สรุปผลการเดินทาง
นําคณะผูประกอบธุรกิจสํารวจเสนทางโลจิสติกสการคา
เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข&ายโลจิสติกสการคา
ในภูมิภาคเอเชียใตสูอ& าเซียน (เสนทาง BIMSTEC-ASEAN)
ระหว&างวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2557
ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหภาพเมียนมาร
(กัลกัตตา-กุวาฮาติ-อิมฟาล-กะเลเมียว-มัณฑะเลย)
................................................
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง (นายประชา วีระชาติกุล)
นําคณะขาราชการ จํานวน 5 คน ผูประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกส* จํานวน 15 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น
20 คน เดินทางสํารวจเสนทางโลจิสติกส*การคา เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข4าย
โลจิสติกส*การคา ในภูมิภาคเอเชียใตสู4อาเซียน (เสนทาง BIMSTEC-ASEAN) ณ สาธารณรัฐอินเดีย และ
สหภาพเมียนมาร* ระหว4างวันที่ 24-29 มีนาคม 2557 (โดยมี นายธราดล ทองเรือง หัวหนาสํานักงาน
ส4งเสริมการคาระหว4างประเทศ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ร4วมเดินทางในสาธารณรัฐอินเดียกับคณะฯ)
สรุปผลการเดินทาง ดังนี้
BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation) เปYนกรอบความร4วมมือทางเศรษฐกิจระหว4างประเทศที่อยู4ในอนุทวีปเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของไทย โดยมีวัตถุประสงค*ใหไทย
เปYนศูนย*กลางเชื่อมโยงความร4วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรางประโยชน*ร4วมกันทั้งในดานการคา การลงทุน
เทคโนโลยี คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท4องเที่ยว และประมง รวมทั้งส4งเสริมการใหความช4วยเหลือ
ระหว4างกัน ประเทศกลุ4ม BIMSTEC ไดจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 โดยมีประเทศสมาชิกดั้งเดิม
4 ประเทศ ไดแก4 บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย และไทย ส4วนเมียนมาร*ไดเขาเปYนสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคม
2540 ต4อมาเนปาลและภูฏานไดเขาเปYนสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคม 2546
1. การสํารวจเสนทางโลจิสติกสการคา กัลกัตตา - กุวาฮาติ (รัฐอัสสัม) - อิมฟาล (รัฐมณีปุระ) –
ด&านมอเร&ห/ด&านตามู – กะเลเมียว - มัณฑะเลย
คณะเดินทางฯ เริ่มตนการเดินทางจากกัลกัตตาไปสู4มัณฑะเลย* รายละเอียดดังนี้
- จากกัลกัตตาไปยังกุวาฮาติ โดยเครื่องบิน ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ใชเวลา 1 ชั่วโมง
25 นาที (โดยประมาณ)
- จากกุวาฮาติไปยังอิมฟาล ทางเสนทาง AH1 โดยรถขับเคลื่อน 4 ลอ ระยะทาง 475
กิโลเมตร ใชเวลา 8 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
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- จากอิมฟาลไปยังด4านมอเร4ห* โดยรถขับเคลื่อน 4 ลอ ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเวลา
2 ชั่วโมง 30 นาที (โดยประมาณ)
- จากด4านมอเรห*ไปยังด4านตามู โดยรถขับเคลื่อน 4 ลอ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใชเวลา
10 นาที (โดยประมาณ)
- จากด4านตามูไปยังกะเลเมียว โดยรถบัส ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเวลา 2 ชั่วโมง
(โดยประมาณ)
- จากกะเลเมียวไปยังมัณฑะเลย* โดยรถบัส ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใชเวลา 5 ชั่วโมง
(โดยประมาณ)
รวมระยะทางจากกุวาฮาติไปยังมัณฑะเลย* รวมทั้งสิ้น 2,100 กิโลเมตร
โครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพื้นฐานสาธารณรัฐอินเดีย มีรายละเอียดดังนี้
- กัลกัตตา มีการปรั บปรุงและพัฒ นาโครงสรางพื้น ฐานต4 างๆ เช4น การสรางทางหลวง
ปรับปรุงท4าเรือ การปรับปรุงและขยายสนามบิน และสถานีรถไฟ เปYนตน ทําใหกัลกัตตา
เปรียบเสมือนประตูไปสู4ภาคตะวันออกของอินเดีย
- กุวาฮาติ (รัฐอัสสัม) นอกจากสนามบินแลว กุวาฮาติเปYนเมืองที่มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
พอควร ทั้งถนนหนทาง สะพาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งมีท4าเรือ Pandu Port
Complex ซึ่งเปYนท4าเรือขนาดใหญ4ในการกระจายสินคาไปยังที่ต4างๆ
- อิมฟาล (รัฐมณีปุระ) เปYนเมืองหลวงของรัฐมณีปุระ ซึ่งมีชายแดนดานตะวันออกติดกับ
เมียนมาร* โดยในส4วนของเมียนมาร* สายการบิน Golden Myanmar ไดเริ่มเปpด
เที่ยวบินตรงระหว4าง มัณฑะเลย*-อิมฟาล ตั้งแต4เดือนพฤศจิกายนปr 2556 ที่ผ4านมา
- ด&านมอเร&ห / ด&านตามู เมืองมอเร4ห*มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร* เปYนด4านตรวจ
คนเขาเมืองสําคัญที่มีการพัฒนาอย4างรวดเร็ว และกลายเปYนศูนย*กลางการคาชายแดน
กับเมืองตามูของเมีย นมาร* ปuจจุบันไดชื่อว4 าเปYนเมืองหลวงทางการคาของรัฐมณีปุร ะ
และคาดว4าอีกประมาณ 10-20 ปrขางหนาจะกลายเปYนประตูสู4ประเทศในกลุ4มเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
โครงสรางพื้นฐานสหภาพเมียนมาร* มีรายละเอียดดังนี้
- กะเลเมียว เปYนเมืองที่เปYนศูนย*กลางการคากับอินเดีย มีการขนส4งทางน้ํา รถไฟ และ
มีสนามบิน ซึ่งการขนส4งทางถนนเปYนยุทธศาสตร*ระหว4างเมียนมาร*และอินเดีย
- มัณฑะเลย มีการเจริญเติบโตอย4างต4อเนื่อง ดังจะเห็นไดจากสิ่งปลูกสรางเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง เช4น โรงแรม ศูนย*การคา สถานีรถไฟขนาดใหญ4 และสนามบินนานาชาติ
ถนนที่ใชรองรับการขนส4งอยู4ในสภาพที่ค4อนขางดี อีกทั้งยังสามารถรับสัญญาณทีวีจาก
ประเทศไทยไดบางช4องอีกดวย
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2. การประชุมหารือกับหน&วยงานที่เกี่ยวของ
2.1 สภาหอการคาเบงกอล (The Bengal Chamber of Commerce and Industry)
คณะเดินทางฯ ไดประชุมหารือร4วมกับ S B Mazumder ประธานบริษัทขนส4ง และ
P Roy นักธุรกิจสาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งสื่อมวลชน รวม 25 คน โดยไดรับฟuงคําบรรยาย ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน
สภาหอการคาเบงกอลก4 อตั้ งขึ้ น เมื่ อปr ค.ศ.1853 (เดิ มคื อสภาหอการคากั ล กั ต ตา)
มีสมาชิกจากบริษัทและโรงงานทุกขนาด ทั้งภาคการเกษตร วิศวกรรม สิ่งทอ เครื่องหนัง สินคาอุปโภคบริโภค
และบริการ ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 86 รายในกัลกัตตา และสมาชิก จํานวน 18 รายจากเมืองต4างๆ
ในสาธารณรัฐอินเดีย
วิสัยทัศน*เพื่อเพิ่มความสําเร็จสูงสุ ดของการคา อุต สาหกรรม การศึ กษา และภาครั ฐ
รวมทั้งการเติบโต การจางงาน รวมทั้งสนองตอบต4อความตองการของสังคมและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค*ของสภาหอการคาเบงกอล มีดังนี้
- เพื่อสรางโอกาสและความเท4าเทียมทางการคา
- เพื่อสรางแนวทางในการปฏิบัติ และอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
- เพื่อรักษาความเปYนหนึ่งเดียวในกฎระเบียบ ขอบังคับ และการใชประโยชน*ทางการคา
- เพื่อสื่อสารกับสภาหอการคาและหน4วยงานทางการคาอื่นทั่วโลก รวมทั้งสราง
และส4งเสริมมาตรการปกปyองทางการคา
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การประชุมหารือ มีประเด็นหารือ ดังนี้
วัตถุประสงค*ของการเดินทางมาสํ ารวจเสนทางฯ ในครั้งนี้เพื่อประสานความร4วมมื อ
ระหว4า งประเทศไทยและสาธารณรัฐ อินเดี ย ทั้งนี้ ควรมี การพั ฒนา “ท4าเรือระนอง” ซึ่งถึงแมจะมีขนาด
เล็กกว4าท4าเรือแหลมฉบัง แต4มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งนักธุรกิจอินเดียใหความสนใจขนส4งสินคา
ผ4 า นทางท4 า เรื อระนองเปY น อย4 า งมาก ทั้ งนี้ การขนส4 งสิ น คาโดยรถบรรทุ ก จากระนองไปยั งกรุ งเทพฯ
ซึ่งมีระยะทาง 600 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง
ผลการประชุ ม ท4 า เรื อ ระนองจะเชื่ อ มโยงประเทศไทยกั บ เมี ย นมาร* เ ขาดวยกั น
โดยขณะนี้ กํา ลังอยู4 ร ะหว4 า งขั้น ตอนการศึ กษาเพื่ อลดค4 า ธรรมเนีย ม ทั้ งนี้ ในปr 2558 จะเขาสู4 ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) ประเทศต4างๆ ในอาเซียนจะไม4มีพรมแดน
ระหว4างกัน จะสามารถเชื่อมต4อถึงกันผ4านเสนทางถนน ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจในกัลกัตตามีมาก โดยเฉพาะอย4างยิ่ง
การเปYนศูนย*กลางกระจายสินคาไปยังเบงกอลตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย พิหาร และทิเบตของจีน
นอกจากนั้น ธุรกิจบริการดานการก4อสราง การท4องเที่ยว โรงแรม และสปา ก็เปYนธุรกิจที่มีศักยภาพ เนื่องจาก
ชาวกัลกัตตามีกําลังซื้อสูงขึ้นมาก การเดินทางมาประชุมหารือกันในวันนี้ก็เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหว4างกัน
2.2 รัฐบาลรัฐอัสสัม
คณะเดินทางฯ ไดประชุมหารือร4วมกับ Shri. R.T. Jindal, IAS : Addl. Chief
Secretary Industries & Commerce Department และนักธุรกิจรวม 10 คน โดยไดรับฟuงคําบรรยาย
โอกาสการลงทุนในอัสสัมจาก Shri. Rajesh Prasad, IAS, Commissioner of Industries & Commerce,
Assam ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน

รั ฐ อั ส สั ม เปY น รั ฐ ทางตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย โดยถื อเปY น ประตู
สู4 ภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เมื องหลวงคื อทิ ส ปุ ร ะ อยู4 ในเขตเมื อ งคู ว าหตี อยู4 ทางตอนใตของหิ ม าลั ย
ตะวันออก รัฐอัสสัมมีลุ4มแม4น้ําพรหมบุตร แม4น้ําบารัค และตําบลครรพี กับเขาจาชาร*เหนือ ปuจจุบันมีพื้นที่
78,438 ตารางกิโลเมตร ประชากร 3.11 ลานคน
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การประชุมหารือ มีประเด็นต4างๆ ดังนี้
การเชื่อมต4อ มี 4 ทาง ดังนี้
- ทางอากาศ : มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ 2 วันต4อสัปดาห* และที่กุวาฮาติมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการสินคาครบครัน
- ทางถนน : มีการเชื่อมต4อทั่วทุกเมืองในอินเดีย และเชื่อมต4อแต4ละรัฐดวยไฮเวย*
รวมทั้งมีถนน 4 เลนของโครงการเชื่อมเสนทางคมนาคมตะวันออกตะวันตก (East West Corridor) ผ4านรัฐ
- ทางน้ํา : มีแม4น้ําพรหมบุตร (Brahmaputra) ซึ่งเปYนทางน้ําแห4งชาติ แห4งที่ 2
และแม4น้ําบารัค (Barak) ซึ่งเปYนทางน้ําแห4งชาติ แห4งที่ 6 มีระยะทาง
ที่สามารถเดินเรือได รวม 1,983 กิโลเมตร
- ทางรถไฟ : เสนทางรถไฟความยาวรวม 2,434 กิโลเมตร
ผลการดําเนินงานทางการคาระหว4างประเทศ เปYนดังนี้
- การส4งออกสู4ประเทศไทย : ระหว4างปr 2007-2008 มีมูลค4า 1,810.87 ลาน USD
และเพิ่มขึ้นเปYน 3,732.66 ลาน USD ในระหว4างปr 2012-2013
- การนําเขาจากประเทศไทย : ระหว4างปr 2007-2008 มีมูลค4า 2,300.93 ลาน USD
และเพิ่มขึ้นเปYน 5,459.23 ลาน USD ในระหว4างปr 2012-2013
- มูลค4าการคากับประเทศไทยโดยรวม : ระหว4างปr 2007-2008 มีมูลค4า 4,111.80 ลาน USD
และเพิ่มขึ้นเปYน 9,191.89 ลาน USD ในระหว4างปr 2012-2013
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ผลการประชุ ม ประเด็ น หารื อ เกี่ ย วกั บ การคาและการลงทุ น การขนส4 งสิ น คา และ
การขนส4งระหว4างอาเซียน-อินเดียยังมีโ อกาสและศักยภาพสูงมาก โดยมีรัฐอัส สัมเปYนจุดศูน ย*กลางการคา
การลงทุ น แล ะการขนส4 ง มี แ ผ4 น ดิ น เชื่ อ มต4 อ กั บ เมี ย นมาร* ทํ า ใหรั ฐ บาล อิ น เดี ย ตั้ ง เปy า หมาย
ใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเปYนประตูสู4การคาอาเซียน ทั้งนี้รัฐอัสสัมมีความมุ4งมั่นที่จะอํานวย
ความสะดวกและสรางความสัมพันธ*ทางธุรกิจที่ยาวนานกับไทยใหยั่งยืนต4อไป
2.3 Minister of Roads and Bridges, Nagaland
คณะเดินทางฯ ไดประชุมหารือร4วมกับ Kuzholuzo Nienu, Minister of Roads
and Bridges, Nagaland โดยไดรับฟuงคําบรรยาย ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน รัฐนาคาแลนด* เปYนส4วนหนึ่งของ 7 รัฐสาวพี่นองแห4งอินเดีย (Seven
sister states of India) ซึ่งมีที่ตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีเขตติดต4อกับรัฐอัสสัม
(Assam) ทางทิ ศ ตะวั น ตก รั ฐ อรุ ณ าจั ล ประเทศ (Arunachal Pradesh) และส4 ว นหนึ่ ง ของรั ฐ อั ส สั ม
ทางทิศเหนือ เมียนมาร*ทางทิศตะวันออก และรัฐมณีปุระทางทิศใต เปYนแผ4นดินที่ไม4มีทางออกทะเลดวยตนเอง
และถูกคั่นออกจากแผ4นดินสาธารณรัฐอินเดียส4วนใหญ4ดวยประเทศบังคลาเทศ
โดยสภาพภูมิศาสตร*นาคาแลนด*ส4วนใหญ4มีพื้นที่เปYนภูเขา เขตเทือกเขา Naga Hills
และหุบเขาพรหมบุตร (Brahmaputra Valley) ไหลจากอัสสัมไปบนที่สูงประมาณ 610 เมตร เหนือน้ําทะเล
และไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต รัฐนาคาแลนด*มีพื้นที่สูงสุด 1,800 เมตร ภูเขาสรามาติ (Mount Saramati)
มีความสูง 3,826 เมตร จัดเปYนจุดสูงสุดของรัฐ
ในดานการคมนาคมขนส4ง ทั้งรัฐมีทางรถไฟยาว 12 กิโลเมตร มีถนนหลวงแห4งชาติ
(National Highway) ยาว 365.3 กิโลเมตร มีถนนระดับรัฐยาว 1,094 กิโลเมตร เหตุผลส4วนหนึ่ง
เปYนเพราะภูมิประเทศเปYนภูเขา เมื่อมีแนวโนมที่จะเปpดเพื่อการติดต4อคาขายมากขึ้นก็จะมีการพัฒนาถนน
และรางรถไฟมากขึ้น
การประชุมหารือ มีประเด็นเกี่ยวกับการคมนาคม ดังนี้
1) ถนนขามชายแดน : Dimapur – Kohima – Phek – Avangkhu – Leyshi
(เมียนมาร*) – สู4กรุงเทพฯ ผ4าน Mandalay และเชียงใหม4 ระยะทาง 361 กิโลเมตร
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การก4 อสรางถนนเสนนี้ต4 อไปจะสอดคลองกั บนโยบาย Look East Policy
ของรัฐบาลอินเดีย และจะเชื่อมต4อรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเอเชียตะวันออก รวมทั้ง ยังเพิ่ม
โอกาสในการขยายความสัมพันธ*ทางธุรกิจและความสัมพันธ*ของประชาชนใหแน4นแฟyนเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
(หมายเหตุ : Avangkhu เปYนหมู4บานสุดทายในนาคาแลนด*ที่มีชายแดนติดกับเมียนมาร*
และถูกประกาศใหเปYน “ศูนย*การคาระหว4างประเทศ (International Trade Center : ITC))
2) ถนนตามไหล&เขา รวมระยะทาง 580 กิโลเมตร
- Arunachal Pradesh NH – 52 B – Tizit ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- Tizit – Dimapur Khelma ระยะทาง 429 กิโลเมตร
- Khelma, Nagaland – Dima Hasao District, Assam connecting NH - 54
ระยะทาง 76 กิโลเมตร
ถนนสายนี้ เ ปY น โครงการที่ ส อดคลองกั บ ขอเสนอ “เขตพั ฒ นาพิ เ ศษนาคาแลนด*
(Nagaland Special Development Zone) ตลอดพื้นที่เชิงเขาของรัฐอัสสัม โดยจะมีการปรับปรุง
การเชื่อมต4อถนนกับรัฐขางเคียงรัฐอัสสัม และ Arunachal Pradesh
3) Trans Eastern Nagaland Highway ระยะทาง 370 กิโลเมตร ถนนสายนี้
จะเปpดเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ผลการประชุม การเชื่อมโยงเสนทางระหว4างประเทศไทยและนาคาแลนด* จะทําให
ทั้งสองใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค*ของไฮเวย*นี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ*ระหว4างประเทศไทยและ
นาคาแลนด* ที่เดิมไม4มีเสนทางถนน รวมทั้งตองการเปpดการคาชายแดนและขยายโอกาสทางการตลาดระหว4างกัน
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2.4 ผูบริหารระดับสูงของรัฐมณีปุระ เมืองอิมฟาล
คณะเดินทางฯ ไดประชุมหารือร4วมกับ Govindas K., Minister of Commerce
and Industries ; L.Lakher, Commissioner of Commerce and Industries และ B.John, Director
of Commerce and Industries โดยไดรับฟuงคําบรรยาย ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน รัฐมณีปุระคือหนึ่งในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีอาณาเขต
ติ ด ต4 อ กั บ รั ฐ นาคาแลนด* ท างทิ ศ เหนื อ รั ฐ อั ส สั ม ทางทิ ศ ตะวั น ตก รั ฐ มิ โ ซรั ม ทางทิ ศ ใต และเมี ย นมาร*
ทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ 22,347 ตารางกิโลเมตร ประชากร 2.7 ลานคน
ผลการประชุม รัฐบาลอินเดียและเมียนมาร*ทําความตกลงเมื่อปrที่ผ4านมาว4าจะร4วมมือ
กัน พั ฒ นาปรั บปรุ งถนนหลั กหลายสายในเมี ย นมาร* และยกระดั บใหเปY น ทางหลวงเชื่ อมอิ น เดีย เมี ย นมาร*
