โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ง คมนาคม
และพลังงาน ตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และการพัฒนาท่าเรือจังหวัดตรัง
ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย


๑. หลักการและเหตุผล
จากการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ณ เมืองบันดาอาเจห์
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย โดยหั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนสามประเทศที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ แ ก่ นายไครุ ล ตั น จุ ง
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงประสานกิ จ การเศรษฐกิ จ สาธารณรัฐ อิน โดนีเ ซีย เป็น หัว หน้า คณะผู ้แ ทน
สาธารณรัฐ อิน โดนีเซีย และปฏิบัติห น้าที่ประธานที่ประชุม ดาโต๊ะซรี อับดุล วาฮิด โอมาร์ รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนมาเลเซีย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่ วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ซึ่งหั วหน้ าคณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เสนอให้ เร่งรัดโครงการที่เ สริม สร้า งความเชื่อ มโยงในอนุภูมิภ าคในทุก
รูป แบบของการขนส่ง รวมทั้ง การพัฒ นาโครงข่า ยโลจิส ติก ส์ใ นอนุภูมิภ าคตามแนวระเบีย งเศรษฐกิจ
พร้อ มทั้ง เร่ง ปรับปรุงด้านการประสานกฎระเบียบด้านการขนส่งข้ามแดนในทุกรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งจะเสริมสร้างการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนาไว้อย่างสูงสุด และจะช่วยส่งเสริมและเร่งรัดด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้าภายในอนุภูมิภาค
ผู้แทน ADB ได้เน้นย้าการสนับสนุนทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดาเนินการศึกษาใน
โครงการโดดเด่นของแผนงาน IMT-GT (IMT-GT Signature Projects) ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสมเพื่อ
จั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษบริ เวณชายแดน (Special Bordor Economic Zone: SBEZ) การศึ ก ษาความ
เหมาะสมการเปิด บริก ารเดิน เรือ เฟ อร์รี ่ข นส่ง สิน ค้า และผู ้โ ดยสาร (RoRo Ferry Service) ใน
เส้นทางเบลาวัน-ปีนัง-ตรัง
รองเลขาธิ ก ารอาเซี ย น ได้ เน้ น ย้ าการสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งอนุ ภู มิ ภ าคและอาเซี ย น
โดยเฉพาะด้านการขนส่งในการขับเคลื่อนโครงการสู่ภาพรวมในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป และ
เน้นย้าความจาเป็นที่ภาครัฐสามประเทศจะได้นาโครงการในกรอบอนุภูมิภาคผนวกเข้าในแผนงานระดับชาติ
ของงาน เพื่อให้มีจัดสรรงบประมาณรองรับ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอนุภูมิภ าค
แผนงาน IMT-GT และอาเซียน ผู้แทนอินโดนีเซียในฐานะประธานที่ประชุมได้สรุปถึงความสาคัญขององค์กร
ภาครัฐในแผนงาน IMT-GT ที่จะต้องเร่งรัดการดาเนินการให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของภาคีการ
พัฒนาและภาคเอกชน โดยภาครัฐต้องสามารถบริหารจัดการอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับภาคเอกชนเร่งดาเนิ น
โครงการที่สามารถกระทาได้จริงโดยทันที (Just Do It) โดยมีทั้งโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่าง
รวดเร็ว (Quick Win Projects) โครงการตามแผนงานระยะห้าปี (Implementation Blueprint Projects) ซึ่ง
รวมถึงโครงการโดดเด่น (Signature Projects) ที่สามารถกระตุ้นการเข้าลงทุนในอนุภูมิภาค
จากการประชุ ม Implementation Blueprint 2๕๕๘-๒๕๕๙ Mid-team Review ระหว่ า ง
วันที่ ๓-4 มีนาคม 2558 ณ เมือง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย สรุปผลการประชุมที่สาคัญดังนี้
ที่ป ระชุ มคณะท างานสาขาการขนส่ งและพลั งงาน (Transportation and Energy-WGIT) ได้
ก าหนดเส้ น ทางเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และพลั ง งาน แผนงาน IMT-GT ในฝ่ า ยไทยไว้ ตั้ ง แต่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี เมดาน โดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง (CDC) เป็นหลักในการ
กระจายสินค้าโดยระบบราง และได้กาหนดท่าเรือนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางทะเลเชื่อมประเทศมาเลเซีย และเชื่อมประเทศอินโดนีเซียได้โดยตรง เพราะฉะนั้นถ้าได้กาหนดให้มีการ
พัฒนาเส้นทางระบบรางจากศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงไปยังท่าเรือนาเกลือ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสาร
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ทั ้ง นี ้ มติที ่ป ระชุม คณะรัฐ มนตรี อ ย่า งเป็น ทางการนอกสถานที ่ ครั้ง ที ่ 7/2555 ณ
จังหวัดสุร าษฎร์ธานี ได้มีมติ เห็นชอบให้เร่งรัดการดาเนิน “โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ทุ่งสง” วงเงิน
ดาเนินการ จานวน 832,150,000 บาท ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และสิ้นสุด
เดื อนกั นยายน 2559 เพื่ อเป็ นศู นย์ รวบรวมและกระจายสินค้าที่สนั บสนุ นด้ วยระบบราง ที่ ตั้ ง ณ อาเภอทุ่งสง
จัง หวัด นครศรีธ รรมราชเพื ่อ รองรับ การพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส์ข องประเทศและอนุภ ูม ิภ าคเขต
เศรษฐกิจ สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ลดต้นทุนการขนส่ง ลดการใช้พลังงาน และเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาค IMT-GT
ในการนี้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งของฝ่ายไทยที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง (CDC : Cargo Distribution Center) และ
ท่าเรือที่จังหวัดตรัง เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาเชื่อ มโยงกันให้เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นและควรได้รับ
