูนย์โลจิสติกส์อยู่ท่ีท่าเรือชินโจวมีการให้บริการด้านโลจิสติกส์ท่ีครอบคลุม 
และมีพื้นท่ีด าเนินการด้านโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้คลังสินค้าทัณฑ์บน มีบุคลากรดูแลด้านโลจิสติกส์ท่ีท า
ให้การท างานมีความสอดคล้องกันและเกิดความร่วมมือในการให้บริการ ท าให้การให้บริการด้านโลจิสติกส์ของ
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความสอดคล้องและความร่วมมืออยู่ในระดับดี 

จากการวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปคุณภาพท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ได้ดังตารางท่ี 4.6 

ตารางที่ 4.6 คุณภาพท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้

รายการ คุณภาพท่าเรือ 
ความถ่ีของการให้บริการ (Frequency) น้อย 
เวลาขนถ่ายสินค้า (Transit time) ดี 
ความปลอดภัย (Security/Safety) ดี 
ความเช่ือถือได้ (Reliability) ปานกลาง 
ความครอบคลุมและการให้บริการท่ีท่ัวถึง  
(Network coverage and Accessibility) 

ดี 

ความสามารถในการบรรจุสินค้าแบบควบรวมหรือมีปริมาณมาก 
(Mass/Bundling capability) 

ดี 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) น้อย 
สภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า 
(Availability of required loading units) 

ดี 

ความพร้อมของข้อมูลข่าวสาร (Readiness of information) ดี 
การจัดการอย่างเป็นระบบของโซ่อุปทาน 
(Organization of the supply chain) 

ดี 

ความสอดคล้องและความร่วมมือของการให้บริการด้านโลจิสติกส์  
(Complementary logistics services, including cooperation) 

ดี 

  ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559  
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บทที่ 5 ศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรืออ่าวเปย่ปู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การขนส่งจากประเทศไทยไปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

 เปรียบเทียบศักยภาพการขนส่ง (ไทย-กว่างซี) ระหว่างผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับเส้นทางอื่น 

 วิเคราะห์ชนิดสินค้าที่เหมาะสมส าหรับการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
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5.1 การขนส่งจากประเทศไทยไปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
เส้นทางการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงในปัจจุบันมีหลายเส้นทางท้ัง

การขนส่งทางทะเลและทางถนน รวมถึงการขนส่งซึ่งเช่ือมต่อระหว่างการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทาง
ถนนท่ีเรียกว่าการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transportion) ซึ่งเส้นทางการขนส่งทางทะเล
คือ เส้นทางเดินเรือผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และยังมีการขนส่งทางทะเลท่ี
เช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนท่ีส าคัญอีกสองเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือกวางโจว 
ของมณฑลกวางตุ้งจากนั้นเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนไปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเส้นทางขนส่ง
ทางทะเลผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาต่อด้วยการขนส่งทางถนนไปยังเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับเส้นทางการขนส่งหลักทางถนนจากประเทศไทยไปยังเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วงในปัจจุบันมี 3 เส้นทาง คือ เส้นทางผ่าน R8 R9 และ R12 ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีต้องผ่าน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรายละเอียดของเส้นทาง
ดังกล่าวข้างต้น มีดังต่อไปนี้ 

5.1.1 การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
จากการศึกษาพบว่า เส้นทางการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

โดยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในปัจจุบัน คือ เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย ผ่านท่าเรือโฮจิมินห์ 
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และต่อไปยังท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือ
โฮจิมินห์–ท่าเรือชินโจว) ซึ่งเปิดให้บริการโดยบริษัท SITC อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันรัฐบาล
ของเขตปกครองตนองกว่างซีจ้วงพยายามผลักดันให้เกิดเส้นทางเดินเรือตรงระหว่างท่าเรือแหลมฉบังของ
ประเทศไทยและท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือชินโจว) โดยได้มีการคุยเบื้องต้น
กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้ว และคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในเรื่องเกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยและท่าเรือชินโจวของอ่าวเป่ยปู้ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ภายในปี พ.ศ. 2560 นี้ (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2560) ดังนั้นการวิเคราะห์การขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปูใ้นครั้งนี้จึงท าการวิเคราะห์ท้ัง 2 เส้นทางดังกล่าวข้างต้น เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง 
ประเทศไทย ไปยังท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงดังรูปท่ี 5.1 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและเวลาของการขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศไทยไป
ยังเขตปกครองตนเองกว่างซ๊จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และน ามาเปรียบเทียบกับ
เส้นทางอื่น ๆ ได้แก่ การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออื่นและการขนส่งทางถนน ดังนั้น เพื่อให้สามารถท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและเวลาของการขนส่งได้ในทุกเส้นทาง การศึกษาในครั้งนี้จึงก าหนดให้ทุก
เส้นทางมีจุดเริ่มต้น ณ จุดเดียวกัน คือ ตลาดไทของประเทศไทย และปลายทางท่ีนครหนานหนิงซึ่งเป็นเมือง
หลวงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และก าหนดให้เป็นการขนส่งด้วยเรือคอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน 
นอกจากนี้ เนื่องจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ได้ก าหนดให้ท่าเรือชินโจวเป็นศูนย์กลางการกระจายคอนเทนเนอร์ อีกท้ัง
ก าลังมีการผลักดันให้เกิดเส้นทางเดินเรือตรงและความร่วมมือระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือชินโจว ดังนัน้ 
การศึกษาในครั้งนี้จึงใช้ท่าเรือชินโจวเป็นตัวแทนของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิเคราะห์
ต้นทุนและเวลาขนส่งของแต่ละเส้นทางแสดงรายละเอียดในหัวข้อ 5.1.1.1 และ หัวข้อ 5.1.1.2 ตามล าดับ  
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รูปที่ 5.1 เส้นทางเดินเรือจากประเทศไทย (แหลมฉบัง) ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยป ู

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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5.1.1.1 เส้นทางท่ี 1 ตลาดไท-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือโฮจิมินห์-ท่าเรือชินโจว-หนานหนิง (R1) 
การขนส่งทางทะเลจากตลาดไท ผ่านท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ท่าเรือโฮจิมินห์ของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และท่าเรือชินโจวของอ่าวเป่ยปู้ไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีต้นทุนท้ังหมดเท่ากับ 83,000 บาท เป็นค่าขนส่งเท่ากับ 71,500 บาท 
และเป็นค่าใช้จ่ายการใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือโฮจิมินห์ และท่าเรือชินโจว เท่ากับ 11,500 บาท ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งพบว่าค่าขนส่งจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือโฮจิมินห์ และจากท่าเรือโฮจิมินห์
ไปยังท่าเรือชินโจวมีต้นทุนขนส่งไม่ต่างกันคือเท่ากับ 22,000 บาท เนื่องจากระยะทางท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก 
นั่นคือ เท่ากับ 1,489 กิโลเมตร (804 ไมล์ทะเล) และ 1,570 กิโลเมตร (848 ไมล์ทะเล) ตามล าดับ ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายของท่าเรือซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ พบว่า ท้ัง 3 ท่าเรือมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก
อยู่ในช่วง 3,500 บาท ถึง 4,000 บาท (ตารางท่ี 5.1 และ รูปท่ี 5.2)  

ระยะเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการขนส่งทางทางทะเลจากตลาดไทของประเทศไทย ปลายทาง ณ นคร
หนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือโฮจิมินส์ และท่าเรือชินโจวของ
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ประมาณ 9 วัน (218 ช่ัวโมง) โดยเวลาส่วนใหญ่ท่ีใช้เป็นเวลาของการขนส่งทางทะเลจาก
ท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือชินโจวทั้งหมดเท่ากับ 6 วัน นั่นคือ จากท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือโฮจิมินห์ใช้เวลา
ประมาณ 3 วัน และจากท่าเรือโฮจิมินห์ไปถึงท่าเรือชินโจวใช้เวลาอีกประมาณ 3 วัน ส าหรับเวลาท่ีใช้ท่ีท่าเรือ
พบว่าท้ังท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ท่าเรือโฮจิมินห์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และท่าเรือชิน
โจวของอ่าวเป่ยปู้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้เวลาในการจอดเทียบท่าไม่แตกต่างกัน คือ ประมาณ 1 วัน 
(ตารางท่ี 5.1 และรูปท่ี 5.3) 

ตารางที่ 5.1 แสดงระยะทาง ต้นทุนและเวลาขนส่ง ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง โฮจิมินห์ และชินโจว 
เส้นทาง 

 
 
รายละเอียด 

ทางถนน  
(ไทย) 

ท่า
เรอื

 
แห

ลม
ฉบ

ัง ทางทะเล 

ท่า
เรอื

 
โฮ

จิม
ิน ทางทะเล 

ท่า
เรอื

 
ชิน

โจ
ว 

ทางถนน 
(จีน) ไทย-

หนานหนิง 
 ตลาดไท- 

แหลมฉบัง 
แหลมฉบัง- 
โฮจิมินห ์

โฮจิมินห-์ 
ชินโจว 

ชินโจว- 
หนานหนิง 

1.ระยะทาง (กโิลเมตร) 161  1,489  1,570  147 3,367 
2.ระยะเวลาขนส่ง
(ชั่วโมง) 

2.5  72  72  2.5 149 

3.ระยะเวลาด าเนินการ
ท่าเรือ (ชั่วโมง) 

 24  24  21  69 

4.ต้นทุนขนส่ง(บาท) 10,000  22,000  22,000  17,500 71,500 

5.ค่าใช้จ่ายท่าเรือ (บาท)  4,000  4,000  3,500  11,500 

ต้นทุนขนส่งทั้งหมด 
(บาท) 

     83,000 

เวลาขนส่งทั้งหมด 
(ชั่วโมง) 

     218 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายท่าเรือคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือเท่านั้น 
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รูปที่ 5.2 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง โฮจิมินห์ และชินโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 
รูปที่ 5.3 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง โฮจิมินห์ และชินโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559  
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เวลาขนส่งรวมเท่ากับ 218 ช่ัวโมง (ประมาณ 9 วัน) R1

แหลมฉบัง โฮจิมินห์ ชินโจว

แหลมฉบัง 



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

82 
 

5.1.1.2 เส้นทางท่ี 2 ตลาดไท-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือชินโจว-หนานหนิง (R2) 
การขนส่งทางทะเลจากตลาดไท ผ่านท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย และท่าเรือชินโจวของท่าเรือ

อ่าวเป่ยปู้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีต้นทุนท้ังหมดเท่ากับ 78,000 บาท เป็นค่าขนส่งเท่ากับ 70,500 บาท 
โดยค่าขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าขนส่งทางทะเลจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือชินโจวเท่ากับ 43,000 บาท 
เนื่องจากมีระยะทางท่ีมากเท่ากับ 3,041 กิโลเมตร (1,642 ไมล์ทะเล) และเส้นทางนี้มี ค่าใช้จ่ายจาก
ค่าธรรมเนียมและการใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจวเท่ากับ 4,000 บาท และ 3,500 บาท 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 5.2 และ รูปท่ี 5.4)  

ระยะเวลาของการขนส่งทางทางทะเลในเส้นทางตรงผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจวนี้ใช้เวลา
ท้ังหมดประมาณ 8 วัน (194 ช่ัวโมง) ท้ังนี้ เวลาท่ีใช้ในการขนส่งของเส้นทางท่ี 2 นี้ไม่แตกต่างจากเส้นทางท่ี 1 
(ตลาดไท-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือโฮจิมินห์-ท่าเรือชินโจว-หนานหนิง) นั่นคือใช้เวลาประมาณ 6 วัน แต่
เส้นทางนี้ใช้เวลาการด าเนินการท่ีท่าเรือท้ังหมดน้อยกว่า 1 วัน เนื่องจากเป็นเส้นทางตรงจากแหลมฉบังไปยัง
ชินโจวโดยไม่เสียเวลาแวะท่าเรืออื่น (ตารางท่ี 5.2 และรูปท่ี 5.5) 

ตารางที่ 5.2 แสดงระยะทาง ต้นทุนและเวลาขนส่ง ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือชินโจว 
เส้นทาง 

 
 
รายละเอียด 

ทางถนน 
(ไทย) 

ท่า
เรอื

 
แห

ลม
ฉบ

ัง ทางทะเล 
ท่า

เรอื
 

ชิน
โจ

ว 

ทางถนน 
(จีน) ไทย-หนานหนิง 

(กว่างซี) ตลาดไท- 
แหลมฉบัง 

แหลมฉบัง- 
ชินโจว 

ชินโจว- 
หนานหนิง 

1.ระยะทาง  
  (กิโลเมตร) 161  3,041  147 3,349 

2.ระยะเวลาขนส่ง  
  (ชั่วโมง) 2.5  144  2.5 149 

3.ระยะเวลา 
ด าเนินการท่าเรอื 
  (ชั่วโมง) 

 24  21  45 

4.ต้นทุนขนส่ง 
 (บาท) 10,000  43,000  17,500 70,500 

5.ค่าใช้จ่ายท่าเรอื 
  (บาท)  4,000  3,500  7,500 

ต้นทุนขนส่งทั้งหมด 
(บาท) 

     
78,000 

เวลาขนส่งทั้งหมด 
(ชั่วโมง) 

     
194 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2560 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายท่าเรือคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือเท่านั้น  
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รูปที่ 5.4 ต้นทุนขนส่ง ผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 
รูปที่ 5.5 ระยะเวลาขนส่ง ผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559  
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เวลาขนส่งรวมเท่ากับ 194 ช่ัวโมง R2

ชินโจว

เส้นR2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) 
ต้นทุนขนส่งรวมเท่ากับ 78,000 บาท 

 

แหลมฉบัง 

แหลมฉบัง 
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5.1.2 การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือกวางโจว 
กวางโจว (Guangzhou) เป็นเมืองท่าส าคัญในเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ าจูเจียงและเป็นศูนย์กลางทาง

