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ท่าเรือ Koper – ความคืบหน้าและการ

ด าเนินการลา่สุด 
13 พฤศจิกำยน 2559 

 
ที่มำ: North Adriatic Ports Association 

บทน า 

บทควำมนี้เป็นส่วนต่อของบทควำม Port Koper, a green gateway to Europe ท่ีจัดท ำ

โดย ส ำนักงำนท่ีปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ บทควำมดังกล่ำว

น ำเสนอประวัติและข้อมูลเชิงเทคนิคของท่ำเรือดังกล่ำว บทควำมนี้จะน ำเสนอข่ำวสำรต่ำง ๆ 

ล่ำสุดท่ีเกี่ยวกับท่ำเรือ Koper เพื่อให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรและแนวทำงกำรพัฒนำของท่ำเรือ

ดังกล่ำวในปัจจุบัน 
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ท่ำเรือ Koper1 เป็นท่ำเรือแห่งเดียวของประเทศสโลวีเนีย จัดขึ้นเมื่อเกือบ 60 ปีท่ีแล้ว 

(ครบรอบ 60 ปีในปีพ.ศ. 2560) เป็นท่ำเรืออเนกประสงค์ (multi-purpose port) ท่ีมีปริมำณ

สินค้ำและคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2558 มีปริมำณสินค้ำท่ีผ่ำนท่ำเรือรวม 20 

ล้ำนตัน ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนเนอร์ (800,000 ตัน) และรถยนต์ใหม่ (มำกกว่ำ 600,000 ตัน ในปี 

2558) ท ำให้ Koper เป็นท่ำเรือยำนยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตเมดิเตอร์เรเนียน สินค้ำส่วนใหญ่เป็น 

transit good กว่ำร้อยละ 70 ของสินค้ำท่ีมำถึงท่ำเรือถูกกระจำยไปส่วนประเทศต่ำง ๆ ในสหภำพ

ยุโรป มีเพียงร้อยละ 30 ท่ีส่งไปยังตลำดของสโลวีเนีย  

ท่ำเรือ Koper มีกำรเชื่อมต่อท่ีดีกับโครงข่ำยระบบรำงของสหภำพยุโรป ทุก port 

terminal มีกำรเชื่อมต่อเข้ำระบบรำง ร้อยละ 60 ของปริมำณสินค้ำท่ีถูกส่งออกจำกท่ำเรือ         

ถูกขนส่งโดยระบบรำง คิดเป็นจ ำนวนรถไฟโดยเฉลี่ย 62 ขบวนต่อวัน สินค้ำท่ีออกจำกท่ำเรือจะ

ถูกส่งไปท่ีประเทศปลำยทำง (เช่น ออสเตรีย ฮังกำรี สโลวำเกีย สโลวีเนีย เยอรมนี สำธำรณะ

รัฐเชค อิตำลี โครเอเชีย โปแลนด์) ภำยในระยะเวลำสองวัน สินค้ำอื่น ๆ จะถูกส่งผ่ำนรถบรรทุก

ขนส่งทำงถนน ซึ่งใช้เวลำขนส่งมำกท่ีสุดเพียง 24 ชั่วโมง มีกำรวำงแผนที่จะพัฒนำโครงข่ำยเหล่ำนี้

ให้มีคุณภำพสูงขึ้นตำมปริมำณสินค้ำท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนำคต  

ทิศทางการพัฒนาของท่าเรือ Koper 

บริษัท Luka Koper ได้ส่งสัญญำณให้เห็นถึงควำมทะเยอทะยำนในกำรยกระดับให้ท่ำเรือ 

Koper เป็นหนึ่งในท่ำเรือแนวหน้ำของสหภำพยุโรปอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรลงทุนและกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือต่ำง ๆ กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของท่ำเรือ Koper เริ่มมีผลกระทบต่อท่ำเรือ          

ขนำดใหญ่ของสหภำพยุโรป เช่น Rotterdam และ Hamburg ซึ่งเป็นท่ำเรือท่ีเป็นประตูระหว่ำง

เอเชียและยุโรปมำแต่ดั้งเดิม โดยเฉพำะในด้ำนค่ำใช้จ่ำยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะส ำหรับสินค้ำท่ี

ส่งมำจำกเอเชียไปสู่ยุโรปกลำงและตะวันออกสินค้ำท่ีถูกส่งผ่ำนท่ำเรือ Koper นั้นสำมำรถ

ประหยัดเวลำขนส่งได้อย่ำงน้อย 3 วันและลดค่ำใช้จ่ำยได้ประมำณ 100 – 150 ยูโรต่อคอนเทนเนอร์ 

อย่ำงไรก็ตำม ท่ำเรือขนำดใหญ่ยังมีควำมได้เปรียบผ่ำน economic of scale และโครงสร้ำง

                                           

1 ที่มำ - http://www.hellenicshippingnews.com/port-of-the-month-port-of-Koper-slovenia/ 
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พื้นฐำนท่ีมีคุณภำพสูงกว่ำ อีกท้ังศักยภำพด้ำนกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งท่ีไม่ได้รับ

ควำมส ำคัญในอุตสำหกรรมกำรเดินเรือมำกนัก2  

กู้ยืมเพื่อการพัฒนา 

เมื่อเดือนสิงหำคม 2559 ท่ีผ่ำนมำบริษัท Luka Koper ได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อน ำมำ

ลงทุนเป็นจ ำนวนกว่ำ 28 ล้ำนยูโร โดยได้ท ำสัญญำกับบริษัท Banka Koper3 มีระยะเวลำกำรใช้

หนี้ 10 ปี บริษัทมีแผนท่ีจะน ำเงินดังกล่ำวมำใช้ในกำรสร้ำงถังน้ ำมันส ำหรับท่ำ liquid bulk 

terminal และกำรจัดซื้อระบบเครนยกต่ำง ๆ ของท่ำเรือ โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะเพิ่มศักยภำพ     

กำรให้บริกำรจำก 670,000 teu (ปี 2557) ให้เป็น 1.3 ล้ำน teu ภำยในปี 2563 โดยจะท ำกำร

ขยำยท่ำเรือ Pier I4 ให้มีควำมกว้ำงเพิ่มขึ้นอีก 250 เมตร (มูลค่ำลงทุนกว่ำ 40 ล้ำนยูโร) และยังมี

แผนท่ีจะท ำกำรสร้ำงจุดทอดสมอใหม่ และเพิ่มควำมลึกในบำงส่วนของท่ำเรือเพื่อให้เรือขนส่ง

ขนำดใหญ่สำมำรถเข้ำออก ได้ (มูลค่ำกว่ำ 160 ล้ำนยูโร) อีกท้ังยกระดับโครงข่ำยถนนต่ำง ๆ (20 

ล้ำนยูโร) และระบบรำง (15 ล้ำนยูโร) 5 

ในปี 2559 ท่ำเรือ Koper ได้ท ำกำรยกระดับคุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยท ำกำร

ติดตั้งระบบเครนยกไฟฟ้ำประเภท rubber-tyred gantry (RTG) เจ็ดตัว และ rail-mounted 

gantry cranes (RMG) สองตัวจำกบริษัท Konecranes6 ระบบเครน RMG ดังกล่ำวเป็นระบบ 

Boxporter 7ท่ีมีควำมทันสมัย สำมำรถยกกล่องสินค้ำคอนเทนเนอร์ต่ำง ๆ ได้อย่ำมีควำมรวดเร็ว 

และเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำรของท่ำเรือให้สูงขึ้น ภำยในเดือนมิถุนำยนปี  2560 แท่นยก

เหล่ำนี้จะสำมำรถด ำเนินกำรได้และเพ่ิมศักยภำพให้กับท่ำเรือประมำณ 14,000 teu 

                                           

2 http://www.joc.com/port-news/european-ports/north-europe-ports-best-choise-asia-cargo-report-says_20160510.html 
3 https://seenews.com/news/slovenian-port-operator-luka-Koper-signs-28-mln-euro-loan-deal-with-local-bank-536823#sthash.gMy612qz.dpuf 
4 http://container-mag.com/2015/11/16/Koper-orders-konecranes-yard-cranes/ 
5 http://www.investineu.com/content/2020-port-Koper-development-programme 
6 http://container-mag.com/2015/11/16/Koper-orders-konecranes-yard-cranes/ 
7 http://www.portstrategy.com/news101/products-and-services/first-boxporter-rmg-sold-to-luka-Koper 
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Konecranes' BOXPORTER RMG 

ที่มำ http://www.portstrategy.com 

ดึงบริษัทจากเช็คและฮังการีมาร่วมลงทุนระบบราง 

เพื่อสร้ำงและพัฒนำโครงข่ำยระบบรำงท่ีจะมำรองรับท่ำเรือและลดค่ำใช้จ่ำยท่ีรัฐต้อง

รับผิดชอบ รัฐบำลสโลวีเนียได้เชิญชวนรัฐบำล และบริษัทของประเทศเพื่อนบ้ำนให้มำร่วมลงทุน 

โดยล่ำสุดมีกำรตั้งบริษัท Koper-Divaca rail project company8 ระหว่ำงเช็คและรัฐบำล

สโลวีเนีย โดยจะท ำกำรสร้ำงเส้นทำงรถไฟควำมยำว 27.1 กม. เป็นอุโมงค์ 8 ระยะ รวม 20.3 กม. 

สโลวีเนียยังมีแผนท่ีจะสร้ำงควำมร่วมมือกับฮังกำรีผ่ำนโครงกำรยกระดับคุณภำพระบบรำง 

(railway modernisation project) มูลค่ำกว่ำ 370 ล้ำนยูโร ฮังกำรีให้ควำมสนใจกับโครงกำร

ดังกล่ำวเพรำะท่ำเรือ Koper เป็นทำงออกทะเลท่ีส ำคัญของฮังกำรีท่ีไม่มีชำยแดนติดทะเล9  ท้ังนี้

กำรพัฒนำของท่ำเรือ Koper เป็นข่ำวร้ำยส ำหรับท่ำเรืออื่น ๆ ในเขตเดียวกัน เช่นท่ำเรือ Rijeka 

ในโครเอเชีย ท่ีต้องพยำยำมแข่งขันเพื่อดึงดูดกำรลงทุนและกลุ่มลูกค้ำเช่นกัน10 

 

 

                                           

8 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-07/slovenia-to-seek-private-capital-for-railroad-to-Koper-port 
9 http://www.think-railways.com/czech-companies-invited-join-slovenias-Koper-divaca-rail-project/ 
10 http://www.total-croatia-news.com/business/2658-chinese-investors-the-only-remaining-hope-for-port-of-rijeka 

http://www.portstrategy.com/
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การจัดตั้งสมาคม North Adriatic Port Association (NAPA11) เพื่อสร้างอ านาจ

การต่อรอง 

ในปี 2553 ท่ีผ่ำนมำ ท่ำเรือ Koper ร่วมกับท่ำเรืออื่น ๆ ท่ีตั้งอยู่บนทะเล Adriatic (เช่น 

ท่ำเรือ Venice Trieste และ Rijeka) ได้ท ำกำรจัดตั้งสมำคม North Adriatic Port Association 

(NAPA) เพ่ือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรพัฒนำท่ำเรือของตน และอ ำนำจในกำรต่อรองต่ำง ๆ โดยมุ่ง

สร้ำงควำมร่วมมือในสองด้ำนเป็นหลักคือ 1) กำรส่งเสริมกำร

สร้ำงตลำดในต่ำงประเทศ และดึงดูดให้มีกำรจัดนิทรรศกำร

และกำรประชุมในเขตท่ำเรือท้ังสี่ 2) จัดตั้งโครงสร้ำงของ

สถำบันท่ีเกี่ยวกับกำรท่ำรวมท้ังผลักดันโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้

โปรแกรมของสหภำพยุโรป เช่น ICT สิ่งแวดล้อม โครงสร้ำง

พื้นฐำน พลังงำนทำงเลือก ควำมปลอดภัย เป็นต้น ท่ำเรือ Koper ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในท่ำเรือ

หลักของโครงข่ำย Trans-European Transport Network หรือTen-T เพรำะตั้งอยู่ระหว่ำงกลำง 

Baltic-Adriatic corridor (BAC) และ Mediterranean corridor (MED) สถำนะดังกล่ำวท ำให้

ท่ำเรือ Koper ได้รับทุนสนับสนุนกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ จำกสหภำพยุโรปผ่ำนกลไก EU co-

financing (CEF, cohesion) และเงินกู้จำก European Investment Bank (EIB) ท่ำเรือ Koper 

ประสบควำมส ำเร็จในกำรเสนอโครงกำร Caresmatic (ร่วมกับท่ำเรือ Barcelona เพื่อพัฒนำ

โครงข่ำยขนส่งรถยนต์ไฟฟ้ำ) และ Elemed (กำรเติมพลังงำนไฟฟ้ำในรูปแบบ cold ironing และ 

electric bunkering ท่ีจะช่วยลดมลภำวะจำกกำรใช้ขนส่งท่ำน้ ำ) ผ่ำนโครงกำร Connecting 

Europe Facility  

                                           

11 http://www.portsofnapa.com/ 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
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สี่ท่าเรือในกลุ่ม NAPA และโครงข่ายคมนาคม Ten-T 

ที่มำ: EU / www.portsofnapa.com  

อนาคตที่สดใส ?  

รายได้และปริมาณผู้โดยสารของท่าเรือ Koper เพิ่มขึ้นในปี 255912 

จำกกำรรำยงำนประจ ำปีของบริษัท Luka Koper เมื่อวันท่ี 13 ตุลำคม 2559 แสดงให้เห็นว่ำ

รำยได้ของท่ำเรือในช่วงเก้ำเดือนแรกของปีดังกล่ำว เพิ่มขึ้นกว่ำปีท่ีแล้วร้อยละ 11 คิดเป็นรำยได้ท่ี

เพิ่มขึ้น 141.3 ล้ำนยูโร ปริมำณ transhipment ก็เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5 (หรือ 16.3 ล้ำนตัน) อีกรำยงำน

หนึ่งของบริษัทแสดงให้เห็นว่ำจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีผ่ำนท่ำเรือนั้นสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน13  

แหล่งข่ำวอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ำฐำนลูกค้ำท่ีส่งสินค้ำมำสู่สหภำพยุโรปผ่ำนท่ำเรือ Koper ก็
เพ่ิมกว้ำงขึ้นเร่ือย ๆ เช่นสินค้ำเกษตรจำกประเทศอียิปต์14 นอกจำกนี้บริษัทยำนยนต์ของเยอรมัน 
Daimler’s15 Mercedes-Benz ก็ได้จัดตั้งศูนย์กำรส่งรถยนต์ผลิตใหม่ในท่ำเรือ Koper โดยได้เริ่ม
ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปลำยปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ  

                                           

12 https://english.sta.si/2313549/port-of-Koper-revenue-up-11-in-january-september 
13 https://english.sta.si/2321281/figures-up-for-Koper-passenger-terminal 
14 http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/169361/Koper-key-for-egyptian-produce 
15 http://www.just-auto.com/news/daimler-shipping-cars-to-asia-from-slovenia_id167172.aspx 
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สองบริษัทเดินเรือในเอเชียเปิดเส้นทางเดินเรือผ่าน Koper  

บริษัท NIPPON EXPRESS CO., LTD16. จะท ำกำรเพ่ิมกำรขำยบริกำรขนส่งคอนเทนเนอร์

จำกเอเชียไปสู่ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลำง โดยผ่ำนท่ำเรือ Koper บนเส้นทำงเฉพำะท่ีใช้ชื่อว่ำ 

Adria Direct ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย. เป็นต้นไป เส้นทำงดังกล่ำวจะลดระยะทำงกำรขนส่งจำกเอเชีย

ไปสู่ประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลำงเมื่อเทียบกับเส้นทำงท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน (ผ่ำนทำงเรือ 

Hamburg) โดยคิดเป็นระยะทำงทำงเรือกว่ำ 3700 กม. และทำงบกกว่ำ 550 กม. กำรด ำเนินกำร

ดังกล่ำวจะช่วยลดระยะเวลำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งลงเป็นอย่ำงมำก 

บริษัทเดินเรือสัญชำติไต้หวัน Evergreen ร่วมกับบริษัท Cosco สัญชำติจีน17 ด ำเนินกำร

เส้นทำงขนส่ง Adriatic-Israel (AIS) เพื่อเปิดเส้นทำงระหว่ำงท่ำเรือต่ำง ๆ ในเขตทะเล Adriatic 

ตอนบน กับท่ำเรือ Piraeus (กรีซ) และ ท่ำเรือของอิสรำเอล เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรขนส่ง 

โดยเส้นทำงดังกล่ำวมีต้นทำงท่ีท่ำเรือ Koper ผ่ำน Ravenna (Italy) - Venice (Italy) - Piraeus 

(Greece) - Haifa (Israel) - Ashdod (Israel) และกลับมำท่ีท่ำเรือ Koper 

 

เปรียบเทียบเส้นทางการเดินเรือเข้าสู่ Koper กับทา่เรือ Hamburg และ Rotterdam 

ที่มำ http://prw.kyodonews.jp  

                                           

16  http://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-express-to-promote-sea--rail-transport-services-from-asia-to-central-east-europe-as-adria-direct-
300360412.html 
17 http://www.marinelink.com/news/adriaticisrael-evergreen416483 
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การตั้งศูนย์ส่งออกของ Daimler ที่ Koper  

กำรจัดศูนย์ส่งออกยำนยนต์ของ Daimler ท่ีท่ำเรือ Koper เป็นหนึ่งในนโยบำยกำรพัฒนำ

เครือข่ำยกำรขนส่ง logistic ระดับนำนำชำติของบริษัท เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท Daimler 

ท่ำเรือ Luka Koper บริษัท Slovenian logistic service provider Intereuropa บริษัท RoRo 

Carrier MOL บริษัทขนส่งทำงรำง Schenker และ Altman อีกท้ังบริษัทขนส่งอื่น ๆ ศูนย์ดังกล่ำว

ได้เร่ิมด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ 

 

First shipment of Mercedes - Benz cars 

ที่มำ https://luka-kp.si 

ศูนย์ส่งออกดังกล่ำวของ Daimler จะช่วยเพิ่มทำงเลือกในกำรส่งออกสินค้ำไปสู่เอเชียท่ีมี

ควำมยืดหยุ่นท่ีสูง และมีค่ำใช้จ่ำยท่ีต่ ำ บริษัทได้ประเมินว่ำกำรตั้งศูนย์ดังกล่ำวจะสำมำรถ

ประหยัดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขนส่งได้กว่ำ 8,800 กิโลเมตรและลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ได้มำกกว่ำ 

60,000 ตันต่อปี รวมท้ังลดเวลำในกำรขนส่งได้มำถึง 7 วัน อีกตัวแปรท่ีมีควำมส ำคัญคือ กำร

ให้บริกำรในด้ำนกำรขนส่งของท่ำเรือ Koper และคุณภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีสูง สินค้ำท่ีจะท ำ

กำรส่งผ่ำนท่ำเรือ Koper เป็นสินค้ำท่ีจะส่งไปยังจีน สิงคโปร์ และบรูไน โดยมีต้นทำงจำกโรงงำน

ใน เมือง Sindelfingen เมือง Rastatt และเมือง Kecskemét (ประเทศฮังกำรี) รวมท้ังจำก

โรงงำน Hambach (ฝรั่งเศส) และ Novo Mesto (สโลวีเนีย) และมีอีกสองท่ำเรือท่ี Daimler ใช้

บริกำร คือท่ำเรือ Bremerhaven (เยอรมนี) ท่ีเป็นท่ำเรือหลักของสินค้ำ Daimler และท่ำเรือ 

Zeebrügge (เบลเยี่ยม) ท่ีส่งสินค้ำไปสู่ออสเตรเลีย แอฟริกำใต้ และ เม็กซิโก 
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ความท้าทาย  

จำกแหล่งข้อมูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำกำรพัฒนำท่ำเรือ Koper นั้นก้ำวหน้ำ

อย่ำงต่อเนื่อง และ ควำมท้ำทำยต่ำง ๆ เช่นกัน รำยงำนของส ำนักข่ำวต่ำง ๆ ก็ชื้ให้เห็นถึงปัญหำ 

และอุปสรรคท่ีท่ำเรือ Koper ก ำลังประสบอยู่ โดยมีหัวข้อหลักสองหัวข้อดังนี้  

 หนี้สำธำรณะท่ีเพิ่มสูงขึ้น18 – รัฐบำลประสบกับกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สำธำรณะจำกร้อยละ 

22 ของ GDP ในปี 2551 เป็นร้อยละ 83 ในปี 2558 รวมท้ังค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำและ        

ต่อเติมท่ำเรือท่ีสูง รัฐบำลจึงมีควำมต้องกำรท่ีจะลดหนี้ดังกล่ำวผ่ำนกำรแปรรูปท่ำเรือ 

Koper ให้เป็นบริษัทเอกชนเต็มตัว โดยต้องกำรท่ีจะขำยกิจกำรดังกล่ำวให้กับบริษัทเอกชน

ท่ีต้องกำร  

 กลุ่มแรงงำนท่ีมีเข้มแข็ง – อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรของรัฐพบกับแรงต่อต้ำนของ

เจ้ำหน้ำท่ีและแรงงำนของท่ำเรือ เพรำะกำรขำยกิจกำรดังกล่ำวจะส่งผลต่อสิทธิของ

เจ้ำหน้ำท่ีท่ำเรือ – ท่ีปัจจุบันเป็นกึ่งเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ท ำให้มีสิทธิต่ำง ๆ ท่ีน้อยลงรวมท้ังลด

อัตรำค่ำจ้ำง ส่งผลให้เกิดควำมไม่พอใจและมีกำรหยุดงำนประท้วงในช่วงหน้ำร้อนปี 2559 

ท่ีผ่ำนมำ ซึ่งกำรประท้วงดังกล่ำวก็สำมำรถยับยั้งกำรขำยท่ำเรือได้   

ข้อสังเกต  

จุดเด่นที่ท ำให้ Koper ต่ำงจำกท่ำเรืออื่น ๆ ในสหภำพยุโรปมีสี่ประเด็นหลักคือ 

1. กำรรวมเอำพื้นท่ีปลอดภำษีหรือ Free zone (type A) ท ำให้สินค้ำท่ีน ำเข้ำจำกนอก

สหภำพยุโรปสำมำรถประหยัดเวลำในกำรผ่ำนศุลกำกร (สินค้ำสำมำรถ unload จำก

เรือและ Load เข้ำสู่รถไฟหรือรถบรรทุกภำยในพื้นท่ี free zone ในขณะด ำเนิน

พิธิกำรศุลกำกร) ท่ีไว้ในพื้นท่ีของท่ำเรือ 

2. ท่ำเรือ Koper ถูกด ำเนินกำรโดยบริษัท Luka Koper d.d. ซึ่งเป็นบริษัทมหำชนท่ี

รัฐบำลสโลวีเนียถือหุ้นส่วนใหญ่ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ รวมท้ังกำรพัฒนำท่ำเรือ เช่น 

                                           

18 https://libcom.org/blog/strike-port-Koper-24072016 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-exportation/free-zones_en
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กำรก ำหนดข้อบังคับ กำรวำงแผนทรัพยำกร และนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมจึงมีควำม

คล่องตัวและด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว  

3. นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของท่ำเรือเป็นส่วนส ำคัญของกำรด ำเนินกำร บริษัท Lukar Koper 

ค ำนึงถึงและให้ควำมส ำคัญต่อควำมยั่งยืน ท้ังในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ มีกำร

จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวด ในปี 2543 ท่ำเรือ Koper ได้รับสถำนะ ISO 14001           

ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เป็นท่ำเรือแห่งแรกในสหภำพยุโรปท่ีได้รับสถำนะดังกล่ำว 

หลังจำกนั้นก็ได้ยกระดับเป็น ISO 14001:2004 ในปี 2549 และได้รับประกำศสถำนะ EU 

Eco-Management and Audit Scheme หรือ EMAS ท่ีมีควำมเข้มสูงท่ีสุดในด้ำนกำร

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ในปี 2553 และยังมีกำรติดตำมตรวจสอบศักยภำพกำรด ำเนินกำรใน

ด้ำนต่ำง ๆ ของท่ำเรือ ผ่ำนกำรเก็บข้อมูลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

4. ท่ีตั้ง - ท่ำเรือ Koper ตั้งอยู่ใน ระหว่ำงกลำง Baltic-Adriatic corridor (BAC) และ 

Mediterranean corridor (MED) อีกท้ังมีโครงข่ำยระบบรำงและถนนท่ีเชื่อมต่อไปสู่

ประเทศอื่น ๆ ในสหภำพยุโรป อย่ำงท่ีได้กล่ำวถึงไปแล้ว 

ในช่วงท่ีผ่ำนมำบริษัท Luca Koper ได้ท ำกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อยกระดับควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของท่ำเรือ กำรพัฒนำท่ีใช้เงินทุนอย่ำงมำกมำยท ำให้สถำนะของท่ำเรือ Koper นั้น

ค่อนข้ำงน่ำกังวล รัฐบำลสโลวีเนียได้แสดงควำมต้องกำรท่ีจะแปรรูปท่ำเรืออย่ำงชัดเจน แต่ยังไม่

สำมำรถหำผู้ซื้อได้และมีแรงต่อต้ำนอย่ำงรุนแรงจำกกลุ่มพนักงำนท่ำเรือ ซึ่งเป็นท่ีน่ำจับตำดูว่ำบริษัท 

Luca Koper จะสำมำรถบริหำรท่ำเรือให้มีก ำไรเพียงพอท่ีจะดูแลค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท้ังค่ำด ำเนินกำร

และกำรจ่ำยเงินกู้ท่ีน ำมำลงทุนได้หรือไม่ โดยเฉพำะภำยใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกท่ีมีควำมไม่

แน่นอนสูงขึ้น อีกท้ังโดยเฉพำะเศรษฐกิจของจีนท่ีชะลดตัว แม้กำรชะลดตัวดังกล่ำวจะเป็นสัดส่วนท่ี

เล็กน้อย (จำกร้อยละ 7.6 ในเดือนมกรำคม 2558 เหลือร้อยละ 6.8 ในเดือนมกรำคม 2559 และร้อย

ละ 6.7 ในเดือนกรกฎำคม 2559) แต่เมื่อค ำนวนเป็นปริมำณสุทธิแล้วน่ำจะเป็นปริมำณท่ีสูง อีกทั้ง

ระดับคำ่แรงของจีนเริ่มถีบตัวสูงขึ้น น่ำจะส่งผลให้บริษัทต่ำง ๆ เริ่มหำแหล่งผลิตใหม่ ซึ่งท้ังนี้โรงงำน

ต่ำง ๆ อำจจะถูกย้ำยกลับมำท่ียุโรปตะวันออกตำมนโยบำยกำรสร้ำงงำนของสหภำพยุโรป กำรลดลง

ของปริมำณสินค้ำท่ีมำจำกจีนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อท่ำเรือ Koper (ดูสัดส่วนสินค้ำท่ีมำจำกจีน

ในรำยงำนฉบับก่อนนี้)   
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Koper และ ประเทศไทย  

ระยะทำงระหว่ำงท่ำเรือ Koper และท่ำเรือคลองเตยอยู่ท่ี 7993 nautical miles ใช้เวลำ

เดินทำงประมำณ 33.3 วัน เมื่อเทียบกับท่ำเรือ Hamburg (10496 nm 43.7 วัน) และท่ำเรือ 

Rotterdam (10219 nm 42.6 วัน) จะเห็นได้ว่ำระยะทำงมำสู่ Koper นั้นสั้นกว่ำมำก ท่ำเรือ 

Koper จึงเป็นทำงเลือกท่ีน่ำสนใจส ำหรับประเทศไทยในกำรส่งออกสินค้ำมำสู่ยุโรปตะวันออกและ

ยุโรปกลำง เพรำะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรขนส่งได้ 

 
เส้นทางระหว่างท่าเรือคลองเตย กับท่าเรือ Koper 

ที่มำ http://ports.com 

อย่ำงไรก็ตำมปริมำณสินค้ำท่ีส่งระหว่ำงท้ังสองท่ำเรือนั้นยังต่ ำอยู่ ซึ่งท้ังนี้อำจสืบเนื่องมำก

จำกหลำยสำเหตุ อำทิเช่น 1) มูลค่ำกำรส่งออกและน ำเข้ำระหว่ำงประเทศไทยและประเทศยุโรป

ตะวันออกและยุโรปกลำงยังมีปริมำณท่ีต่ ำ ท ำให้กำรส่งไปสู่ท่ำเรือท่ีใหญ่ยังมีควำมคุ้มทุนท่ีสูงกว่ำ

เพรำะสำมำรถกระจำยสินค้ำไปสู่ประเทศยุโรปตะวันตกท่ีมีปริมำณกำรค้ำสูงกว่ำ 2) ผู้ส่งออกและ

น ำเข้ำไทยไม่มีควำมคุ้นเคยกับท่ำเรือ Koper หรือผู้ให้บริกำรขนส่งประจ ำท่ำเรือดังกล่ำว รวมท้ัง

กระบวนกำรศุลกำกรจึงเลือกใช้ท่ำเรือท่ีมีควำมคุ้นเคยมำกกว่ำ เป็นต้น 

กำรผลักดันให้ผู้ประกอบกำรไทยใช้บริกำรของท่ำเรือ Koper อำจจะผ่ำนกำรน ำคณะ

ผู้ประกอบกำรไทยมำเยี่ยมชมท่ำเรือ หรือผลักดันให้ผ่ำนกำรสัมมนำและเยี่ยมชมโรงงำนต่ำง ๆ 

เพื่อแนะแนวทำงและสร้ำงเครือข่ำยในไทยโดยเจ้ำหน้ำท่ีของ Koper หำกกำรส่งเสริมประสบ
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ควำมส ำเร็จอำจจะส่งผลให้ท้ังฝ่ำยไทยและท่ำเรือ Koper ได้ประโยชน์ท้ังคู่ (Win-Win) แต่ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับอุปสงค์สินค้ำไทยในตลำดยุโรปกลำงและตะวันออกด้วย อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้องอำจจะสำมำรถท ำกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรท่ำเรือ Koper ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำม

ร่วมมือในรูปแบบกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยเฉพำะในด้ำนกำรด ำเนินกำร Free Zone และ

นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม (Green Port) องค์ควำมรู้ในด้ำนดังกล่ำวน่ำจะเป็นประโยชน์และช่วย

ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับท่ำเรือไทยได้    
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