และไทย ซึ่งเปYนส4วนหนึ่งของนโยบาย “Look East” ของอินเดีย ที่ตองการจะเขาไปมีบทบาททั้งในดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการท4องเที่ยว กับกลุ4มประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยที่อินเดีย
ตองการใหเมียนมาร*ใหความร4วมมืออย4างจริงจัง ซึ่งหากเปYนไปตามแผนโครงการฯ ก็คาดว4าจะแลวเสร็จในปr
2559 ซึ่งไทยก็จะไดรับประโยชน*อย4างมาก เนื่องจากเปYนศูนย*กลางของภูมิภาคฯ และเปYนเปyาหมายหลัก
ของอินเดียที่ตองการเขามาคาขายและลงทุนกับไทย รวมทั้งใชเปYนฐานขยายการคาและการลงทุนไปยัง
เพื่อนบานอาเซียนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ไทยก็ตองการใชทางหลวงฯ ดังกล4าวขนส4งสินคาผ4านเมียนมาร*
ไปขายอินเดียเช4นกัน
ทั้งนี้ ตามขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA : Free Trade Agreement) ไทยและอินเดีย
ไดตกลงรายการสินคาที่ยกเวนภาษี จํานวน 82 รายการ ซึ่งส4งผลใหมูลค4าการคาโดยรวมระหว4างไทย
กับอินเดียขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นดวย
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3. การศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิสติกส
3.1 ท&าเรือกัลกัตตา (Kolkata Port)
คณะเดินทางฯ ไดรับฟuงการบรรยายจาก Pranab Bhattacharya, Traffic Manager
และเจาหนาที่ท4าเรือกัลกัตตา โดยไดรับทราบถึงขอมูลต4างๆ ดังนี้
ขอมู ลพื้ น ฐานของเมื องกั ลกั ต ตา กั ล กั ต ตาเปY น เมื องหลวงของรั ฐ เบงกอลตะวั น ตก
ประเทศอินเดีย ตั้งอยู4ริมฝu‹งตะวันออกของแม4น้ําฮูคลีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีประชากร
จํานวน 18 ลานคน เคยเปYนเมืองหลวงของอินเดียในสมัยการปกครองของอังกฤษ จึงทําใหเปYนศูนย*กลาง
การศึกษาสมัยใหม4 วิทยาศาสตร* วัฒนธรรม และการเมือง (ไดยายเมืองหลวงไปนิวเดลี เมื่อปr พ.ศ.2454)
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ขอมูลพื้นฐานของท&าเรือกัลกัตตา
- ศักยภาพ : 8 ลําต4อวัน (800 TEU/ลํา)
- ความลึกของกระแสน้ํา : 6 เมตร
- เปYนท4าเรือนําเขา
- ค4าขนส4ง : 250-300 US
- ตูคอนเทนเนอร* : ปริมาณ 40,000 ตู คิดเปYนมูลค4า 6.5 ลานบาทต4อเดือน
รัฐบาลอินเดียมีแผนที่จะพัฒนาท4าเรือใหม4ดวยการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในท4าเรือ
ติด ตั้งอุป กรณ*ที่ทัน สมั ย ในการดู แลและขนยายสิ นคาในท4 าเรือ รวมทั้ งพั ฒนาระบบโลจิส ติกส*ในท4 าเรื อ
ใหสามารถรองรับการขยายตัวของการคาระหว4างประเทศในอนาคต
3.2 Pandu Port Complex, Guwahati
คณะเดินทางฯ ไดรับฟuงการบรรยายจากเจาหนาที่ของ Pandu Port Complex,
Guwahati โดยไดรับทราบถึงขอมูลต4างๆ ดังนี้
ขอมูลพื้นฐานของเมืองกุวาฮาติ
กุวาฮาติเปYนเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก เปYนเมืองศูนย*กลางดานการพาณิชย*
และการศึกษาของภาคอีส านของอิน เดีย เปYน ที่ตั้ งของสถาบั นทางดานเทคโนโลยี ที่มีชื่อเสีย งระดับโลก
และมีสถานศึกษาที่เก4าแก4และมีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังเปYนศูนย*กลางทางดานวัฒนธรรมและกิจกรรม รวมทั้ง
กีฬาต4างๆ เปYนศูนย*กลางทางดานการเมือง การปกครอง
การรับฟiงการบรรยาย มีประเด็นดังนี้
- กุวาฮาติ เปYนประตูสู4อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจ และศูนย*กลางการขนส4ง
ของรัฐอัสสัม
- เปYนศูนย*รวมการคมนาคมขนส4งทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

- 11 -

National Waterways

WATERWAY
N. W. 1
(HALDIA TO ALLAHABAD)

LENGTH (KM)
1,620

STATES SERVED
4 (UP, Bihar, Jharkhand and WB)

N.W. 2
(DHUBRI TO SADIYA)

891

4 (Assam, WB, Arunachal, Meghalaya)

N.W. 3
(KOLLAM TO KOTTAPURAM)

205

1 (Kerala)

N.W. 4
(KAKINADA TO PUDUCHERY)

1,078

3 (AP, Tamil Nadu, Puducherry)

N.W.5
(GOENKHALI TO TALCHER)

588

2 (Odisha, WB)

N.W. 6
(LAKHIPUR TO BHANGA
– in process)

121

4 (Assam, Mizoram, Manipur)

TOTAL LENGTH

4,503

การคาและการลงทุน การขนส4งสินคาระหว4างอาเซียน-อินเดียยังมีโอกาสและศักยภาพ
สูงมาก โดยมีรัฐอัสสัมเปYนจุดศูนย*กลางการคาการลงทุนและการขนส4ง มีแผ4นดินเชื่อมต4อกับเมียนมาร* ทําให
รัฐบาลอินเดียตั้งเปyาหมายใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเปYนประตูสู4การคาอาเซียน
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4. ขอคิดเห็น/และขอเสนอแนะ
การสรางความเชื่ อมโยงทางการคา ภายใน 2 ปrขางหนา ประเทศต4างๆ ในกลุ4 มอาเซีย น
มี น โยบายเปp ด รั บ รั บ การลงทุ น จากต4 า งประเทศและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข4 ง ขั น เสรี ท างการคา
เพื่อเตรียมรับการเปpดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) จึงคาดว4า
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางการคาของประเทศในกลุ4 ม อาเซี ย นจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ การขนส4 ง สิ น คา
จะเปลี่ ย นเปY น ระบบ Container เพื่ อ ใหสามารถขนส4 ง สิ น คาไดจํ า นวนมากเพื่ อ ลดตนทุ น ต4 อ หน4 ว ย
ซึ่งแต4ละประเทศควรขจัดปuญหาการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน ดังเช4นกรณีที่รัฐบาลอินเดียและเมียนมาร*
ทําความตกลงเมื่อปrที่ผ4านมาว4าจะร4วมมือกันพัฒนาปรับปรุงถนนหลักหลายสายในเมียนมาร*และยกระดับ
ใหเปYนทางหลวงเชื่อมอินเดีย เมียนมาร* และไทย ซึ่งไทยก็จะไดรับประโยชน*อย4างมาก เนื่องจากเปYนศูนย*กลาง
ของภูมิภาคฯ ถือว4าเปYนการส4งเสริมพัฒนาระบบโลจิสติกส*ทางการคาเพื่อลดตนทุนใหผูประกอบการไทยดวย
ทั้งนี้ รองนายกสมาคมขนส4งสินคาและโลจิสติกส*ไทย (นายสัญญวิทย* เศรษฐโภคิน) ไดให
ขอคิ ด เห็ น ว4 า โอกาสต4 อ ไปกรมฯ ควรจะนํ า ผู ประกอบธุ ร กิ จ ใหบริ การโลจิ ส ติ ก ส* เ ดิ น ทางสํ า รวจเสนทาง
โลจิสติกส*การคา เสนทางถนนขามชายแดนจากอินเดีย เมียนมาร* เขาสู4ไทย ตามเสนทาง Dimapur –
Kohima – Phek – Avangkhu – Leyshi (เมียนมาร*) – สู4กรุงเทพฯ ผ4าน Mandalay และเชียงใหม4
ระยะทาง 361 กิโลเมตร ตามที่ไดมีการประชุมร4วมกับ Minister of Roads and Bridges, Nagaland
ซึ่งการก4อสรางถนนเสนนี้จะแลวเสร็จภายใน 2 ปr ต4อไปจะสอดคลองกับนโยบาย Look East Policy
ของรัฐบาลอินเดีย และจะเชื่อมต4อรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเอเชียตะวันออก รวมทั้ง ยังเพิ่ม
โอกาสในการขยายความสัมพันธ*ทางธุรกิจและความสัมพันธ*ระหว4างประเทศใหแน4นแฟyนเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
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สํานักส4งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมษายน 2557