การค้าและธุรกิจท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของจีนตอนใต้ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือกวางโจวเป็น
เส้นทางท่ีมีความส าคัญเส้นทางหนึ่งในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเพื่อไปมณฑลกวางตุ้ง และน าส่งต่อไป
ยังมณฑลอื่น ๆ รวมถึงเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ดังนั้นคณะวิจัยจึงท าการศึกษาการขนส่งทางทะเลจาก
ประเทศไทยไปเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงผ่านท่าเรือกวางโจวในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท้ังในด้านต้นทุนและเวลาการขนส่ง รวมถึง
ศักยภาพด้านอื่น ๆ ของท่าเรือ โดยการขนส่งในเส้นทางผ่านท่าเรือกวางโจวนี้เป็นการขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยไปยังท่าเรือกวางโจว และเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนจากท่าเรือกวางโจว
ไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง แสดงเส้นทางดังรูปท่ี 5.6 

 
รูปที่ 5.6 เส้นทางเดินเรือ ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือกวางโจว-หนานหนิง 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559  
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การวิเคราะห์การขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวในครั้งนี้ก าหนดให้มีจุดเริ่มต้นและปลายทางเช่นเดียวกับ
การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ นั่นคือ ก าหนดจุดเริ่มต้นท่ีตลาดไท ประเทศไทย และปลายทางคือเมืองหนานห
นิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ตลาดไท –ท่าเรือแหลมฉบัง (ไทย)-ท่าเรือชินโจว (ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้, จีน)-
หนานหนิง) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ก าหนดให้เป็นเส้นทางท่ี 3 (R3) และจากการศึกษาพบว่า ต้นทุนท้ังหมดของ
การขนส่งจากตลาดไท ประเทศไทย ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกวางโจว ไปยังเมืองหนานหนิง เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เท่ากับ 130,000 บาท ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือ
แหลมฉบังไปยังท่ากวางโจว และการขนส่งทางถนนจากท่าเรือกวางโจวไปเมืองหนานหนิง เท่ากับ 56,000 
บาท และ 53,000 บาท ตามล าดับ ส าหรับค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมและการใช้บริการท่าเรือของท่าเรือ
แหลมฉบังและท่าเรือกวางโจวเท่ากับ 4,000 บาท และ 7,500 บาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 5.3 และ รูปท่ี 5.7)  

การขนส่งสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรือกวางโจวไปยังเมืองหนานหนิง ใช้เวลาท้ังหมดประมาณ 9 
วันครึ่ง โดยเป็นเวลาท่ีใช้ในการขนส่งทางทะเลจากจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือกวางโจวมากถึง 7 วัน 
และเป็นเวลาของการขนส่งทางถนนจากท่าเรือกวางโจวไปเมืองหนานหนิงอีกประมาณ 8 ช่ัวโมง 30 นาที 
(ตารางท่ี 5.3 และรูปท่ี 5.8) 

ตารางที่ 5.3 แสดงระยะทาง เวลา และต้นทุนขนส่ง ผ่านท่าเรือกวางโจว 
เส้นทาง 

 
 
รายละเอียด 

ทางถนน 
(ไทย) 

ท่า
เรอื

 
แห

ลม
ฉบ

ัง ทางทะเล 
ท่า

เรอื
 

กว
าง

โจ
ว 

ทางถนน 
(จีน) ไทย-หนานหนิง 

 ตลาดไท- 
แหลมฉบัง 

แหลมฉบัง- 
กวางโจว 

กวางโจว- 
หนานหนิง 

1.ระยะทาง  
  (กิโลเมตร) 161  3,495 

(1,887 nm) 
 578 4,234 

2.ระยะเวลาขนส่ง  
  (ชั่วโมง) 2.5  168  8.5 179 

3.ระยะเวลาด าเนินการ
ท่าเรอื 
  (ชั่วโมง) 

 24  24  48 

4.ต้นทุนขนส่ง   
  (บาท) 10,000  56,000  53,000 119,000 

5.ค่าใช้จ่ายท่าเรอื 
  (บาท)  4,000  7,000  11,000 

ต้นทุนขนส่งทั้งหมด 
(บาท)      130,000 

เวลาขนส่งทั้งหมด 
(ชั่วโมง)      227 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2560 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายท่าเรือคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือเท่านั้น 

  



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

86 
 

 
รูปที่ 5.7 ต้นทุนขนส่ง ผ่านท่าเรือกวางโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 

รูปที่ 5.8 ระยะเวลาขนส่ง ผ่านท่าเรือกวางโจว 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559  
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5.1.3 การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เส้นทางการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงท่ีน่าสนใจอีกเส้นทาง

หนึ่งซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการยังคงนิยมเลือกใช้ เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเช่ือมต่อการขนส่ง
ทางทะเลและทางถนน นั่นคือ เส้นทางขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนไปยังนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี
จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงได้น าเส้นทางนี้ (ตลาดไท-ท่าเรือแหลมฉบัง-
ท่าเรือไฮฟอง-หนานหนิง) มาร่วมพิจารณา และก าหนดให้เป็นเส้นทางท่ี 4 (R4) โดยเส้นทางการขนส่งทาง
ทะเลจากประทศไทยผ่านท่าเรือไฮฟอง (เวียดนาม) และเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนไปยังเมือง
ปลายทางคือนครหนานหนิง แสดงดังรูปท่ี 5.9 

 
รูปที่ 5.9 เส้นทางเดินเรือ ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือไฮฟอง-หนานหนิง 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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จากการศึกษาต้นทุนของการขนส่งสินค้าจากตลาดไทผ่านท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย และ

ขนส่งทางทะเลไปยังท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนน
ไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงพบว่า มีต้นทุนรวมเท่ากับ 143,500 บาท โดย
ต้นทุนขนส่งส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งทางถนนจากท่าเรือไฮฟองไปยังนครหนานหนิง นั่นคือ เท่ากับ 80,000 
บาท จากระยะทางท้ังหมด 422 กิโลเมตร ซึ่งเป็นค่าขนส่งเท่ากับ 34,000 บาท และ เป็นค่าใช้จ่ายผ่าน
ด่านหล่างเซินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและด่านโหยวยี่กวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เท่ากับ 
46,000 บาท ส าหรับในส่วนของการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือไฮฟองมีต้นทุนขนส่ง
เท่ากับ 42,500 บาท จากระยะทาง 3,080 กิโลเมตร (1,663 ไมล์ทะเล) แสดงดัง ตารางท่ี 5.4 และ รูปท่ี 
5.10 

การขนส่งจากประเทศไทยไปยังนครหนานหนิงในรูปแบบการขนส่งทางทางทะเลผ่านท่าเรือ
แหลมฉบังและท่าเรือไฮฟอง และเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนไปยังเมืองปลายทางนี้ใช้เวลาขนส่งทาง
ทะเลจากท่าเรือแหลมฉบังถึงท่าเรือไฮฟองท้ังหมดประมาณ 6 วัน และใช้เวลาส าหรับกาขนส่งทางถนน
จากท่าเรือไฮฟองไปยังนครหนานหนิงผ่านด่านหล่างเซินของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและด่านโหยว
ยี่กวนของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมท้ังส้ินประมาณ 14.5 ช่ัวโมง (รวมเวลาด าเนินการด่านผ่านแดน) 
จากระยะทางท้ังหมด 422 กิโลเมตร ในส่วนของเวลาด าเนินการท่ีท่าเรือไฮฟองพบว่า ใช้เวลาประมาณ 1 
วัน ซึ่งไม่แตกต่างกับท่าเรืออื่นท่ีกล่าวมาข้างต้น (ตารางท่ี 5.4 และรูปท่ี 5.11) 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งผลไม้บางรายพบว่า ปัจจุบันยังคงเลือกใช้
เส้นทางนี้ เนื่องจาก แม้ว่าการขนส่งทางถนนจากท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปยังนคร
หนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจะมีต้นทุนขนส่งท่ีสูง แต่การขนส่งผ่านแดนจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามไปเขตปกครองกว่างซีจ้วงท่ีด่านโหยวยี่กวนไม่ต้องจ่ายค่าภาษีน าเข้า เนื่องจาก
สามารถแปลงสัญชาติเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งไม่มีการเรียกเก็บภาษีน าเข้าในการผ่านด่าน
โหยวยี่กวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

  



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

89 
 

 

ตารางที่ 5.4 แสดงระยะทาง เวลา และต้นทุนขนส่ง ผ่านท่าเรือไฮฟอง (เวียดนาม) 
เส้นทาง 

 
 
รายละเอียด 

ทางถนน  
(ไทย) 

ท่า
เรือ

 
แห

ลม
ฉบ

ัง ทางทะเล 

ท่า
เรือ

 
ไฮ

ฟอ
ง 

ทางถนน 
(จีน) 

ด่า
นห

ล่า
งเซ

ิน 

ด่า
นโ

หย
วย

ี่กว
น 

โหยวยี่
กวน- 

หนานหนิง 

ไทย- 
หนานหนิง ตลาดไท- 

แหลมฉบัง 
แหลมฉบัง- 

ไฮฟอง 

ไฮฟอง- 
ด่านหล่าง

เซิน 

1.ระยะทาง  
(กิโลเมตร) 161  3,080  222   200 3,663 

2.ระยะเวลา
ขนส่ง  
 (ชั่วโมง) 

2.5  144  9   3 158.5 

3.ระยะเวลา
ด าเนินการ
ท่าเรือ/ด่านฯ 
(ชั่วโมง) 

 24  24  1.5 1  50.5 

4.ต้นทุนขนส่ง 
  (บาท) 10,000  42,500  17,000   17,000 86,500 

5.ค่าใช้จ่าย
ท่าเรือ/ 
ด่านผ่านแดน   
  (บาท) 

 4,000  7,000  28,300 17,700  57,000 

ต้นทุนขนส่ง
ท้ังหมด 
(บาท) 

 143,500 

เวลาขนส่ง
ทั้งหมด 
(ชั่วโมง) 

 209 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายท่าเรือคิดเฉพาะค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือเท่านั้น 
    ค่าใช้จ่ายด่านผ่านจากกุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 
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รูปที่ 5.10 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟอง (เวียดนาม) 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 
รูปที่ 5.11 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟอง (เวียดนาม) 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559  
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)

ระยะทาง(กิโลเมตร)

เส้นR4 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ไฮฟอง-หนานหนิง)
ต้นทุนขนส่งรวมเท่ากับ 143,500 บาท

R4
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ระยะทาง(กิโลเมตร)

R4 เส้นR4 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ไฮฟอง-หนานหนิง) 
เวลาขนส่งรวมเท่ากับ 209 ช่ัวโมง 
 

แหลมฉบัง ไฮฟอง โหยวยี่กวน 

แหลมฉบัง ไฮฟอง โหยวยี่กวน 
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5.1.4 การขนส่งทางถนน 
จากการศึกษาในเบ้ืองต้น พบว่าเส้นทางขนส่งหลักทางถนนจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเอง

กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน มี 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางผ่านเส้น R8 เส้นทางผ่านเส้น R9 และเส้น
ทางผ่านเส้น R12 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงท าการศึกษาศักยภาพเส้นทางขนส่งทางถนนท้ัง 3 เส้นทาง เพื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ท า
การลงส ารวจเส้นทางขนส่งทางถนนจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเนื่องจากข้อจ ากัดของ
เวลาและงบประมาณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาส่วนนี้โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาโลจิสติกส์การ
คมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย–สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว–
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ของกุลภา โสรัตน์ และ
คณะ (2558) ซึ่งผลการศึกษาท้ัง 3 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เส้นทางขนส่งทางถนนประเทศไทย-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) ผ่านเส้น R8 
ต้นทุนรวมของการขนส่งทางถนนจากประเทศไทยผ่านเส้นทาง R8 ด่านบึงกาฬ ไปยังเมืองหนานหนิง

ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เท่ากับ 201,000 บาท เป็นค่าขนส่งเท่ากับ 
121,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีด่านศุลกากรเท่ากับ 80,000 บาท โดยพบว่าประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามจากด่านเกาแจวถึงด่านหล่างเซินมีค่าขนส่งมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับค่าขนส่งในประเทศอื่นเท่ากับ 
48,000 บาท และมีระยะทางประมาณ 657 กิโลเมตร ในขณะท่ีในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีค่าขนส่งน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นคือเท่ากับ 16,000 บาท เท่านั้น เนื่องจากเส้นทางท่ีผ่าน R8 นี้
มีระยะทางในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพียง 222 กิโลเมตรเท่านั้น ในส่วนของค่าใช้จ่าย
จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ของด่านศุลกากรพบว่า ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายของด่านโหย่วยี่กวนในฝ่ังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตารางท่ี 5.5 และ รูปท่ี 5.12)  

การขนส่งทางถนนในเส้นทางผ่าน R8 นี้ใช้เวลาท้ังหมดประมาณ 41 ช่ัวโมง เป็นเวลาขนส่ง 32 ช่ัวโมง 
30 นาที และเวลาท่ีด่านศุลกากรอีกประมาณ 8 ช่ัวโมง 30 นาที โดยเส้นทางนี้ใช้เวลาขนส่งในประเทศไทย
ประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาที และใช้เวลาเพื่อด าเนินการท่ีด่านศุลกากรบึงกาฬของประเทศไทยและด่านปาก
ซันของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณ 2-4 ช่ัวโมง และใช้เวลาขนส่งภายในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเริ่มจากด่านปากซันไปถึงด่านน้ าพาวประมาณ  5 ช่ัวโมง จาก
ระยะทางท้ังหมด 222 กิโลเมตร โดยใช้เวลาท่ีด่านน้ าพาวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และด่านเกาแจวของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมกันอีกประมาณ 2-4 ช่ัวโมง ส าหรับการขนส่ง
ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเริ่มจากด่านเกาแจวไปจนถึงด่านหล่างเซินมีระยะทางท้ังหมด  
657 กิโลเมตร ใช้เวลาขนส่งท้ังส้ินประมาณ 13 ช่ัวโมง และใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ช่ัวโมงท่ีด่านหล่างเซินเพื่อ
ข้ามไปยังด่านโหย่วยี่กวน และใช้เวลาอีกประมาณ 3 ช่ัวโมง ในการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางท่ีเมืองหนานห
นิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ตารางท่ี 5.5 และ รูปท่ี 5.13 ) 
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ตารางที่ 5.5  แสดงระยะทาง เวลาและต้นทุนขนส่งผ่านเส้นทาง R8 
 

เส้นทาง 
 
 
รายละเอียด 

ไทย 

ด่า
นบ

ึงก
าฬ

 

ด่า
นป

าก
ซัน

 ลาว 

ด่า
นน

้ าพ
าว

 

ด่า
นเ

กา
แจ

ว เวียดนาม 

ด่า
นห

ล่า
งเซ

ิน 

ด่า
นโ

หย
วย

ี่กว
น จีน 

ตลาดไท- 
หนานหนิง ตลาดไท-

ด่านบึงกาฬ 
ด่านปากซัน- 
ด่านน้ าพาว 

ด่านเกาแจว- 
ด่านหล่างเซิน 

ด่านโหยวยี่กวน- 
หนานหนิง 

1.ระยะทาง 
 (กิโลเมตร) 718   222   657   200 1,797 

2.ระยะเวลา
ขนส่ง  
  (ชั่วโมง) 

11.5 
  5   13   3 32.5 

3.ระยะเวลา 
ด่านศุลกากร 
  (ชั่วโมง) 

 

1-2 1-2  1-2 1-2  1-2 1  6-11 

4.ต้นทุน
ขนส่ง 
 (บาท) 

40,000   16,000   48,000   17,000 121,000 

5.ค่าใช้จ่าย 
ด่านศุลกากร 
 (บาท) 

 4,500 4,500  3,600 21,400  28,300 17,700  80,000 

ต้นทุนขนส่ง
ทั้งหมด 
(บาท) 

          201,000 

ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 

 
รูปที่ 5.12 ต้นทุนขนส่งผ่านเสน้ R8 
ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 
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R8 : ต้นทุนขนส่งรวม ตลาดไท-หนานหนิง 201,000 บาท 

ตลาดไท  
ปทุมธานี  

บึงกาฬ ปากซัน 
น้ าพาว เกาแจว 

หล่างเซิน โหย่วย่ีกวน 
หนานหนิง 

จีน (กว่างเวียดนาม ลาว ไทย 

R8 
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รูปที่ 5.13 ระยะเวลาขนส่งผ่านเส้น R8 
ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 

 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์เส้นทางเส้นทางขนส่งผ่านเส้นทาง R8 ระยะทางส่วนใหญ่พบว่าจะอยู่ใน

ประเทศไทยและสาธารณัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีความปลอดภัยของเส้นทางต่ า มีการจ ากัดความเร็วใน
การจราจรผ่านเขตเมือง ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์เวลาท่ีแน่นอนได้ ถนนภายในลาวจะเป็นช่วงส้ัน ๆ แต่มี
คุณภาพถนนท่ีไม่ดี ท าให้ใช้เวลาในการขนส่งมาก ไม่สามารถคาดการณ์เวลาในการขนส่งได้ นอกจากนี้เส้นทาง
นี้มีความปลอดภัยของเส้นทางต่ าและยังขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนส่ง และถนนยังไม่ได้รับการ
พัฒนาให้ได้มาตรฐานทางหลวงอาเซียน และตามแนวเส้นทางยังไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า เช่น สถานีบริการน้ ามัน จุดพักรถ โกดังและลานกองตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard) 
ท่ีได้มาตรฐาน และเส้นทางนี้ยังมีความคดเค้ียวมากกว่าเส้น R9 และ R12 สรุปได้ดังตารางท่ี 5.6 
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หนานหนิง บึงกาฬ ปากซัน น้ าพาว เกาแจว 

R8 : เวลาขนส่งรวม ตลาดไท-หนานหนิง 41 ช่ัวโมง  
R8 
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ตารางที่ 5. 6  แสดงเส้นทางขนส่งทางถนนผ่านเส้น R8 

 
 

 
 

      

รายการ       

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
 

 
718 

 
222 

 
657 

 
200 

 

เวลา (ช่ัวโมง : นาที) 
 

11:30 5:00 13:00 3:00 

 

ขนาดถนน (เลน)  4 2 2,4,2 4  
พื้นผิวถนน 
 
(ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง) 

 
    

 

คุณภาพถนน 
(ดี ปานกลาง ไม่ดี) 

 
ดี ปานกลาง ปานกลาง, ดี, ปานกลาง ดี 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวก/
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
มาก น้อย น้อย มาก 

 

ความน่าเช่ือถือ/ความ
ปลอดภัยของเส้นทาง 

 
สูง ต่ า ต่ า สูง 

 

ท่ีมา : คณะวิจัย, 2559 
หมายเหตุ : ข้อมูลเบ้ืองต้นจาก กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 

2) เส้นทางขนส่งทางถนนประเทศไทย-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) ผ่านเส้น R9 
ต้นทุนขนส่งของเส้นทางจากประเทศไทย ผ่านด่านมุกดาหาร ไปยังเมืองหนานหนิงของเขตปกครอง

ตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าเส้นทางนี้มีต้นทุนขนส่งรวมท้ังส้ิน เท่ากับ 212,000 
บาท ซึ่งเป็นต้นทุนจากค่าขนส่งเท่ากับ 134,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายของด่านศุลกากรท้ังหมดเท่ากับ 
78,000 บาท โดยค่าขนส่งมากสุดอยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากด่านลาวบาวถึงด่านหล่าง
เซิน และในส่วนของค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ของด่านศุลกากรพบว่า ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงท่ีสุดเช่นกัน (ตารางท่ี 5.7 และ รูปท่ี 5.14)  

ระยะเวลาในการขนส่งผ่านเส้นทาง R9 จากตลาดไท ประเทศไทยไปยังเมืองหนานหนิงมีระยะทาง
ท้ังส้ิน 1,959 กิโลเมตร ใช้เวลาท้ังหมดประมาณ 43 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นเวลาท่ีใช้ในการขนส่ง 35 ช่ัวโมง และเวลา
ท่ีด่านศุลกากรอีกประมาณ 8 ช่ัวโมง โดยเส้นทางนี้ใช้เวลาขนส่งในประเทศไทยประมาณ 10 ช่ัวโมง และใช้
เวลาท่ีด่านมุกดาหารประมาณ 1 ช่ัวโมง และท่ีด่านสะหวันนะเขตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอีก 1-2 ช่ัวโมง ในส่วนของเวลาขนส่งภายในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้

รวม 32 ชั่วโมง 30 นาท ี
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รวม 1,797 กิโลเมตร 
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เวลาขนส่งประมาณ 4 ช่ัวโมง จากระยะทางท้ังหมด 250 กิโลเมตร และใช้เวลาด าเนินการท่ีด่านแดนสะหวัน
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและด่านลาวบาวของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามรวมกันอีกประมาณ 2-4 ช่ัวโมง ส าหรับการขนส่งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเริ่ม
จากด่านลาวบาวไปจนถึงด่าน หล่างเซินมีระยะทางท้ังหมด 900 กิโลเมตร ใช้เวลาขนส่งท้ังส้ินประมาณ 18 
ช่ัวโมง และใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ช่ัวโมงท่ีด่านหล่างเซิน เพื่อข้ามไปยังด่านโหย่วยี่กวนของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และใช้เวลาท่ีด่านนี้ประมาณ 1 ช่ัวโมง ก่อนการขนส่งไปสู่ปลายทางเมืองหนานหนิง
ของเขตปกครองตนเองกวา่งซีจ้วง (ตารางท่ี 5.7 และ รูปท่ี 5.15) 

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์เส้นทางขนส่งผ่านเส้น R9 พบว่า มีระยะทางท่ีมากกว่าเส้นทางผ่าน R8 
และ R12 โดยรวมแล้วรถไม่สามารถท าความเร็วได้เนื่องจากการจราจรหนาแน่น ถนนในช่วงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นระยะ ๆ ด่าน
ศุลกากรในเส้นทางนี้มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลางซึ่ง
มากกว่าเส้น R8 และ R12 การขนถ่ายสินค้ามีรถยกขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้ยังต้องมีการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกอีกมากโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ตารางท่ี 5.8) 

ตารางที่ 5.7 แสดงระยะทาง เวลาและต้นทุนขนส่งผ่านเส้นทาง R9 
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ตลาดไท- 
หนานหนิง ตลาดไท- 

ด่าน
มุกดาหาร 

ด่านสะหวันนะ
เขต- 

ด่านแดนสะหวัน 

ด่านลาว
บาว- 

ด่านหล่าง
เซิน 

ด่านโหยวย่ีกวน 
-หนานหนงิ 

1.ระยะทาง 
 (กิโลเมตร) 609   250   900   200 1,959 

2.ระยะเวลา
ขนส่ง  
  (ชั่วโมง) 

10   4   18   3 35 

3.ระยะเวลา 
ด่านศุลกากร 
  (ชั่วโมง) 

 

1 1-2  1-2 1-2  1-2 1  6-10 

4.ต้นทุน
ขนส่ง 
 (บาท) 

34,000   18,000   65,000   17,000 134,000 

5.ค่าใช้จ่าย 
ด่านศุลกากร 
 (บาท) 

 3,500 3,500  3,600 21,400  28,300 17,700  78,000 

ต้นทนุขนส่ง
ทั้งหมด 
(บาท) 

          212,000 

ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์, 2558 
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รูปที่ 5.14 ต้นทุนขนส่งผ่านเสน้ R9 

ท่ีมา: กุลภา โสรัตน์, 2558 

 

รูปที่ 5.15 ระยะเวลาขนส่งผ่านเส้น R9 
ท่ีมา: กุลภา โสรัตน์, 2558 
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มุกดาหาร สะหวันนะเขต 

 
แดนสะหวัน ลาวบาว 

R9 : เวลาขนส่งรวม ตลาดไท-หนานหนิง 43 ช่ัวโมง  

R9 : ต้นทุนขนส่งรวม ตลาดไท-หนานหนิง 212,000 บาท 

ตลาดไท  มุกดาหาร สะหวันนะเขต 
แดนสะหวัน ลาวบาว 

หล่างเซิน โหย่วย่ีกวน 
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จีน (กว่างซี) เวียดนาม ลาว ไทย 

R9 

R9 
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ตารางที่ 5.8 แสดงเส้นทางขนส่งทางถนนผ่านเส้น R9 

 
 

 
 

      

รายการ       

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
 

 
609 

 
250 

 
900 

 
200 

 

เวลา (ช่ัวโมง : นาที) 
 

10:30 4:00 18:00 3:00 

 

ขนาดถนน (เลน)  4 2 2,4,2 4  
พื้นผิวถนน 
 
(ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง) 

 
    

 

คุณภาพถนน 
(ดี ปานกลาง ไม่ดี) 

 
ดี ปานกลาง ปานกลาง, ดี, ปานกลาง ดี 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวก/
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 

ความน่าเช่ือถือ/ความ
ปลอดภัยของเส้นทาง 

 
สูง ต่ า ต่ า สูง 

 

ท่ีมา : คณะวิจัย, 2559 
หมายเหตุ : ข้อมูลเบ้ืองต้นจาก กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 

3) เส้นทางขนส่งทางถนนประเทศไทย-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จีน) ผ่านเส้น R12 
เส้นทางขนส่งทางถนนจากตลาดไท ผ่านเส้น R12 ด่านนครพนม ไปยังเมืองหนานหนิงของเขต

ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีต้นทุนขนส่งรวม เท่ากับ 194,000 บาท เป็นต้นทุนจากค่าขนส่งเท่ากับ 114,000 
บาท และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีด่านศุลกากรทุกด่านรวมกันเท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งค่าขนส่งท่ีมากท่ีสุดอยู่ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองลงมาเป็นค่าขนส่งในประเทศไทย มี และเส้นทางนี้มีค่าขนส่งในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวน้อยท่ีสุดคือเท่ากับ 11,000 บาท เนื่องจากมีระยะทางเพียง 150 กิโลเมตรเท่านั้น 
และในส่วนของค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ของด่านศุลกากรพบว่า สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นด่านหล่างเซินซึ่งมีค่าใช้จ่ายถึง 28,300 บาท และด่าน
จาลอท่ีมีค่าใช้จ่ายท้ังหมดเท่ากับ 21,300 (ตารางท่ี 5.9 และรูปท่ี 5.16 ) 

การขนส่งทางถนนในเส้นทางนี้ใช้เวลารวมท้ังเส้นทางประมาณ 37 ช่ัวโมง 30 นาที ซึ่งเป็นเวลาท่ีใช้
ขนส่ง 29.ช่ัวโมง 30 นาที และเวลาท่ีด่านศุลกากรอีก 8 ช่ัวโมง เส้นทางนี้ใช้เวลาขนส่งในประเทศไทยประมาณ 
11 ช่ัวโมง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเริ่มจากด่านท่าแขกไปถึงด่านนาพาวใช้เวลาประมาณ 

รวม 35 ชั่วโมง 30 นาท ี
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ตล

าด
ไท

 

เส้นทาง R9 

หน
าน

หน
ิง 

ด่า
นมุ

กด
าห
าร

 
ด่า
นส

ะห
วัน

นะ
เข
ต 

ด่า
นแ

ดน
สะ
หว

ัน 
ด่า
นล

าว
บา
ว 

ด่า
นห

ล่า
งเซ

ิน 
ด่า
นโ
หย

่วย
ี่กว
น 



โครงการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์  รายงานฉบับสมบูรณ ์
ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

98 
 

3 ช่ัวโมง 30 นาที จากระยะทางท้ังหมด 150 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพื่อท ากระบวนการข้ามด่านท่ีด่านนาพาว
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และด่านจาลอของประเทศสาธารณรั ฐประชาชนสังคมนิยม
เวียดนามรวมกันอีกประมาณ 2-4 ช่ัวโมง ส าหรับการขนส่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เริ่มจากด่าน
จาลอไปจนถึงด่านหล่างเซินมีระยะทางท้ังหมด 620 กิโลเมตร ใช้เวลาขนส่งท้ังส้ินประมาณ 12 ช่ัวโมง และใช้
เวลาอีก 3 ช่ัวโมง ในการขนส่งจากด่านโหย่วยี่กวนไปยังเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตารางท่ี 
5.9 และ รูปท่ี 5.17) 

การขนส่งผ่านเส้น R12  เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทางส้ันท่ีสุด โดยระยะทางส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเส้นทางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความน่าเช่ือถือและ
ปลอดภัยอยู่ในระดับต่ า และรถไม่สามารถท าความเร็วได้เนื่องจากสภาพถนนและการจราจรหนาแน่น 
นอกจากนี้ถนนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีลักษณะเป็น
เส้นทางคดเค้ียวตามไหล่เขาสลับพื้นท่ีราบ แต่อย่างไรก็ตาม ถนนเส้นนี้คุณภาพเส้นทางดีกว่า R9 เนื่องจาก
ปริมาณรถบรรทุกท่ีใช้ยังไม่มากเท่า ในส่วนของด่านศุลกากรยังไม่มีความพร้อมท้ังในแง่ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ 
ขาดความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิธีการขนถ่ายสินค้ายังต้องใช้แรงงานคน และถนนในเส้นทางผ่าน 
R12 ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานทางหลวงอาเซียน  และตามแนวเส้นทางยังไม่มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า เช่น สถานีบริการน้ ามัน จุดพักรถ โกดังและลานกองตู้คอนเทน
เนอร์ (Container Yard) ท่ีได้มาตรฐาน (ตารางท่ี 5.10) 

ตารางที่ 5.9 แสดงระยะทาง เวลาและต้นทุนขนส่งผ่านเส้นทาง R12 
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ตลาดไท- 
หนานหนิง ตลาดไท- 

ด่านนครพนม 
ด่านท่าแขก- 
ด่านนาพาว 

ด่านจาลอ- 
ด่านหล่างเซิน 

ด่านโหยวยี่กวน- 
หนานหนิง 

1.ระยะทาง 
 (กิโลเมตร) 724   150   620   200 1,694 

2.ระยะเวลา
ขนส่ง  
  (ชั่วโมง) 

11   3.5   12   3 29.5 

3.ระยะเวลา 
ด่านศุลกากร 
  (ชั่วโมง) 

 1 1-2  1-2 1-2  1-2 1  6-10 

4.ต้นทุน
ขนส่ง 
 (บาท) 

41,000   11,000   45,000   17,000 114,000 

5.ค่าใช้จ่าย 
ด่านศุลกากร 
 (บาท) 

 3,500 3,500  5,700 21,300  28,300 17,700  80,000 

ต้นทุนขนส่ง
ทั้งหมด 
(บาท) 

          194,000 

ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์, 2558 
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รูปที่ 5.16 ต้นทุนขนส่งผ่านเสน้ R12 

ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์ 

 

รูปที่ 5.17 ระยะเวลาขนส่งผ่านเส้น R12 
ท่ีมา : กุลภา โสรัตน์, 2558 
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R12 : เวลาขนส่งรวม ตลาดไท-หนานหนิง 37.5 ช่ัวโมง  

ตลาดไท  นครพนม ท่าแขก 
นาพาว จาลอ 

หล่างเซิน โหย่วย่ีกวน 
หนานหนิง 

จีน (กว่างซี) เวียดนาม ไทย 

R12 : ต้นทุนขนส่งรวม ตลาดไท-หนานหนิง 194,000 บาท 
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ตารางที่ 5.10 แสดงเส้นทางขนส่งทางถนนผ่านเส้น R12 

 
 

 
 

      

รายการ       

ระยะทาง (กิโลเมตร) 
 

 
724 

 
150 

 
620 

 
200 

 

เวลา (ชั่วโมง : นาที) 
 

11:00 3:30 12:00 3:00 

 

ขนาดถนน (เลน)  4 2 2,4,2 4  

พ้ืนผิวถนน 
 
(ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง) 

 
    

 

คุณภาพถนน 
(ดี ปานกลาง ไม่ดี) 

 
ดี ปานกลาง 

ปานกลาง, ดี, ปาน
กลาง 

ดี 
 

สิ่งอ านวยความสะดวก/
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
มาก น้อย น้อย มาก 

 

ความน่าเชื่อถือ/ความ
ปลอดภัยของเส้นทาง 

 
สูง ต่ า ต่ า สูง 

 

ท่ีมา : คณะวิจัย, 2559 
หมายเหตุ : ข้อมูลเบ้ืองต้นจาก กุลภา โสรัตน์ และคณะ, 2558 

5.2 เปรียบเทียบศักยภาพการขนส่ง (ไทย-กว่างซี) ระหว่างผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับเส้นทางอืน่ 
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ เขตปกครองตนเอง

กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาในส่วนนี้ จึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนท่ี 1 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน คือ (1) ต้นทุนขนส่ง อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนถ่ายสินค้าและค่าด าเนินการต่าง ๆ ณ ท่าเรือหรือด่านผ่านแดน และ (2) 
ระยะเวลาขนส่ง ซึ่งเป็นระยะเวลาในการขนส่งรวมถึงระยะเวลาในการเปล่ียนถ่ายสินค้าและด าเนินการของ
ท่าเรือหรือด่านผ่านแดน โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต้นทุนและเวลา Time/Cost Distance Methodology 
ซึ่งได้ถูกประยุกต์มาจาก Beresford และ Dubey ในปี พ.ศ. 2533 มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และ ส่วน
ท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ในรูปแบบของการวิเคราะห์การแข่งขัน 
(Competitive Analysis) ซึ่งประยุกต์มาจากโมเดล 3 ด้าน คือ Value Discipline Model ของ Michael 
Treacy และ Fred Wiersema (รูปท่ี 3.3) ซึ่งมีลักษณะเป็นสามเหล่ียม สามมุม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

รวม 29 ชั่วโมง 30 นาท ี

รวม 1,694 กิโลเมตร 
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(1) Route Leadership (RL) ซึ่งประยุกต์มาจาก Product Leadership หมายถึง จุดเด่นของเส้นทางท่ีมี
ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน (2) Operation Excellence (OE) หมายถึง ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการขนส่งในเส้นทาง และ (3) Customer Intimacy (CI) หมายถึง การตอบสนองความพอใจของ
ผู้ขนส่ง  

การศึกษาในครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณี คือ (1) เปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขน
ส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2) เปรียบเทียบ
ศักยภาพระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว และ (3) เปรียบเทียบ
ศักยภาพระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน ผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ 

5.2.1 เปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับผ่านท่าเรือไฮฟอง (เวียดนาม) 
การเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการน าต้นทุนและเวลา (Time/Cost Distance Methodology) มาเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห ์ซึ่งผลการวิเคราะหพ์บว่าเส้นทางขนส่งสินค้าจากประเทศไทยผ่านการขนส่งทางทะเลจาก
ท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเช่ือมต่อไปยังนครหนานหนิงของเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วงด้วยการขนส่งทางถนน มีต้นทุนรวมสูงกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือชินโจวมาก นั่น
คือ การขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองมีต้นทุนขนส่งรวมถึง 143,500 บาท ในขณะท่ีการขนส่งผ่านท่าเรือชินโจวใน
เส้นทางท่ี 1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห-์ชินโจว-หนานหนิง) มีต้นทุนรวมเท่ากับ 83,000 บาท และเส้นทางท่ี 2 
(ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) มีต้นทุนเรวมพียง 78,000 บาท เท่านั้น ซึ่งต่ ากว่าการขนส่งผ่านท่าเรือไฮ
ฟองเกือบร้อยละ 50 นั่นคือเท่ากับร้อยละ 42.16 และ 45.64 ตามล าดับ (ตารางท่ี 5.11 และรูปท่ี 5.18) ซึ่งสาเหตุ
ท่ีการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองมีต้นทุนสูงกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือชินโจวมาก เนื่องจากการขนส่งทางถนนจาก
ท่าเรือไฮฟองถึงนครหนานหนิงมีค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายผ่านแดน (ด่านหล่างเซินและด่านโหยวยี่กวน) ท่ีมากถึง 
80,000 บาท จากระยะทางท้ังหมดประมาณ 422 กิโลเมตร (ตารางท่ี 5.4) 

ในส่วนของระยะเวลาขนส่งพบว่า การขนส่งจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยผ่าน
ท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ กับ เส้นทางขนส่งซึ่งผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐเวียดนามและเช่ือมต่อด้วย
การขนส่งทางถนน ใช้เวลารวมไม่ต่างกันมาก นั่นคืออยู่ในช่วงประมาณ 8-9 วัน (ตารางท่ี 5.11 และรูปท่ี 5.19) 

ดังนั้นสรุปได้ว่า เส้นทางขนส่งจากประเทศไทยไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ มีต้นทุนขนส่งรวมที่ต่ ากว่าเส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองของ
สาธารณรัฐเวียดนามและเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนไปยังนครหนานหนิงมาก แต่ระยะเวลาขนส่งไม่ต่างกันมาก
นัก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองแล้วเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะมีต้นทุนขนส่งท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลผ่านท่า
เรือ่าวเป่ยปู้ แต่การขนส่งผ่านแดนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปเขตปกครองกว่างซีจ้วงท่ีด่านโหยวยี่
กวนไม่ต้องจ่ายค่าภาษีน าเข้า เนื่องจากสามารถน าเข้าในนามสินค้าสัญชาติเวียดนามซึ่งไม่มีการเรียกเก็บภาษี 
ท าให้ทางเลือกในการขนส่งโดยใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยการเช่ือมต่อการขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับการขนส่งทางถนนผ่านด่านโหยวยี่กวนไปยังเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วงของสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงยังคงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ 
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ตารางที่ 5.11 แสดงต้นทุนและเวลาขนส่งผ่านทา่เรืออ่าวเป่ยปูแ้ละท่าเรือไฮฟอง (เวียดนาม) 

เส้นทาง 
 
รายละเอียด 

ผ่านท่าเรือเป่ยปู ้ ผ่านท่าเรือไฮฟอง 
ตลาดไท-แหลมฉบัง- 

โฮจิมินห์-ชินโจว-หนานหนิง 
ตลาดไท-แหลมฉบัง- 
ชินโจว-หนานหนิง 

ตลาดไท-แหลมฉบัง- 
ไฮฟอง-หนานหนิง 

1.ระยะทาง (กิโลเมตร) 3,367 3,349 3,663 

2.เวลา (ชั่วโมง) 
   -เวลาขนส่ง 
   -เวลาด าเนินการ 
(ท่าเรือ/ด่านผ่านแดน) 

 
149 
69 

 
149 
45 

 
158.5 
50.5 

 

รวมเวลาทั้งหมด (ชั่วโมง) 218 194 209 

3.ต้นทุน (บาท) 
   -ต้นทุนขนส่ง 
   -ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
(ท่าเรือ/ด่านผ่านแดน) 

 
71,500 
11,500 

 
70,500 
7,500 

 
86,500 
57,000 

รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท) 83,000 78,000 143,500 

 ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 
รูปที่ 5.18 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเปย่ปู้ (ชนิโจว) และผ่านท่าเรือไฮฟอง 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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R1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมิน-ชินโจว-หนานหนิง) 83,000 บาท 
R2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) 78,000 บาท
R4 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ไฮฟอง-หนานหนิง) 143,500 บาท
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รูปที่ 5.19 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้(ชินโจว) และผ่านท่าเรือไฮฟอง 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

5.2.2 เปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับผ่านท่าเรือกวางโจว 
การเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

ระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวในครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ง ซึ่งต้นทุนขนส่งท้ังหมด คือ ค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนถ่ายสินค้าและค่าด าเนินการต่าง ๆ ณ ท่าเรือ และระยะเวลาในการ
ขนส่งท้ังหมด หมายถึง ระยะเวลาในการขนส่งรวมถึงระยะเวลาในการเปล่ียนถ่ายสินค้าและด าเนินการของ
ท่าเรือ โดยใช้ Time/Cost Distance Methodology และส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบ
ของการวิเคราะห์การแข่งขัน โดยประยุกต์มาจากโมเดล 3 ด้าน (Value Discipline Model) ของ Michael 
Treacy และ Fred Wiersema ซึ่งการวิเคราะห์ในครั้งนี้โมเดล 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) Route Leadership 
(RL) จุดเด่นของเส้นทางท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันที่เห็นได้อย่างชัดเจน (2) Operation Excellence (OE) 
ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ง  และ (3) Customer Intimacy (CI) การตอบสนองความพอใจต่อ
ผู้ใช้บริการ ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

1) ต้นทุนและเวลาในการขนส่ง 
จากการศึกษาพบว่า การขนส่งสินค้าจากตลาดไทของประเทศไทยไปยังเมืองหนานหนิงของเขตปกครอง

ตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้เส้นทางการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือแหลมฉบังผ่านท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้ (ชินโจว) มีต้นทุนขนส่งรวมต่ ากว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวมาก นั่นคือ การขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวมี
ต้นทุนขนส่งรวมถึง 130,000 บาท ในขณะท่ีการขนส่งผ่านท่าเรือชินโจวเส้นท่ี 1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-ชิน

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

เว
ลา

(ช
ั่วโ

มง
)

ระยะทาง(กิโลเมตร)
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R2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) 194 ชม.

R4 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ไฮฟอง-หนานหนิง) 209 ชม. 