การสนั บ สนุ น ในด้ านการค้ า การลงทุ น ในอนุ ภู มิ ภ าค (Signature Projects ของ IMT-GT) ที่ เป็ น รูป ธรรม
สามารถดาเนิ นการเปิดบริการ เดิน เรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้าและผู้ โดยสาร (Ferry RoRo Services) ซึ่งจะเพิ่ม
รายได้ให้กับประเทศในการรับส่งสินค้าและคนจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียได้โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้
การขับ เคลื่อ นโครงการดัง กล่าวบรรลุผ ลสัม ฤทธิ์อ ย่างเป็น รูป ธรรม จึงเห็น ควรจัด โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ง
คมนาคม และพลังงาน ตามโครงการพัฒนาศูน ย์กระจายสินค้าทุ่งสง และการพัฒนาท่าเรือจังหวัดตรัง
ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย IMT-GT (Implementation
Blueprint Midterm Review 2012-2016)
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อรายงานสถานะความก้าวหน้าของกรอบแผนงาน IMT-GT ในส่วนของประเทศไทย และ
การติดตามผลความก้าวหน้ าของแผนงาน โครงการของจังหวัดและกลุ่ ม จังหวัดภาคใต้ ตามแผนงานการ
ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะกลางแผน รอบที่ ๒ แผนงาน IMT-GT (IMT-GT Implementation Blueprint
Midterm Review 2014-2015)
๒.๒ เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ด้านโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่ง คมนาคม และพลังงาน ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงและการพัฒนาท่าเรือจังหวัดตรัง ภายใต้แผนงาน IMT-GT ของฝ่ายไทย เพื่อให้เกิด
การขับ เคลื่ อนและบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ อย่ างเป็นรูปธรรม และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการประชุมในการน าเสนอที่
ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) แผนงาน IMT-GT ในครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๒ โดยมี
ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
2.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยให้เป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
ระหว่างประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT และประชาคมอาเซียนในอนาคต
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
๓.๑ ผู้แทนจากภาครัฐทั้งส่วนกลาง และพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ผู้แทนจากภาคเอกชนทั้งส่วนกลาง และพื้นที่
๓.๓ ผู้แทนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ผู้แทนสานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)
รวมทั้งสิ้นจานวน ๒๐๐ คน
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4. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และโลจิสติกส์ ทั้งในส่วนของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝั่ ง อ่ า วไทยและกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ประเทศ มาเลเซี ย และประเทศอิ น โดนี เซี ย
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีกาหนดการ ๓ วัน ดังนี้
๔.๑.๑ วันแรก เชิญผู้ เข้าร่วมสัมมนา ฯ เดินทางศึกษาดูงานในด้านศุลกากร การเชื่อมโยง
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และภาพรวมของแผนงาน IMT-GT ที่ เชื่ อ มโยงอาเซี ย น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตรั ง และ
นครศรีธรรมราช
๔.๑.๒ วันที่สอง ภาคเช้า เชิญผู้ร่วมสัมมนา ฯ ร่วมรับฟังบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ภาคบ่ าย เป็ น การประชุ มเชิง ปฏิ บั ติก ารร่ว มระดมความคิด เห็ น จากทุก ภาคส่ ว นในการวิเคราะห์ แ ผนงาน
โครงการในพื้ น ที่ ต ามแผนงาน โครงการใน Road map ภายใต้ แ ผนงาน IMT-GT เพื่ อ ให้ โครงการมี ค วาม
สมบูรณ์ด้านระบบขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
๔.๒ จัดทาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ฯ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อมวลชน
๔.๓ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยจะสามารถนาผลมาใช้
ประกอบการวางแผนพัฒนา
๔.๓ ประมวลสรุปผลการสัมมนา ฯ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
๔.๔ แจ้ งผลการประชุ ม สั ม มนา ฯ ตามข้ อ ๔.๓ ให้ ผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม สั ม มนา ฯ ทราบและ
พิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ รวม ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ ๒ เมษายน 2558
๖. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสานักงานฝ่าย
เลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สถานะความก้าวหน้าของแผนงาน IMT-GT
ในเรื่อง การทบทวนแผนงานระยะกลางรอบที่ ๒ (Midterm Review 20๑๔-๒๐๑๕) ภายใต้ แผนงานการ
พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ ายอิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ไทย (IMT-GT) ระยะ ๕ ปี (๒๐๑๒-๒๐๑๖) และผล
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภายใต้
แผนงาน IMT-GT
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มี กรอบแนวทางการขับเคลื่อน เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ของการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง คมนาคมและ
พลังงานตามโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และผลักดันให้เป็นรูปธรรม
3. การเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการประสานงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ในการเสริม สร้ างศัก ยภาพความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ ภ าคธุรกิจเอกชน รวมทั้งเร่งรัด ผลั กดั น
แผนงาน โครงการให้เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ และขยายโอกาสจากฐานการผลิตใหม่ให้ ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนในอนาคต


