
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

 

 

 

 
Highlight 

  การขนส่งทางน ้ามคีวามได้เปรยีบกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ในหลายด้าน เช่น 
ต้นทุนค่าขนส่ง น ้าหนักและปริมาณการบรรทุกสนิค้า และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนั การขนส่งสนิคา้ทางน ้าภายในประเทศมสีดัส่วนเพยีง 17% 
จากปรมิาณการขนส่งสนิค้าภายในประเทศทัง้หมด โดยแบ่งเป็น 1) การขนส่งทาง
แม่น ้า ซึ่งมีเส้นทางหลักคือระหว่างแม่น ้ าป่าสกัและแม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณ จ . 
อยุธยา ไปยงั จ. ชลบุร ีและ 2) การขนส่งทางชายฝ ัง่ทะเล ซึ่งมเีส้นทางหลกัคือ
ระหว่างท่าเรอืแหลมฉบงั, ท่าเรอืในกรุงเทพฯ, และท่าเรอืใน จ. สมุทรปราการ  

 อไีอซปีระเมินว่าความคุ้มค่าของการขนส่งสนิค้าทางถนนที่ลดลง ประกอบกบัการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ทางน ้า และขนาดเรอืขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศที่
เพิม่ขึน้ จะผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาใชท้างน ้ามาก
ขึน้ โดยคาดว่าเสน้ทางขนสง่เดมิจะเป็นเสน้ทางหลกัทีไ่ดร้บัประโยชน์ และคาดว่าจะมี
สนิค้า เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หนัมาใช้
บรกิารขนส่งทางน ้ามากขึน้ ซึง่จะท าใหป้รมิาณการขนส่งสนิค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์
ทางน ้าภายในประเทศเตบิโต 17%CAGR มาอยู่ทีร่าว 16 ลา้นตนั ในปี 2019 

 ภาครฐัและภาคเอกชนควรร่วมมอืเพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการใช้บรกิารการขนส่งทางน ้า
มากขึ้น โดยภาครฐัต้องเร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบและขอ
ความเห็นจากภาคเอกชนในการท าโครงการต่างๆ ขณะที่ภาคเอกชน เช่น ผู้
ให้บริการเดินเรือและท่าเรือ ควรจะพัฒนามาตรฐานการบริการของตน เพิ่มการ
เชื่อมต่อกบัพืน้ทีห่ลงัท่า และสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้ระกอบการอื่นๆ 

 

 

การคมนาคมขนส่งทางน้้ามีความได้เปรียบกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นในหลายด้าน แต่ยังไม่ได้รับความนิยม
มากนัก ในปจัจุบนั การขนส่งสนิค้าทางน ้าในไทยคดิเป็น 17% จากปรมิาณการขนส่งสนิค้าภายในประเทศทัง้หมด โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 1) การขนส่งทางแม่น ้า (inland waterway) มเีสน้ทางหลกัคอื ระหว่างบรเิวณแม่น ้าป่าสกัและแม่น ้า
เจา้พระยาใน จ. อยุธยา และ จ. อ่างทอง กบัเกาะสชีงั จ. ชลบุร ีมปีรมิาณขนส่งสนิคา้ในปี 2016 ราว 50 ลา้นตนั ซึง่มกีาร
เติบโต 1.5%CAGR ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมสีนิค้าหลกั ไดแ้ก่ ดนิหนิทราย ถ่านหนิ ปูนซเีมนต์ มนัส าปะหลงั และขา้ว  
2) การขนส่งทางชายฝ ัง่ทะเล (coastal transport) มเีสน้ทางหลกัคอืระหว่างท่าเรอืแหลมฉบงัและมาบตาพุด กบัท่าเรอืใน
กรุงเทพและสมุทรปราการ และกบัท่าเรอืสรุาษฎรธ์านีและสงขลา มปีรมิาณการขนสง่สนิคา้ในปี 2016 ราว 51 ลา้นตนั ซึง่มกีาร
เตบิโต 3.6%CAGR ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา และมสีนิคา้หลกั ไดแ้ก่ น ้ามนัปิโตรเลยีม และตูค้อนเทนเนอร์ ทัง้นี้ การขนสง่ทางน ้ามี
ตน้ทุนเพยีง 0.65 บาทต่อตนั-กโิลเมตร เมื่อเทยีบกบัการขนสง่ทางถนนซึง่มตีน้ทุนอยู่ที ่2.12 บาทต่อตนั-กโิลเมตร 

7 กุมภาพันธ์ 2018 
 พลิกฟื้นขนส่งสินค้าทางน้้า ชูศักยภาพโลจสิติกส์ไทย 
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อีไอซีประเมินว่าความคุ้มค่าของการขนส่งสินค้าทางถนนที่ลดลง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้้า 
และขนาดเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มข้ึนเป็น 3 ปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมการขนส่งทางน้้า โดย 1) 
ความคุม้ค่าของการขนสง่ทางถนนมแีนวโน้มลดลงจากราคาน ้ามนัดบิโลกทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ ปญัหาการจราจรบนทอ้งถนน และ
กฎเกณฑด์า้นการบรรทุกน ้าหนกัของรถบรรทุก ซึง่จะท าใหส้นิคา้หลายชนิดทีใ่ชก้ารขนส่งทางถนนเป็นหลกั เช่น ออ้ย แร่ธาตุ 
มนัส าปะหลงั เป็นตน้ หนัมาใชก้ารขนสง่ทางน ้า 2) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานจากภาครฐัตามแผนยุทธศาสตรก์ารขนส่งทาง
น ้าภายใต้งบประมาณราว 5 หมื่นลา้นบาท จะช่วยพฒันาเสน้ทางการขนส่งทางแม่น ้าและแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนท่าเรอื
ชายฝ ัง่ เช่น โครงการก่อสรา้งเขื่อนยกระดบัแม่น ้าเจา้พระยาและน่าน โครงการปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งทางน ้าจากแม่น ้าป่าสกั
ผ่านแม่น ้าเจา้พระยาสู่ทะเล และโครงการก่อสร้างท่าเรอืชายฝ ัง่แห่งใหม่ และ 3) การเพิม่ขนาดของเรอืขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศ ซึง่ท าใหเ้รอืเทยีบท่าไดเ้ฉพาะท่าเรอืแหลมฉบงัตามระดบักนิน ้าลกึ ประกอบกบันโยบายปรบัลดการใชท้่าเรอืกรุงเทพ
ในการขนสง่ระหว่างประเทศ จะสง่ผลใหค้วามตอ้งการในการล าเลยีงสนิคา้ต่อจากเรอืล าใหญ่ไปในประเทศเพิม่ขึน้  

การปรับเปลี่ยนรูปแบบจะท้าให้การขนส่งทางน้้าภายในประเทศมีความคึกคักมากข้ึนโดยเฉพาะการขนส่งทาง
ตู้คอนเทนเนอร์ อไีอซคีาดว่าหากมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนสง่จากถนนมาสู่ทางน ้าราว10% ภายในระยะเวลา 5 ปี จะ
ท าใหก้ารขนสง่ทางน ้ามโีอกาสเตบิโต 10%CAGR ซึง่คดิเป็นการขนสง่ทางเรอืบารจ์มากกว่า 9,000 เทีย่วต่อปี 

โดยเส้นทางการขนส่งสินค้าทางแม่น ้ าที่มีแนวโน้มเติบโตคือ เส้นทางแม่น ้ าป่าสักและแม่น ้ าเจ้าพระยาสู่อ่าวไทยที ่ 
จ. สมุทรปราการ และเชื่อมต่อไปสิน้สดุที ่จ. ชลบุร ีเนื่องจากเป็นเสน้ทางแม่น ้าอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรจนะ 
นวนคร ไฮเทค บางกะด ีเป็นตน้ โดยมรีะยะห่างไม่เกนิ 15 กโิลเมตร ท าใหม้คีวามตอ้งการขนส่งสนิคา้เพื่อน าเขา้และส่งออกสงู 
โดยสินค้าที่คาดว่าจะมีการขนส่งโดยวิธีการบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหารแปรรูป เป็นต้น ซึ่งประเมินว่าค่าขนส่งสนิค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต (twenty-foot 
equivalent unit: TEU) ทางเรอืมคี่าราว 2,500 บาท ขณะทีค่่าขนสง่ทางถนนมคี่าราว 7,000 บาท  

สว่นเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ชายฝ ัง่ทะเลทีม่แีนวโน้มเตบิโตคอื เสน้ทางระหว่างท่าเรอืบรเิวณกรุงเทพฯ และ จ. สมุทรปราการ
กบัท่าเรอืแหลมฉบงั เน่ืองจากคาดว่าจะมกีารใชเ้รอืบารจ์ (barge) ในการล าเลยีงสนิคา้ในเสน้ทางนี้เพิม่ขึน้ โดยสนิคา้ทีค่าดว่ามี
การขนส่งเพิม่ขึน้คอื ตู้คอนเทนเนอร์ ซึง่ระหว่างปี 2012-2016 มกีารเตบิโต 12%CAGR และในอนาคตคาดว่าจะเตบิโตราว 
17%CAGR ตามการเตบิโตของการขนสง่ตูค้อนเทนเนอรร์ะหว่างประเทศ นอกจากนี้ เสน้ทางขนส่งจากท่าเรอืแหลมฉบงัไปยงั 
สุราษฎรธ์านี ยงัเป็นเสน้ทางทีม่ศีกัยภาพในการเปลีย่นจากการขนส่งทางถนนซึง่มสีดัส่วนราว 60% เป็นการขนส่งทางน ้าทีม่ ี
สดัสว่นราว 35% เน่ืองจากมตีน้ทุนต ่ากว่า มรีะยะทางทีส่ ัน้กว่า และยงัเชื่อมต่อไปยงัต่างประเทศได ้เช่น มาเลเซยี สงิคโปร ์

เมื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบเสร็จสิ้นแล้ว ธุรกิจให้บริการเรือขนส่ง ท่าเรือ รับต่อเรือ
และซ่อมเรือ เป็นธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ในการเติบโตของการขนส่งทางน้้า ความ
ตอ้งการในการขนสง่สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ จะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการบรกิารเรอืขนส่งโดยตรง ขณะทีธุ่รกจิท่าเรอืจะมรีายได้
จากค่าภาระตูส้นิคา้มากขึน้ สว่นในระยะยาว ความต้องการใชเ้รอืทีเ่พิม่ขึน้จะสรา้งความต้องการในการต่อเรอืใหม่และซ่อมเรอื
เก่า ซึง่เป็นโอกาสใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกจิรบัต่อเรอืและซ่อมบ ารุงเรอืขนสง่  

อย่างไรก็ดี การคมนาคมขนส่งทางน้้ายังต้องเผชิญกับความท้าทายจากข้อจ้ากัดด้านเส้นทางขนส่งและ
การเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน นอกจากปญัหาดา้นความรวดเรว็ในการขนส่งแลว้ การขนส่งทางน ้ายงัต้องเผชญิ
กบัปญัหาเรื่องเส้นทางขนส่ง เช่น ปญัหาร่องน ้าในด้านความลกึ ความกว้าง ความโค้ง ปญัหาความสูงของสะพาน ปญัหา
สิง่แวดลอ้ม และปญัหาด้านสภาพอากาศ เช่น คลื่นลมแรง พายุ ซึง่อาจท าให้ต้องใช้ระยะเวลาขนส่งนานขึน้และท าให้สนิค้า
เสยีหายได ้ในสว่นดา้นปญัหาการเชื่อมต่อกบัพืน้ทีห่ลงัท่า (hinterland) การขาดโครงขา่ยเชื่อมหลงัท่าทีด่จีะท าใหก้ารขนสง่ทาง
น ้าไม่ดงึดูดผูใ้ชบ้รกิาร และเพิม่ต้นทุนค่าขนส่ง เช่น ค่ายกขนตู้สนิคา้ทบัซอ้น (double handling cost) ในการขนถ่ายระหว่าง
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รูปแบบขนส่ง (transshipment) เช่น ระหว่างเรอืขนส่งสนิคา้ในประเทศกบัเรอืระหว่างประเทศ และระหว่างเรอืขนส่งสนิคา้กบั
รถไฟหรอืรถบรรทุก ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรค านึงถงึปจัจยัดงักล่าวในการวางแผนเสน้ทางการขนสง่สนิคา้ เป็นตน้ 

หมายเหตุ: *จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

Implication   ผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่าการขนส่งทางน้้า ควรเพิ่มคุณภาพการให้บริการ 
การสร้างการเชื่อมต่อกับพื้นที่หลังท่า และผูกมิตรกับผู้เล่นอื่นๆ โดยผูป้ระกอบการ
เดนิเรอืขนส่ง ควรเลอืกเสน้ทางทีต่่อเนื่องจากการขนส่งระหว่างประเทศ และมสีนิคา้ให้ขนส่งทัง้ขา
เขา้และขาออก เน่ืองจากการขนส่งสนิคา้ประมาณ 85% เป็นการขนส่งสนิคา้ต่อเนื่องจากการน าเขา้
หรอืส่งออก ซึง่ส่งผลใหม้สีนิคา้ในการขนส่งจ านวนมาก อกีทัง้จะช่วยลดต้นทุนจากการเดนิเรอืหรอื
บรรทุกตูเ้ปล่า 

ส่วนผู้ใหบ้รกิารท่าเรอืควรเน้นพฒันาคุณภาพการให้บรกิาร การสร้างการเชื่อมต่อกบัพื้นที่หลงัท่า 
และผูกมติรกบัผูเ้ล่นต่างๆ โดยความพร้อมของท่าเรอื ทัง้ในด้านอุปกรณ์การขนถ่ายสนิค้าและการ
เชื่อมต่อกบัพืน้ทีห่ลงัท่า (hinterland) ผ่านทางถนนหรอืราง จะท าใหล้กูคา้ไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็
และอยากกลบัมาใชบ้รกิารอกี ขณะทีก่ารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้ล่นอื่นๆ เช่น ผูข้นส่งทางน ้า ทาง
ถนน ผูผ้ลติสนิคา้ และหน่วยงานรฐั จะช่วยขยายการใหบ้รกิารของตน ซึง่เพิม่โอกาสใหม้ผีูเ้ขา้มาใช้
บรกิารเพิม่ขึน้ 

   นอกเหนือจากค่าขนส่งแล้ว ผู้ ใช้บริการขนส่งทางน้้าควรพิจารณาเลือก 
ผู้ให้บริการเดินเรือขนส่งและท่าเรือที่ตอบโจทย์ในหลายมิติ โดยในดา้นท่าเรอื จะต้อง
พจิารณาจากสถานทีต่ัง้ เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสนิคา้ ระยะเวลาการขนถ่ายสนิค้า 
การตดิต่อดา้นเอกสารและภาษี และการเชื่อมต่อของท่าเรอืกบัพืน้ทีห่ลงัท่า ขณะทีก่ารพจิารณา 
ผูใ้หบ้รกิารเดนิเรอืตอ้งค านึงถงึมาตรฐานและความถีใ่นการใหบ้รกิาร 

   ภาครัฐควรจะร่วมมือและสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการขนส่งทาง
น้้า เช่น การให้สิทธิประโยชน์ด้านการเงินหรืออ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ 
โดยการพฒันาการขนสง่ทางน ้าจะประสบความส าเรจ็ได ้ต้องอาศยัความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการ
ในการบรหิารจดัการ โดยนอกจากภาครฐัตอ้งเร่งพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานแลว้ ยงัควรต้องใหส้ทิธิ
ประโยชน์ด้านการเงนิแก่ทัง้ผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร เช่น การหกัภาษีค่าใช้จ่าย และอ านวย
ความสะดวกดา้นกฎระเบยีบด้านเอกสารและด้านสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น อกีทัง้ควรมกีารสนับสนุน
ท่าเรือที่มีการสร้างแล้วเสร็จมากขึ้น เช่น ท่าเรือคลองใหญ่ จ.ตราด ท่าเรือคลองวาฬ  
จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 
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รปูที ่1: เสน้ทางหลกัในการคมนาคมขนสง่ทางน ้าไทย 
 

 
 
ทีม่า: ขอ้มลูของกรมเจา้ท่าและส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
 
รปูที ่2: ปรมิาณการขนสง่สนิคา้ชายฝ ัง่ทะเล 
หน่วย: ลา้นตนั 
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รปูที ่3: ปรมิาณการขนสง่สนิคา้ตูค้อนเทนเนอรช์ายฝ ัง่ทะเล 

หน่วย: ลา้นตนั 

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกรมเจา้ท่า 
 
รปูที ่4: ปรมิาณการขนสง่สนิคา้เทกองไทย 
หน่วย: ลา้นตนั 
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