R1

R2
R4
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โจว-หนานหนิง) และ เส้นท่ี 2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) มีต้นทุนขนส่งรวมเท่ากับ 83,000 บาท และ 
78,000 บาท ตามล าดับ นั่นคือ มีต้นทุนรวมต่ ากว่าเส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวคิดเป็นร้อยละ 36.15 และ
ร้อยละ 40 ตามล าดับ (ตารางท่ี 5.12 และรูปท่ี 5.20)  

ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนส่งพบว่า เส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวใช้
เวลาในการขนส่งท้ังหมดจากตลาดไทไปนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มากกว่าการขนส่งผ่าน
ท่าเรือชินโจว โดยใช้เวลามากกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือชินโจวในเส้นท่ี 1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-ชินโจว-
หนานหนิง) ไม่มากนัก คือ มากกว่าประมาณ 9 ช่ัวโมง แต่การขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวใช้เวลามากกว่าผ่านท่าเรือ
ชินโจว เส้นท่ี 2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) ถึง 33 ช่ัวโมง (ตารางท่ี 5.12 และรูปท่ี 5.21) 

ดังนั้น สรุปได้ว่าการขนส่งจากประเทศไทยไปนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ มีต้นทุนขนส่งรวมท่ีต่ ากว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวมาก และการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้กรณีเดินเรือตรง (แหลมฉบัง-ชินโจว) ใช้เวลารวมน้อยกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวมาก แต่ถ้าเป็น
กรณีของการเดินเรือท่ีแวะท่าเรือโฮจิมินห์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก่อนไปท่าเรือชินโจวเวลาขนส่ง
ท้ังหมดท่ีใช้น้อยกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวไม่มากนัก 

ตารางที่ 5.12 แสดงต้นทุนและเวลาขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ชินโจว) และผ่านท่าเรือกวางโจว 

เส้นทาง 
 
รายละเอียด 

ผ่านท่าเรือเป่ยปู ้ ผ่านท่าเรือกวางโจว 

ตลาดไท-แหลมฉบัง- 
โฮจิมินห์-ชินโจว-หนานหนิง 

ตลาดไท-แหลมฉบัง- 
ชินโจว-หนานหนิง 

ตลาดไท-แหลมฉบัง- 
กวางโจว-หนานหนิง 

1.ระยะทาง (กิโลเมตร) 3,367 3,349 4,234 

2.เวลา (ชั่วโมง) 
   -เวลาขนส่ง 
   -เวลาด าเนินการ 
(ท่าเรือ/ด่านศุลกากร) 

 
149 
69 

 
149 
45 

 
179 
48 

รวมเวลาทั้งหมด (ชั่วโมง) 218 194 227 

3.ต้นทุน (บาท) 
   -ต้นทุนขนส่ง 
   -ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
(ท่าเรือ/ด่านศุลกากร) 

 
71,500 
11,500 

 
70,500 
7,500 

 
119,000 
11,000 

รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท) 83,000 78,000 130,000 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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รูปที่ 5.20 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเปย่ปู้ (ชนิโจว) และผ่านท่าเรือกวางโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 
รูปที่ 5.21 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้(ชินโจว) และผ่านท่าเรือกวางโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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R1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมิน-ชินโจว-หนานหนิง) 83,000 บาท 
R2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) 78,000 บาท
R3 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-กวางโจว-หนานหนิง) 130,000 บาท
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R1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมิน-ชินโจว-หนานหนิง) 218 ชม.

R2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) 194 ชม.

R4 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-กวางโจว-หนานหนิง) 227 ชม.
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2) การวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขัน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขันเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าว

เป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว เป็นการวิเคราะห์ใน 3 ด้าน ได้แก่ Route Leadership, Operation 
Excellence และ Customer Intimacy (CI) ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจุดเด่นของเส้นทางเมื่อเทียบกับการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวที่เห็นได้
อย่างชัดเจน (Route Leadership) หลายประการ ได้แก่ การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีต้นทุนและเวลา
ขนส่งต่ ากว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว การใช้ท่าเรือมีความแออัดของน้อยกว่าท่าเรือกวางโจว เนื่องจาก
ปริมาณการใช้เมื่อเทียบกับพื้นท่ีใหบ้ริการยังไม่หนาแน่นมาก และการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีข้อได้เปรียบ
ในกรณีท่ีต้องการขนส่งต่อไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ย
โจว มณฑลเสฉวน และมหานครฉงช่ิง) อันเนื่องมาจาก การขนส่งต่อจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังภาคตะวันตก
เฉียงใต้มีระยะทางท่ีใกล้กว่าการขนจากท่าเรือกวางโจว  

เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินการขนส่ง (Operation Excellence) พบว่า ท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้มีความได้เปรียบกว่าท่าเรือกวางโจวในเรื่องของการมีผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารท่าเรือ และการ
ขยายขอบเขตการให้บริการท้ังด้านของอุตสาหกรรมการค้าและด้านโลจิสติกส์ เช่น การขนส่งท่ีมีการให้บริการ
การกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท้ังทางถนน ทางราง ทางแม่น้ า และทาง
ทะเล รวมถึงการให้บริการได้คลังสินค้าท้ังสินค้าท่ัวไปและสินค้าแช่แข็ง เป็นต้น ท้ังนี้ ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมี
ความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท าให้การด าเนินงานและการพัฒนา
ท่าเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความสามารถในการตอบสนองความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ (Customer 
Intimacy) ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เทียบกับท่าเรือกวางโจวพบว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สามารถตอบสนองความพอใจ
ในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้บริการท่ีไม่แออัด และการได้รับความสะดวกในการเช่ือมต่อการขนส่ง
ไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงใต้  

ซึ่งสถานการณ์ความได้เปรียบของการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เมื่อเทียบกับการขนส่งผ่านท่าเรือ
กวางโจว สามารสรุปได้ดังรูปท่ี 5.22 
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รูปที่ 5.22 จุดเด่นของการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เทียบกับผ่านท่าเรือกวางโจว 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

5.2.3 เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน 
การเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน แบ่ง

การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและเวลาขนส่งโดยใช้เครื่องมือ 
Time/Cost Distance Methodology และส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบของการ
วิเคราะห์การแข่งขัน โดยประยุกต์มาจากโมเดล 3 ด้าน (Value Discipline Model) ของ Michael Treacy 
และ Fred Wiersema ประกอบด้วย จุดเด่นของเส้นทางท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน 
(Route Leadership) ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ง (Operation Excellence) และการตอบสนอง
ความพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Intimacy) ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

3) การเปรียบเทียบต้นทุนและเวลาในการขนส่ง  
จากการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าจากตลาดไทของประเทศไทยไปยังเมืองหนานหนิงของเขตปกครอง

ตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการ
ขนส่งทางถนนพบว่า เส้นทางท่ีมีต้นทุนขนส่งรวมน้อยท่ีสุดของการขนส่งทางถนน คือเส้น R12 ยังมีต้นทุนท่ีสูงกว่า
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การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มาก นั่นคือ การขนส่งผ่านเส้น R12 มีต้นทุนรวมเท่ากับ 194,000 บาท 
ในขณะท่ีการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือชินโจว) เส้นท่ี 1 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-ชินโจว-
หนานหนิง) และเส้นท่ี 2 (ตลาดไท-แหลมฉบัง-ชินโจว-หนานหนิง) มีต้นทุนท้ังหมดเท่ากับ 83,000 บาท และ 
78,000 บาท ตามล าดับ นั่นคือ การขนส่งทางถนนมีต้นทุนขนส่งรวมสูงกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้
เท่ากับร้อยละ 57.21 (เส้นท่ี 1) และ เท่ากับร้อยละ 59.79 (เส้นท่ี 2) (ตารางท่ี 5.13 และรูปท่ี 5.23)  

ในขณะท่ี การขนส่งทางถนนท้ัง 3 เส้น ใช้เวลาในการขนส่งท้ังหมดน้อยกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้มาก นั่นคือ การขนส่งทางถนนจากประเทศไทยไปยังนครหนานหนิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 
โดยผ่านเส้น R8 R9 และ R12 ใช้เวลาในการขนส่งท้ังหมดเพียงไม่เกิน 2 วัน (เส้น R8 41 ช่ัวโมง, เส้น R9 43 ช่ัวโมง 
และ เส้น R12 37.5 ช่ัวโมง) แต่การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ใช้เวลาขนส่งท้ังหมดประมาณ 8 วัน (ตาราง
ท่ี 5.13 และรูปท่ี 5.24) 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเส้นทางขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ มีต้นทุนขนส่งรวมท่ีต่ ากว่าการ
ขนส่งทางถนนมาก (ประมาณร้อยละ 50) แต่ใช้เวลาในการขนส่งนานกว่ามาก (ประมาณ 6 วัน) 

ตารางที่ 5.13 แสดงต้นทุนและเวลาขนส่งผ่านทา่เรืออ่าวเป่ยปูแ้ละการขนส่งทางถนน 

เส้นทาง 
 
รายละเอียด 

ผ่านท่าเรอืเป่ยปู้ ทางถนน 
ตลาดไท-แหลมฉบัง- 

โฮจิมินห์-ชินโจว-หนานหนิง 
ตลาดไท-แหลมฉบัง- 
ชินโจว-หนานหนิง 

R8 R9 R12 

1.ระยะทาง (กิโลเมตร) 3,367 3,349 1,797 1,959 1,694 

2.เวลา (ชั่วโมง) 
   -เวลาขนส่ง 
   -เวลาด าเนินการ
(ท่าเรือ/ด่านศุลกากร) 

 
149 
69 

 
149 
45 

 
32.5 
8.5 

 
35 
8 

 
29.5 

8 

รวมเวลาทั้งหมด(ชั่วโมง) 218 194 41 43 37.5 

3.ต้นทุน (บาท) 
   -ต้นทุนขนส่ง 
   -ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
(ท่าเรือ/ด่านศุลกากร) 

 
71,500 
11,500 

 
70,500 
7,500 

 
121,000 
80,000 

 
134,000 
78,000 

 
114,000 
80,000 

รวมต้นทุนทั้งหมด(บาท) 83,000 78,000 201,000 212,000 194,000 

 ท่ีมา: คณะวิจยั, 2559 
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รูปที่ 5.23 ต้นทุนขนส่งผ่านท่าเรือเป่ยปู้และการขนส่งทางถนน 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

 
รูปที่ 5.24 ระยะเวลาขนส่งผ่านท่าเรือเป่ยปู้และการขนส่งทางถนน 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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4) การวิเคระห์สถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขัน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขันเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าว

เป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน เป็นการวิเคราะห์ใน 3 ด้าน ได้แก่ Route Leadership, Operation Excellence 
และ Customer Intimacy (CI) ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจุดเด่นของเส้นทางเมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนนท่ีเห็นได้อย่าง
ชัดเจน (Route Leadership) คือ การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีต้นทุนขนส่งรวมต่ ากว่าการขนส่งทางถนน
มาก (ตารางท่ี 5.13) และการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไม่ต้องผ่านเขตแดนของประเทศท่ี 3 คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีปัญหาในเรื่องความไม่
แน่นอนของการเก็บค่าผ่านแดน รวมถึงปัญหาความน่าเช่ือถือและความปลอดภัยของเส้นทาง 

เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินการขนส่ง (Operation Excellence) พบว่า 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการด าเนินพิธีการศุลการกรในแบบ Single Window ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องมาไว้จุดเดียวกันท่ีท่าเรือท าให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากกว่าการด าเนินการผ่านแดนจากการ
ขนส่งทางถนน อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการแบ่งกรอบของการท างานท่ีชัดเจนในรูปแบบของการท างานแบบ 1 
แกน 2 ปีก (หัวข้อ 4.2.1) ท าให้มีความชัดเจนแก่ผู้ใช้บริการในการด าเนินการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

นอกจากนี้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สามารถตอบสนองความพอใจแก่ผู้ใช้บริการ (Customer Intimacy) ใน
เรื่องของการได้รับเงินชดเชยหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
การใช้ท่าเรือ และยังได้ความพอใจจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการขนส่งและขนถ่ายสินค้าท่ีดีกว่าการ
ขนส่งทางถนน โดยเฉพาะในช่วงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
อีกท้ัง การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้แน่นอนกว่าการขนส่งทางถนนซึ่ง
มีความไม่แน่นอนท าให้ง่ายต่อการวางแผนด าเนินงานของผู้ใช้บริการ 

ซึ่งสถานการณ์ความได้เปรียบของการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เมื่อเทียบกับการขนส่งทาง
ถนน สามารสรุปได้ดังรูปท่ี 5.25 
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รูปที่ 5.25 จุดเด่นของการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปูเ้ทียบกับการขนส่งทางถนน 
ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

5.3 ชนิดสินค้าที่เหมาะสมส าหรับการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
การวิเคราะห์ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ของการศึกษาในครั้งนี้ 

ให้ความส าคัญเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชนจีนเท่านั้น ดังนั้น การวิเคราะห์ใน
ส่วนนี้จึงแบ่งเป็น 2 กรณี นั่นคือ กรณีแรกเป็นการวิเคราะห์หาชนิดของสินค้าจากประเทศไทยท่ีเหมาะสม
ส าหรับน าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และกรณีท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์หาชนิดสินค้า
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีความเป็นไปได้ในการส่งออกไปยังประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ซึ่งผลการ
วิเคราะห ์มีดังนี้ 

5.3.1 ชนิดสินค้าจากประเทศไทยท่ีเหมาะสมส าหรับน าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรือ่าวเป่ยปู้ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงความต้องการสินค้าจากประเทศไทยของสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า 

ชนิดของสินค้าท่ีเป็นท่ีต้องการมากจากประเทศไทยในขณะนี้ และมีความเป็นไปได้ในการขนส่งทางทะเล คือ 
ผลไม้ มันส าปะหลัง และข้าว 

ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วง เป็นท่ีต้องการมากของตลาดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเป็นสินค้าท่ีประเทศไทยมีอุปทานเพียงพอท่ีจะส่งไปขาย ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งผลไม้จาก
ประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน นิยมใช้การขนส่งทางถนนเพราะใช้
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เวลาขนส่งน้อย แม้ว่าจะมีต้นทุนขนส่งสูงก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้
จะช่วยลดต้นทุนขนส่งได้มากถึงร้อยละ 50 (หัวข้อ 5.2.1) แต่เนื่องจากผลไม้เป็นสินค้าเน่าเสียง่ายท าให้ต้อง
ค านึงถึงเวลาในการขนส่ง ดังนั้นการขนส่งทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ซึ่งใช้เวลานานจ าเป็นต้องมีการวางแผน
และการจัดการท่ีดี อีกท้ังจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บริการท่าเรืออ่าวเป่ยปู้พบว่า ผลไม้และสินค้าเกษตรยังมี
ปัญหาในเรื่องการตรวจสอบสินค้าท่ีท่าเรือท าให้ต้องใช้เวลานานในการจอดรอขึ้นสินค้า ซึ่งส่งผลให้ผลไม้
เสียหายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนอกจากท่าเรือฝางเฉิงก่างแล้ว ท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้
น าเข้าผลไม้ได้อีกหนึ่งท่าเรือ คือ ท่าเรือชินโจว ซึ่งเป็นท่าเรือท่ีมีความพร้อมด้านของอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการขนถ่ายสินค้า การบริการด้านโลจิสติกส์ และบริการอื่น ๆ ซึ่งอ านวยความสะดวกในการ
เคล่ือนย้ายและขนส่งสินค้าต่อไปยังปลายทาง ส่งผลให้ การขนส่งผลไม้ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ชินโจว) มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หากเมื่อใดท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการจัดการด้านการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ
และใช้เวลาน้อยจะท าให้การขนส่งผลไม้ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ชินโจว) มีความเหมาะสมมากขึ้น  

ในส่วนของมันส าปะหลังนั้น แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกมันส าปะหลังไปยังเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วงอยู่แล้ว แต่จากการศึกษาพบว่า มันส าปะหลังยังคงเป็นสินค้าท่ีมีความต้องการมากของ
ผู้ประกอบการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการบางรายพบว่า 
ผู้ประกอบการมีความต้องการมันส าปะหลังแห้งในลักษณะแบบเป็นแผ่น (เหมือนกับของเวียดนาม) มากกว่า
มันส าปะหลังแบบเส้นซึ่งไทยท าในปัจจุบัน เนื่องจากแบบเส้นมีปริมาณน้ าท่ีเยอะกว่า และในการขนส่งมัน
ส าปะหลังจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง การขนส่งทางทะเลจะท าให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งน้อย และมันส าปะหลังเป็นสินค้าสามารถเก็บได้นานท าให้สามารถขนส่งทางเรือได้ ดังนั้นการขนส่งทาง
ทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้จะช่วยลดต้นทุนขนส่ง อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เป็นท่าเรือท่ีมีความพร้อมท้ังอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกและการบริการด้านโลจิสติกส์ท่ีเหมาะส าหรับการขนส่งมันส าปะหลัง และไม่มีปัญหาใน
ด้านการด าเนินการของศุลกากร ท าให้มันส าปะหลังมีความเหมาะสมมากในการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

ส าหรับความเหมาะสมของการขนส่งข้าวผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ พบว่า ข้าว เป็นสินค้าท่ีมีความต้องการ
มากของสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้าวจากประเทศไทยจะเป็นท่ีต้องการมาก แต่ในปัจจุบัน
การน าเข้าข้าวจากประเทศไทยยังติดในเรื่องของโควต้าท่ีรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนดไว้ท าให้
ผู้ประกอบการไม่สารถน าเข้าข้าวจากประเทศไทยได้มากตามจ านวนท่ีต้องการ ส่งผลให้ ปัจจุบันเกิดอุปสงค์
ส่วนเกิน (Excess Demand) ของข้าวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และเนื่องจากข้าวเป็นสินค้า
สามารถเก็บได้นานท าให้สามารถขนส่งทางเรือได้ ซึ่งท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เป็นท่าเรือท่ีมีความพร้อมท้ังอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกและการบริการด้านโลจิสติกส์ส าหรับการขนถ่าย เคล่ือนย้าย และขนส่งข้าว อีกท้ังไม่มี
ปัญหาในด้านการด าเนินการของศุลกากร ท าให้ข้าวมีความเหมาะสมมากในการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้  

ความเหมาะสมของการขนส่งสินค้าดังกล่าวข้างต้นผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 5.14 
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ตารางที่ 5.14 ชนิดสินค้าที่เหมาะสมส าหรับการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้

รายการ 
Demand 

(จีน) 
Supply 
(ไทย) 

ความเหมาะสม หมายเหตุ 

ผลไม้ 
- ทุเรียน 
- มังคุด 
- มะม่วง 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
เพียงพอ 
เพียงพอ 
เพียงพอ 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ผ่านได้เฉพาะ
ท่าเรือฝาง
เฉิงก่างและ
ท่าเรือชินโจว 

มันส าปะหลัง มาก เพียงพอ มาก  
ข้าว มาก เพียงพอ มาก มีโควต้า 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 

5.3.2 สินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประเทศไทย 
ปัจจุบันปัญหาหลักของการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศไทยและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้คือไม่มีสินค้าขากลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศ
ไทย จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า หากมองเฉพาะสินค้าของเขตปกครองกว่างซีจ้วง ยังไม่มีความเป็นไปได้ท่ี
จะมีปริมาณสินค้ามากเพียงพอท่ีจะสามารถส่งออกไปยังประเทศเทศไทย แต่หากพิจารณารวมไปถึงสินค้าของ
มณฑลอื่น เช่น ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน อันได้แก่ มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว 
มณฑลเสฉวน และมหานครฉงช่ิง ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากท่าอ่าวเป่ยปู้  (รูปท่ี 5.26) อีกท้ัง ยังมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทางถนนและทางรางระหว่างมณฑลในภาคตะวันตกเฉียงใต้กับท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้อีกด้วย นอกจากนี้ ในปัจจุบันรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ก าลังให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเส้นทางขนส่งท้ังทางถนนและทางรางระหว่างเมืองของอ่าวเป่ยปู้และนครหนานหนิงกับมณฑลในภาค
ตะวันตกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างนครหนานหนิงกับ
มณฑลยูนนาน จะท าให้มีความเป็นไปได้ในการน าสินค้าซึ่งประเทศไทยมีความต้องการและมีแหล่งผลิตใน
มณฑลดังกล่าวข้างต้นมารวบรวมเพื่อให้มีปริมาณสินค้าท่ีมากพอส าหรับการส่งออกผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยัง
ประเทศไทย  

ชนิดของสินค้าท่ีมีแหล่งผลิตในภาคตะวันตกเฉียงใต้ (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน 
และมหานครฉงช่ิง) และเป็นท่ีต้องการของประเทศไทย ซึ่งจะท าให้มีความเป็นไปได้ในการส่งออกไปยัง
ประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ มีดังนี้ สินค้าของมณฑลยูนนาน ได้แก่ ฟอสเฟต เหล็กและเหล็กกล้า ตะกั่ว 
สังกะสี ดีบุก ทองแดง และวอลนัท เป็นต้น สินค้าของมณฑลกุ้ยโจว ได้แก่ ถ่านหิน  อลูมิเนียม พลวงทองค า 
แมงกานีส และฟอสฟอรัส เป็นต้น สินค้าของมณฑลเสฉวน ได้แก่ ผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
รถยนต์ รถจักยานยนต์ และไททาเนียม เป็นต้น และสินค้าของมหานครฉงช่ิง ได้แก่ ธัญพืช และipad เป็นต้น  
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รูปที่ 5.26 เส้นทางจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
 

 

  

ท่าเรืออ่าวเปย่ปู ้
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บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุป 

 ข้อเสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และการขนส่งจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ในครั้งนี้ มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

6.1 สรุป 
การศึกษาในครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรือ

อ่าวเป่ยปู ้โดยน าการวิเคราะห์องค์ประกอบของโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ระหว่างการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ระหว่างผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับผ่านท่าเรือส าคัญในมณฑลกวางตุ้ง นั่นคือ ท่าเรือกวางโจว รวมถึงระหว่างการ
ขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนนผ่านเส้นขนส่งหลัก ได้แก่ เส้น R8 R9 และR12 โดย
ใช้ Time/Cost Distance Methodology ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ในรูปแบบ
ของการวิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis) ซึ่งประยุกต์มาจากโมเดล 3 ด้าน (Value Discipline 
Model) ของ Michael Treacy และ Fred Wiersema ท่ีมีลักษณะเป็นสามเหล่ียม สามมุม ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ Route Leadership, Operation Excellence และ Customer Intimacy และ (3) เพื่อวิเคราะห์
หาชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่งทางทะเลจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ โดยน าการวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) และดุลยภาพ (Equilibrium) มา
ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงสรุปผลการวิเคราะห์เป็น 3 กรณี ได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบัน
ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผ่านท่าเรือ
อ่าวเป่ยปู้ และชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่ง ผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ ซึ่งผลการสรุปมีดังนี้ 

6.1.1 สถานการณ์ปัจจุบันของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (Beibu Gulf Port) ประกอบด้วย 3 ท่าเรือ ได้แก่ (1) ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เป็นท่าเรือ

ซึ่งมีบทบาทส าคัญด้านการขนส่งสินค้าเทกอง มีจุดเด่น คือ มีร่องน้ าส้ัน หลบลมได้ มีแนวชายฝ่ังท่ีใช้ประโยชน์
ได้ยาว การคมนาคมจากท่าเรือไปยังเมืองอื่นมีความสะดวก มีเส้นทางรถไฟเช่ือมจากท่าเรือไปยังภาคตะวันตก
เฉียงใต้ แต่มีจุดด้อย คือ ความถ่ีของเท่ียวเรือท่ีให้บริการยังมีน้อย อีกท้ัง ตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือท่ีให้บริการ
มีน้อยและค่อนข้างเก่า (2) ท่าเรือชินโจว มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการกระจายคอนเทนเนอร์ของท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้ มจุีดเด่น คือ ท่าเรือมีแนวชายฝ่ังยาว หลบลมได้ดี ไม่มีโคลน มีความแตกต่างระหว่างระดับน้ าข้ึนและน้ า
ลงน้อยมาก มีโครงสร้างท่าเรือและส่ิงอ านวยความสะดวกรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเอื้อกับสินค้าทุก
ประเภท นอกจากนี้ ท่าเรือชินโจวยังมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐสนับซึ่งท าให้ท่าเรือมีความโดดเด่น นั่นคือ 
การจัดต้ังเขตด าเนินการด้านโลจิสติกส์ การก าหนดให้เป็นท่าเรือสินค้าทัณฑ์บน การจัดต้ังสวนอุตสาหกรรม
จีน-มาเลเซีย และการก าหนดให้เมืองชินโจวเป็นเขตการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ และ (3) ท่าเรือเป๋ยไห่ 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ท่าเรือ คือ ท่าเรือสือปู้หล่ิง มีบทบาทด้านการท่องเท่ียวและการโดยสาร และท่าเรือเถี่ย
ซานก่าง มีบทบาทส าคัญในการให้บริการการขนส่งสินค้าเทกองขนาดใหญ่ ท้ังนี้ ท่าเรือเป๋ยไห่มีจุดเด่นด้าน
ภูมิศาสตร์เช่นเดียวกับท่าเรืออื่นของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ แต่มีข้อจ ากัดคือ ปัจจุบันท่าเรือเถี่ยซานก่างยังไม่เปิด
ใหบ้ริการแก่การค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ 
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ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ท่าเรือชินโจว และท่าเรือเป๋ยไห่) ต้ังอยู่ชายฝ่ังทะเลของเขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง บริเวณอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ส าหรับการเดินเรือ
ระหว่างประเทศอาเซียนกับตลาดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะมณฑลในภาคตะวันตก
เฉียงใต้และภาคกลางตอนล่าง เนื่องจากมีระยะทางท่ีไม่ไกล อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางเดินเรือตรงท่ี
เป็นเส้นทางประจ าระหว่างท่าเรือของประเทศไทยกับท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เนื่องจากปริมาณสินค้าท่ีขนส่งยังมีไม่
เพียงพอ ส าหรับผลการวิเคราะห์การน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยและการส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทย ผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้พบว่า ท้ังการน าเข้าและการส่งออกผ่านท่าเรือชินโจวมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการน าเข้าซึ่ง
มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมาก ในขณะท่ีการน าเข้าสินค้าผ่านท่าเรือฝางเฉิงก่างมีแนวโน้มลดลง ท้ังนี้ สาเหตุส าคัญมา
จากการก าหนดบทบาทของท่าเรือท่ีเปล่ียนไป 

การด าเนินงานต่าง ๆ  ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ด าเนินการโดยบริษัท Guangxi Beibu Gulf International 
Port Group ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท้ังนี้ นอกจากบริษัทจะ
ด าเนินงานด้านท่าเรือแล้ว ยังมีการด าเนินงานด้านอื่น ๆ เพื่อมาส่งเสริมการด าเนินงานของท่าเรืออีก 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมท่าเรือ ด้านการค้าและโลจิสติกส์ ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และด้านการลงทุน 
โดยมีแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาท่าเรือ ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เส้นทางเดินเรือ (2) ด้านการค้าและโลจิสติกส์ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟให้
เช่ือมโยงกับท่าเรือ และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ (มณฑลยูนนาน 
มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน และ มหานครฉงช่ิง) และภาคกลางตอนล่างของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑล
หูหนาน) ท้ังทางถนนและทางรถไฟ รวมทั้งการจัดต้ังท่าเรือบก เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภูมิภาค และการน า
สินค้าท่ีโดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศอาเซียน และ (3) แผนการพัฒนาด้านการลงทุนและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเน้นความร่วมมือกับท่าเรืออื่น ๆ ในประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดซึ่งกระทบต่อการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การ
ด าเนินการของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีปัญหาด้านพิธีการและการตรวจสอบสินค้าประเภทสินค้าเกษตรและผลไม้ 
ท าให้ใช้เวลาในการด าเนินการท่ีท่าเรือนาน ซึ่งส่งผลให้สินค้าเน่าเสียได้ (2) บางครั้งการด าเนินการของท่าเรือมี
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการท่าเรือ เช่น การปิด
ท่าเรือจากค าส่ังของรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า (3) ปัญหาไม่มีสินค้าเท่ียวกลับ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศไทย และ (4) ปัญหาจากการเก็บภาษี เนื่องจาก การเก็บภาษีน าเข้า
และภาษีส่งออกของด่านท่ีท่าเรือในสินค้าบางชนิดยังสูงกว่าการเก็บภาษีท่ีด่านผ่านแดน (ด่านโหยวยี่กวน) 

ในส่วนของคุณภาพท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า เวลาในการขนถ่ายสินค้า การ
ดูแลด้านความปลอดภัยของท่าเรือ ความครอบคลุมการให้บริการและให้บริการท่ีท่ัวถึง ความสามารถในการ
บรรจุสินค้าแบบควบรวมหรือมีปริมาณมาก สภาพของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
และการจัดการอย่างเป็นระบบของโซ่อุปทาน รวมถึงความสอดคล้องและความร่วมมือของการใหบ้ริการด้านโล
จิสติกส์ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ในขณะท่ี ความถี่ของการให้บริการของท่าเรือยังมีน้อย
เมื่อเทียบกับท่าเรือขนาดใหญ่ เช่น ท่าเรือเซียงไฮ้ หรือท่าเรือกวางโจว และความน่าเช่ือถือของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
อยู่แค่ระดับปานกลาง เนื่องจาก บางครั้งยังคงมีปัญหาด้านการจัดการท่ีไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีได้คุยกัน อีกท้ัง 
การด าเนินการต่าง ๆ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของภาครัฐ ซึ่งยังคงมีความยืดหยุ่นน้อย 
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6.1.2 ศักยภาพการขนส่งสินค้า (ไทย-เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 
เส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีส าคัญจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มีท้ังเส้นทางการขนส่งทางทะเลและเส้นทางการขนส่งทางถนน โดยการศึกษาในครั้งนี้ ให้
ความส าคัญกับเส้นทางขนส่งหลักทางทะเล 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ เขตปกครอง
ตนเองกวางซีจ้วง เส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจวของมณฑลกวางตุ้งและเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนน 
และเส้นทางขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนน
ผ่านด่านโหยวยี่กวนเข้าสู่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ส าหรับกรณกีารขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ การศึกษา
ในครั้งนี้พิจารณาใน 2 กรณี นั่นคือ กรณีแรกพิจารณาเส้นทางเดินเรือท่ีเปิดใช้ในปัจจุบัน อันได้แก่ เส้นทาง
จากท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย ผ่านท่าเรือโฮจิมินห์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากนั้นต่อไปยัง
ท่าเรือชินโจวของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และกรณีท่ี 2 พิจารณาเส้นทางเดินเรือตรงจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือ
ชินโจว ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงก าลังผลักดันให้เกิดขึ้น ในส่วนของการขนส่ง
ทางถนนนั้นพบว่า เส้นทางหลักของการขนส่งระหว่างประเทศไทยและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มี 3 
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางผ่านเส้น R8 (ผ่านด่านบึงกาฬ) เส้น R9 (ผ่านด่านมุกดาหาร) และเส้น R12 (ผ่านด่าน
นครพนม) ซึ่งศักยภาพการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับเส้นทางอื่น ได้แก่ เส้นทางผ่านท่าเรือไฮฟอง เส้นทางผ่านท่าเรือกวาง
โจว และเส้นทางขนส่งทางถนนผ่านเส้น R8 R9 และ12 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบด้านต้นทุนและเวลาขนส่ง 
การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือชินโจว) มีต้นทุนขนส่งรวมต่ ากว่าเส้นทางอื่น ๆ  ท้ัง 3 เส้นทาง คือ 

เส้นทางผ่านท่าเรือไฮฟองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เส้นทางผ่านท่าเรือกวางโจวของมณฑลกวางตุ้ง 
และการขนส่งทางถนน เป็นอย่างมาก นั่นคือ การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีต้นทุนต่ ากว่าเส้นทางดังกล่าว
ประมาณร้อยละ 45 ร้อยละ 40 และร้อยละ 50 ตามล าดับ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนนซึ่งแม้ว่า
จะเปรียบเทียบกับเส้นทางท่ีมีต้นทุนขนส่งรวมน้อยท่ีสุดจากท้ัง 3 เส้นทาง (เส้นR8 R9 และR12) นั่นคือ เส้น R12 
พบว่าการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีต้นทุนรวมท่ีต่ ากว่าถึงร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขนส่งผ่าน
ท่าเรือไฮฟองและเช่ือมต่อด้วยการขนส่งทางถนนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านด่านโหยวยี่กวนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะมีต้นทุนขนส่งท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับการขนส่ง
ทางทะเลผ่านท่าเรือ่าวเป่ยปู้ แต่เนื่องจากการขนส่งผ่านด่านโหยวยี่กวนผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายภาษีน าเข้า
ส าหรับสินค้าท่ีสามารถแปลงสัญชาติเป็นสินค้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนั้น จึงพบว่าในปัจจุบัน
ยังคงมีผู้ประกอบการเลือกใช้เส้นทางนี้ในการขนส่ง 

ส าหรับระยะเวลาขนส่งพบว่า การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งผ่านท่าเรือไฮฟอง ใช้ระยะเวลา
ขนส่งรวมไม่ต่างกันมาก แต่การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ใช้เวลาน้อยกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือกวางโจว 
โดยเฉพาะกรณีเส้นทางเดินเรือตรงจากท่าเรือแหลมฉบับไปยังท่าเรือชินโจวใช้เวลาน้อยกว่ามาก (ประมาณ 33 
ช่ัวโมง) ส่วนกรณีแวะท่าเรือโฮจิมินห์ใช้เวลาน้อยกว่าไม่มาก (ประมาณ 9 ช่ัวโมง) ในขณะท่ี เมื่อเทียบกับการ
ขนส่งทางถนนกลับพบว่าการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ใช้เวลาขนส่งรวมนานกว่าการขนส่งทางถนนมาก 
(ประมาณ 6 วัน) นั่นคือ การขนส่งทางถนนผ่านเส้น R8 R9 และ R12 ใช้เวลาในการขนส่งท้ังหมดของแต่ละเส้น
เพียงไม่เกิน 2 วัน แต่การขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ใช้เวลาขนส่งท้ังหมดถึงประมาณ 8 วัน  
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2) สถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขัน 
เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ในรูปแบบการแข่งขันระหว่างท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับท่าเรือกวางโจวพบว่า 

การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจุดเด่นของเส้นทางท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ มีต้นทุนและเวลาขนส่งต่ ากว่า 
ท่าเรือมีความแออัดของน้อยกว่า และการขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีข้อได้เปรียบในกรณีต้องการขนส่งต่อไป
ยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน และมหา
นครฉงช่ิง) อันเนื่องมาจาก มีระยะทางท่ีใกล้กว่า และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินการ
ขนส่ง พบว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความได้เปรียบในด้านการมีผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารท่าเรือ และมีการขยาย
ขอบเขตการให้บริการท้ังด้านของอุตสาหกรรมการค้าและด้านโลจิสติกส์ อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมี
ความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับรัฐบาลของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท าให้การด าเนินงานและการพัฒนา
ท่าเรือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สามารถตอบสนองความพอใจแก่
ผู้ใช้บริการได้ดีกว่าท่าเรือกวางโจวในด้าน การประหยัดค่าใช้จ่าย ความพอใจจากความไม่แออัด และการได้รับ
ความสะดวกในการเช่ือมต่อการขนส่งไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

ในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่างการขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กับการขนส่งทางถนน 
สามารถสรุปได้ว่า การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีจุดเด่นของเส้นทางท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ มีต้นทุนขนส่ง
รวมต่ ากว่าการขนส่งทางถนนมาก และเส้นทางขนส่งไม่ต้องผ่าน เขตแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องความไม่แน่นอนของการเก็บค่าผ่าน
แดน รวมถึงปัญหาความน่าเช่ือถือและความปลอดภัยของเส้นทาง และเมื่อพิจารณาด้านประสิทธิภาพของ
กระบวนการด าเนินการขนส่ง พบว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการด าเนินงานด้านศุลการกรในแบบ Single Window 
ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ อีกท้ัง ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีการแบ่งกรอบการท างานท่ีชัดเจนใน
รูปแบบของการท างานแบบ 1 แกน 2 ปีก ท าให้ใช้บริการได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความสามารถใน
การตอบสนองความพอใจแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือพบว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความโดดเด่นในเรื่องของการให้เงิน
ชดเชยหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ผู้ใช้บริการท่าเรือตามนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ยังสร้างความพอใจจากความพร้อมของอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าท่ีดีกว่าการขนส่งทางถนน โดยเฉพาะช่วง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อีกท้ัง การขนส่งทางทะเลผ่าน
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ผู้ประกอบการยังได้รับความพอใจจากการสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้แน่นอน ซึ่งท าให้ง่าย
ต่อการวางแผนขนส่งสินค้า 

6.1.3 ชนิดของสินค้าท่ีเหมาะสมส าหรับการขนส่ง ผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ 
ชนิดของสินค้าไทยท่ีมีความเหมาะสมมากส าหรับการน าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านท่าเรืออ่าว

เป่ยปู ้คือ มันส าปะหลังและข้าว ในขณะท่ี ผลไม้ อันได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วง มีความเหมาะสมในการ
ขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เช่นกัน แต่มีความเหมาะสมแค่ระดับปานกลาง เนื่องจาก การขนส่งทางเรือใช้เวลา
ขนส่งนาน และท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ยังมีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบสินค้าประเภทผลไม้ท าให้ต้องใช้เวลานานใน
การจอดรอขึ้นสินค้า ซึ่งส่งผลให้ผลไม้เสียหายได้ ท้ังนี้ หากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการ
ตรวจสอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อย จะท าให้การขนส่งผลไม้ผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น ส าหรับชนิดสินค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีความเป็นไปได้ในการส่งออกไปยังประเทศ
ไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้นั้น จากการศึกษาพบว่า หากมองเฉพาะสินค้าของเขตปกครองกว่างซีจ้วง ยังไม่มี
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ความเป็นไปได้ท่ีจะมีสินค้าซึ่งมีปริมาณมากพอท่ีจะสามารถส่งออกผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังประเทศไทย
โดยตรงได้ แต่หากพิจารณารวมไปถึงสินค้าของมณฑลอื่นซึ่งมีระยะทางไม่ไกลและมีความสะดวกในการขนส่ง 
เช่น ภาคตะวันตกเฉียงใต้ (มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน และมหานครฉงช่ิง) จะท าให้มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะมีปริมาณสินค้าเพียงพอในการส่งออกไปยังประเทศไทยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้  

6.2 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาในครั้งนี้แบ่งข้อเสนอแนะเป็นสองส่วน คือ ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา และ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งถัดไป ดังนี้ 

6.2.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
จากการศึกษา คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการขนส่ง

สินค้าผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ รวมถึงส าหรับบริษัทและรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงซึ่งเป็นผู้ดูแลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ดังนี้ 

1) การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ หากเป็นสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์ควรขนส่งผ่านท่าเรือชิน
โจว และถ้าเป็นสินค้าเทกองควรผ่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง แต่ถ้าเป็นสินค้าเทกองส าหรับอุตสาหกรรม
ในเมืองเป๋ยไห่หรือพื้นท่ีใกล้เคียงควรขนส่งผ่านท่าเรือเถ่ียซานก่าง 

2) การเปิดเส้นทางเดินเรือระหว่างท่าเรือของประเทศไทยกับท่าเรือเป่ยปู้ จ าเป็นต้องให้ความสนใจกับ
การขนส่งสินค้าเท่ียวกลับ ดังนั้น ผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรศึกษาหาสินค้าท่ีโดด
เด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนส าหรับขนกลับไปยังประเทศไทย ซึ่งอาจต้องรวบรวมจากหลาย
มณฑลท่ีมีความเป็นไปได้ เช่น ภาคตะวันตกเฉียงใต้ หรือบางมณฑลในภาคกลางตอนล่าง เป็นต้น 

3) การขนส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการและจัดการท่ีดีเพื่อไม่ให้สินค้าเน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภค เนื่องจากการขนส่งทางทะเลใช้
เวลานาน และปัจจุบันอาจต้องเสียเวลาจากการตรวจสอบสินค้า ณ ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้  

4) ตลาดส่งออกท่ีน่าสนใจอีกตลาดหนึ่งส าหรับผู้ประกอบการไทย คือ ตลาดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
(มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเสฉวน และมหานครฉงช่ิง) เนื่องจากระยะท่ีไม่ไกลจากท่าเรือ
เป่ยปู้ อีกท้ัง การขนส่งเช่ือมต่อจากท่าเรือไปยังตลาดดังกล่าวมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานท้ัง
ทางรถไฟและทางถนน อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการสนใจ ควรท าการศึกษาอุปสงค์ของสินค้า 
รวมถึงพฤกติกรรมผู้บริโภคในตลาดดังกล่าวก่อน 

5) เนื่องจากท่าเรืออ่าวเป่ยปู้มีความถ่ีในการให้บริการน้อย อีกท้ัง ยังมีความน่าเช่ือถือและความยืดหยุ่น
ท่ีไม่ดี ดังนั้น การขนส่งผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้จ าเป็นต้องมีการจัดการและการวางแผนให้ชัดเจนเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหา 

6) ในอดีตท่ีผ่านมาเคยเกิดเหตุการท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท าให้มีการปิดท่าเรือ ดังนั้น  ในการขนส่ง
ผู้ประกอบการควรมีการตกลงกับท่าเรือให้ชัดเจน และมีแผนรองรับหากเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้มีการ
ด าเนินการ ณ ท่าเรือ ล่าช้าหรือปิดการให้บริการ 
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7) การลงทุนในท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ จ าเป็นต้องตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดัง
เคยมีมาในอดีต 

จากข้อเสนอแนะสามารถสรุปส่ิงท่ีผู้ประกอบการควรปฏิบัติ รวมถึงส่ิงท่ีหน่วยงานซึ่งดูแลท่าเรืออ่าว
เป่ยปู้ควรน าไปพัฒนา ได้ดังตารางท่ี 6.1 

ตารางที่ 6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการไทยและท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้

ด้าน 
สิ่งที่ควรปฏิบัติ 

ผู้ประกอบการไทย 
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู ้

(เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) 

การขนส่งสินค้า
ผ่านท่าเรือ 

ควรเลือกท่าเรือท่ีผ่านให้เหมาะกับชนิด
สินค้าท่ีขนส่งและเหมาะกับจุดหมาย
ปลายทาง (ฝางเฉิงก่าง ชินโจว เป๋ยไห่) 

- 

การเปิดเส้นทาง
เดินเรือ 

หาสินค้าท่ีมีความโดดเด่นของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนส าหรับการส่งออกไปยัง
ประเทศไทย โดยพิจารณารวบรวมสินค้า
จากหลายมณฑลท่ีเป็นไปได้ 

ศึกษาหาสินค้า (จีน) ท่ีมีความโดดเด่นท่ี
เหมาะส าหรับการส่งออกไปยังประเทศไทย
โดยผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และประชาสัมพันธ์
แก่ผู้ประกอบการ 

การขนส่งผลไม้ 
ผ่านท่าเรือ 

มีการวางแผนและการจัดการให้ผลไม้อยู่
ได้นานก่อนถงึมือผู้บริโภค 

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการด้าน
ศุลกากรและการตรวจสอบผลไม้ให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ตลาดท่ีน่าสนใจ 
ศึกษาอุปสงค์สินค้าและพฤกติกรรม
ผู้บริโภคของตลาดในภาคตะวันตกเฉียง
ใต้ (จีน) 

พัฒนาการโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งจาก
ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ไปยังภาคตะวันตกเฉียงใต้ให้
มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ความถ่ีของ 
การให้บริการ 

- เพิ่มความถ่ีในการให้บริการ 

ความน่าเช่ือถือ 
ของท่าเรือ 

- 
สร้างความน่าเช่ือถือ โดยการเพิ่มความมั่นใจ
แก่ผู้ใช้บริการในเรื่องการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
เป็นไปตามส่ิงท่ีรับปากและข้อตกลง 

ความยืดหยุ่น 
ในการให้บริการ 

- 
ให้บริการโดยมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
โดยเฉพาะกรณีสินค้าเน่าเสียง่าย 

ผลกระทบ
ภายนอก 

มีการตกลงให้ชัดเจน และมีแผนรองรับ
หากเกิดเหตุการณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ 

มีการจัดการท่ีชัดเจนกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ี
ควบคุมไม่ได้ 

การลงทุน 
ศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม 
และตกลงเงื่อนไขให้ชัดเจน 

- 

ท่ีมา: คณะวิจัย, 2559 
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6.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งถัดไป 
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณท าให้สามารถลงส ารวจพื้นท่ีได้เฉพาะ

ในส่วนของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เท่านั้น ในส่วนของท่าเรืออื่น ๆ และเส้นทางขนส่งทางถนนนท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
ต้องรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้เคยใช้ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ ท าให้ข้อมูลท่ีได้มีข้อจ ากัด ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งถดัไปควรมีการลงส ารวจในทุกเส้นทางจะท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น 
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ปัจจุบัน ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้มีเส้นทางเดินรวม 44 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 
29 เส้นทางและเส้นทางเดินเรือในประเทศ 15เส้นทาง โดยเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศมีความครอบคลุม
ท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี พ.ศ. 2559 มีการเปิดเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มใหม่ 4 
เส้นทาง และเส้นทางเดินเรือในประเทศเพิ่มใหม่ 4 เส้นทาง ดังนี้ 

1 วันท่ี 6 มี.ค. บริษัท RCL เปิดเส้นทางเดินเรือสู่ย่างกุ้ง เป็นการเติมเต็มช่องว่างของการให้บริการ
เส้นทางเดินเรือ Direct Line ทุกสัปดาห์จากพื้นท่ีจีนตะวันตกและจีนตอนใต้ไปสู่เมียนมาร์ 

2 วันท่ี 21 ส.ค.บริษัท CKL, HMM เปิดเดินเรืออย่างเป็นทางการ เพิ่มเส้นทางเดินเรือ Direct Line สู่
ท่าเรือปูซาน เกาหลีใต้ 

3 เมื่อ 21 ก.ค. X-PRESS ได้ร่วมกัน(กับบริษัทอื่น)เปิดเส้นทางเดินเรือ WIN 
4 เมื่อ 21 ก.ค. X_PRESS เปิดเดินเรือ public barge เส้นทาง Qinzhou-Haiphong 
5 เมื่อ 14 พ.ค. บริษัท YangPu Zhongliang เปิดเส้นทางเดินเรือ Qinzhou-Xiamen-Quanzhou 

ให้บริการทุก 4 วัน 
6 เมื่อ 6 ส.ค.United Shipping ได้ร่วมกนัเปิดให้บริการเดินเรือ (Shuttle Services) ระหว่างมณฑล

กวางตุ้งกับเขตฯ กว่างซีจ้วง ทุก 4 วัน 
7 เมื่อ 10 พ.ย.บริษัท COSCO เปิดเส้นทาง Nansha-Zhanjiang-Qinzhou-Nansha ให้บริการสัปดาห์

ละ 2 เท่ียว 
8 เมื่อ 12 ธ.ค.บริษัท Quanzhou Antong เปิดเส้นทาง Qinzhou-Yangpu(Hainan Province) 

ให้บริการทุก 4 วัน   

เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศและเส้นทางเดินเรือภายในประเทศของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ แสดงดัง
ตารางท่ี ก-1 และ ก-2 
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ตาราง ก-1 เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

บริษัทผู้ให้บริการ เส้นทาง Time Schedule 

 
shipping 
space 
(TUE) 

หมายเหตุ  
(เวลาที่เร่ิมเปิดใหบ้ริการ/
เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

โยกย้าย) 
地中海航运 
(MSC) 

Qinzhou-Hongkong-Fuzhou/Shantou-Hongkong-
Haiphong(Vietnam)-Qinzhou 

จันทร์ 2045 2012.11 

达飞 
(CMA) 

Qinzhou-Danang-Quy Nhon(Vietnam)-Kelang(Malaysia)-
Singapore-Hochimin-Haiphong 

อังคาร 2100 

2016.4.19/2016.8.10 
หยุดให้บริการช่ัวคราว 
เนื่องจากปัญหาการ

ให้บริการ 

新海丰 
(SITC) 

Qinzhou-Haiphong(Vietnam)-Shekou-Xiamen-Inchon-
Pyeongtaek-Taesan(South Korea)-Qingdao-Shanghai-Xiamen-
Hongkong-Danang-Hochiminh-LaemChabang-Jakarta-
LaemChabang-Hochimin-Qinzhou 

Cut off Time  
วันจันทร์และออกเรือ

วันอังคาร 
1032 

2014.11/ extra carriage 
ท่ีฝางเฉิงก่างวันอังคาร 

新海丰 
(SITC) 

Fangchenggang-Hongkong/Shekou-Xiamen-Inchon-Haiphong-
Fangchenggang 

พุธ 1032 2010.8 

德翔航运 
(TSL) 

Qinzhou-Shekou-Hongkong-Tokyo-Yokohama-Nakoya-Osaka-
Kobe(Japan)-Keelung-Taichung-Kaoshiung(Taiwan)-
Hongkong-Shekou-Haiphong-Qinzhou 

พุธ 1049 2013.3 

穆勒亚洲航运 
(MCC) 

Qinzhou-Quy Nhon(Vietnam)-Tanjung pelepas(Malaysia)-
Singapore-Haiphong-Qinzhou 

พฤหัสบดี 1810 2015.9.22 
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万海航运 
(WHL) 

Qinzhou-Hongkong-NanSha-Kelang(Malaysia)-Haiphong-
Qinzhou 

พฤหัสบดี 1234 2015.2.25 

太平船务 
(PIL) 

Qinzhou-Danang-Quy Nhon-Singapore-Kuantan(Malaysia)-
Haiphong-Qinzhou 

พฤหัสบดี 1880 2011.6 

东方海外货柜

航运有限公司 
(OOCL) 

Qinzhou-Hongkong-Dachan Gulf(Shenzhen City)-Haiphong-
Qinzhou 

ศุกร ์ 1500 2010.5 

宏海箱运 
(RCL) 

Qinzhou-Hongkong-Hochiminh-Singapore-Yangon(Myanmar)-
Singapore-Haiphong-Qinzhou 

เสาร์ 1000 12/1/2008 

以星综合航运

有限公司 (ZIM) 
Qinzhou-ShenzhenDachan Gulf-Hongkong-Haiphong-
Qinzhou 

เสาร์ 750 2005.7 

长荣海运 (EMC) Qinzhou-Zhanjiang-Honkong-Shekou-Haiphong-Qinzhou เสาร์ 1164 2015.1 

中远海  
(COSCO) 

Qinzhou-Yangpu(Hainan Province)-Zhanjing-Gaolan(Zhuhai 
City,Guangdong)-Hongkong-Yantian-Shekou-Hochiminh-
Singapore-Quy Nhon(Vietnam)-Haiphong-Qinzhou 

อาทิตย์ 1400 2015.1 

长海船务有限

公司(Changhai 
Shipping Co.,Ltd) 

Fangchenggang-Kyha Vietnam (Tam Hiep Port) เดือนละ 2 เท่ียว 224 2006.8 

X-PRESS 

WIN Route：Pipavav(India)-Colombo(Srilanka)-
Kelang(Malaysia)-Singapore-Cai Mep Port(Vietnam)-Qinzhou-
Hongkong-Ningbo-Shanghai-Shekou-Singapore-Kelang-Nhava 
Sheva(India)-Pipavav 

พุธ 6000 2016.7.21 
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Haiphong Shuttle Service：Qinzhou-Haiphong สัปดาห์ละ 2 เท่ียว 700 2016.7.21 
现代商船(HMM)/
天敬海运 (CKLINE) 

Inchon-Busan(South Korea)-Hongkong-Haiphong-Qinzhou-
Hongkong-Xiamen-Inchon 

อาทิตย์ 1000 2016.8.21 

香港永丰船务

公司 
(Hongkong Yongfeng 
Shipping Co.,Ltd) 

Qinzhou-Hongkong  สัปดาห์ละ 2 เท่ียว 200-250   
Fangchenggang-Hongkong  สัปดาห์ละ 1 เท่ียว    

Beihai-Hongkong  
สัปดาห์ละ 2 เท่ียว
(ทุกพุธ เสาร์หรือ

อาทิตย์) 
   

南洋船务有限公司 
(Nanyang Shipping 
Co.,Ltd) 

Qinzhou-Hongkong  สัปดาห์ละ 2 เท่ียว 210   
Fangchenggang-Hongkong  สัปดาห์ละ 1 เท่ียว 150   

Beihai-Hongkong  
สัปดาห์ละ 2 เท่ียว
(อังคารหรือศุกร์) 

210   

广州市恒富物

流有限公司 
(Guangzhou Hengfu 
Logistic Co.,Ltd.) 

Qinzhou-Hongkong-Shenzhen สัปดาห์ละ 1 เท่ียว 180   

Fangchenggang-Qinzhou-Hongkong-Shenzhen สัปดาห์ละ 1 เท่ียว 180   

北海昊辰国际

物流有限公司 
(Beihai HaoChen 
International Logistics 
Co.,Ltd.) 

Beihai-Hongkong  ทุกวันพฤหัสบดี/เสาร์ 90   
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广西利通物流有限

公司(Guangxi Litong 
Logistics Co.,Ltd.) 

Beihai-Hongkong  อังคารและศุกร์ 90 2016.6 

五洲航运 
(Wuzhou Shipping) 

Beihai-Hongkong  
เท่ียวเรือไม่มี

ก าหนดเวลาแน่นอน 
200   

北海凯宏船务有限

公司(Beihai Kaihong 
Shipping Co.,Ltd) 

Beihai-Hongkong  
เท่ียวเรือไม่มี

ก าหนดเวลาแน่นอน 
45   

厦门大达海运有限

公司 (Xiamen Dada 
Shipping Co.,Ltd) 

Beihai-Hongkong  
เท่ียวเรือไม่มี

ก าหนดเวลาแน่นอน 
158   

ท่ีมา: Guangxi Beibu-Gulf International Port Group, 2559 
หมายเหตุ: สถานะ: 4 กุมภาพันธ์ 2017 
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ตาราง ก-2 เส้นทางเดินเรือในประเทศของท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 

บริษัทผู้ให้บริการ เส้นทาง Time Schedule 

 
shipping 
space 
(TUE) 

หมายเหตุ  
(เวลาที่เริ่มเปิดให้บริการ/
เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

โยกย้าย) 

中远海(COSCO) 
Qinzhou-Ningbo-Tianjin-Yingkou(Liaoning Province)-

Zhanjiang-Qinzhou 
ทุก 5 วัน 5100   

Qinzhou-Nansha-Zhanjiang-Qinzhou สัปดาห์ละ 2 เท่ียว 4250 2016.11.10 

中谷新良 
(Zhonggu Shipping 

Group) 

Qinzhou-Taicang(Jiangsu Province)-Rizhao(Shandong 
Province)-Xiamen-Qinzhou 

อาทิตย์ละเท่ียว 2500   

Qinzhou-Xiamen-Zhanjiang-Qinzhou 4วัน/เท่ียว 850   

Qinzhou-Guangzhou/Via.Zhuhai-Qinzhou 3วัน/เท่ียว 500   

泉州安通 
(Quanzhou Antong) 

Qinzhou-Via.Haikou-Qinzhou ทุกวัน 500   

Qinzhou-Yangpu(Hainan Province)-Qinzhou 4วัน/เท่ียว 400 2016.12.12 

Qinzhou-Shanghai-Quanzhou(Fujian Province)-Qinzhou 9วัน/เท่ียว 500   

洋浦中良 
(Yangpu 

ZhongLiang) 

Qinzhou-Xiamen-Quanzhou-Qinzhou 4วัน/เท่ียว 500 2016.5.14 

Qinzhou-Humen(Guangdong Province)-Qinzhou 6วัน/เท่ียว 500 
2016.5.08 หยุด

ให้บริการ 
阳光速航 

(Sunny Express) 
Qinzhou-Humen(Guangdong Province)-Guangzhou 

Outbound Warehouse(GuangzhouWaiYunCang)-Qinzhou 
5วัน/เท่ียว 400   

集韵物流 
(Jiyun Logistics) 

Qinzhou-Via.Haikou-Qinzhou 2-3วัน/เท่ียว 300   
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联合船代 
(United Shipping) 

Qinzhou-Foshan(Guangdong Province)-Qinzhou 4วัน/เท่ียว 400 2016.08.06 

Shuttle Service 
Qinzhou-Fangchenggang-Qinzhou วันละหลายเท่ียว 250   

Qinzhou-Beihai-Qinzhou 2วัน/เท่ียว 200   

Qinzhou-Tieshangang(Beihai)-Qinzhou ทุกวัน 250   

ท่ีมา: Guangxi Beibu-Gulf International Port Group, 2559 
หมายเหตุ: สถานะ: 4 กุมภาพันธ์ 2017 
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ท่าเรือฝางเฉิงก่าง 
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ท่าเรือฝางเฉิงก่าง (ต่อ) 
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ท่าเรือชินโจว 
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ท่าเรือชินโจว (ต่อ) 
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ท่าเรือชินโจว (ต่อ) 
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ท่าเรือเป๋ยไห่ 
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ลงพ้ืนท่ีท่าเรือฝางเฉิงก่าง 
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ลงพ้ืนท่ีท่าเรือชินโจว 
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ลงพ้ืนท่ีท่าเรือเป๋ยไห่ 
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ลงพ้ืนท่ีหน่วยงาน (หนานหนิง) 

 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประจ ากว่างซี (NDRC) 
 China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Guangxi 
 กรมการขนส่งกว่างซ ี
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ลงพ้ืนท่ีหน่วยงาน (ต่อ) 

 ส านักงานศุลกากรหนานหนิง  
 บริษัท East Asia Sugar Group (น้ าตาลมิตรผล) + SCG Logistics 
 Guangxi Beibu-Gulf International Port Group 
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