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สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) 
Office of Transport and Traffic Policy and Planning

โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส
เพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพ การขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงฐานการผล�ต

ในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง
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บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
35/3 ซอยส�องแสงตะวนั (ลาดพร�าว 44)
แขวงสามเสนนอก เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : (66) 0-2938-3942 
Fax : (66) 0-2938-1742

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส� จำกัด
1199 อาคารป�ยวรรณ ชั้น 24-25 ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : (66) 0-2617-0429 
Fax : (66) 0-2617-0426 

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท� จำกัด
1199 อาคารป�ยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : (66) 0-2619-9931
Fax : (66) 0-2619-9932

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
โดยศูนย�บริการวิชาการ 
แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม� 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.)
กระทรวงคมนาคม
Office of Transport and Traffic Policy and Planning
Ministry of Transport

35 ถนนเพชรบุร� แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� : 0-2215-1515    โทรสาร : 0-2216-4168
E-mail : webmaster@otp.go.th

ป�จจ�บันการกระจายส�นค�าเพ�่อส�งออกและนำเข�าจะผ�านท�าเร�อ 
โดยในการขนส�งส�นค�าไปยังประเทศท่ีอยู�ทางด�านมหาสมุทรอินเดีย จะต�องขนส�ง
ผ�านช�องแคบมะละกาและมีการถ�ายลำที่ประเทศส�งคโปร�หร�อมาเลเซียก�อน
ซึ่งมีปร�มาณเร�อส�นค�าจำนวนมากและมีแนวโน�มเพ��มข�้น ทำให�เกิดค�าใช�จ�าย
และระยะเวลามากข�้น ในขณะที่ประเทศไทยมีชายฝ��งทะเลติดกับมหาสมุทร
2 ด�าน คือ ฝ��งอ�าวไทยด�านตะวันออกกับทะเลจ�นใต�และมหาสมุทรแปซิฟ�ก
ฝ��งอันดามันด�านตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งมีประตูการค�า
ในฝ��งอันดามัน โดยท�าเร�อระนองเป�นท�าเร�อตู�ส�นค�าและใช�เป�นประตูการค�าของไทย
ในการขนส�งส�นค�าออกสู�มหาสมุทรอินเดีย ป�จจ�บันมีข�ดความสามารถ
ในการรองรับเร�อส�นค�าขนาดใหญ�ได� ดังนั้น ประเทศไทยจ�งมีความได�เปร�ยบ
ทางท่ีต้ังและภูมิศาสตร�ท่ีมีลักษณะทางกายภาพสามารถเป�ดสู�ทะเลท้ังสองด�าน
จ�งเป�นโอกาสที่จะได�ใช�ประโยชน�จากทำเลที่ตั้งดังกล�าว เพ�่อนำมาพัฒนา
เป�นเส�นทางทางเล�อกในการขนส�งส�นค�าทางทะเลเชื่อมโยงฝ��งอ�าวไทย
และฝ��งอันดามัน หากสามารถพัฒนาให�เกิดการขนส�งเชื่อมโยงระหว�าง
สองฝ��งทะเล เพ�่อรองรับการพัฒนา EEC ก็จะเป�นการเพ��มข�ดความสามารถ
ในการแข�งขันให�กับผู�ประกอบการ ในการประชุมคณะรัฐมนตร�อย�างเป�นทางการนอกสถานที่

จังหวัดชุมพร เมื่อเดือนส�งหาคม 2561 ได�มีมติเห็นชอบโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� (SEC) โดยจะเร��มในพ�น้ท่ี 4 จังหวัด
ได�แก� จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร�ธานี และนครศร�ธรรมราช
ซึ่งโครงการที่จะเร�งผลักดัน คือ โครงการพัฒนาท�าเร�อระนอง
โครงการระบบรถไฟทางคู� และโครงการพัฒนาการท�องเที่ยว
ในเขตพัฒนาการท�องเท่ียวฝ��งทะเลตะวันตกหร�อโครงการไทยแลนด�
ร�เว�ยร�า เพ�อ่พล�กโฉมการพัฒนาพ�น้ท่ีภาคใต� เพ��มรายได�ให�มากข�น้
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจรได�พ�จารณา
และเห็นความจำเป�นเร�งด�วนและประส�ทธิภาพของการลงทุน
ในการก�อสร�างโครงสร�างพ�้นฐานด�านการคมนาคมขนส�ง
เพ� ่อพัฒนาระบบโลจ�สติกส�ที ่ม ีประส�ทธิภาพตอบสนอง
ต�อการลดต�นทุนด�านโลจ�สติกส� และเพ� �มประส�ทธิภาพ
การขนส�งส�นค�าเช่ือมโยงฐานการผล�ตในพ�น้ท่ีเขตพัฒนาพ�เศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพ�น้ท่ีภาคใต� ท่ีสามารถ
ตอบสนองการลดต�นทุนด�านโลจ�สติกส�ของการขนส�งส�นค�า
เชื่อมโยงฐานการผล�ตในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
(EEC) กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� เพ�่อส�งต�อส�นค�าไปยัง
กลุ�มประเทศ BIMSTEC หร�อตะวันออกกลาง ยุโรป ได�อย�าง
มีประส�ทธิภาพ จ�งได�จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจ�สติกส�
เพ�่อเพ��มประส�ทธิภาพการขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงฐานการผล�ต
ในพ�น้ท่ีเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพ�น้ท่ีภาคใต� จังหวัดระนอง

โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส เพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพ
การขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงฐานการผล�ต ในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)

กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง
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           ขอบเขตของงาน

งานส�วนที่  : การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร�การค�าและการพัฒนา
                  ระบบโลจ�สติกส�ของการขนส�งส�นค�าที่เชื ่อมโยง
                   สองฝ��งทะเล (อ�าวไทย-อันดามัน) โดยผ�านช�องแคบ
                  มะละกา รวมทั้งโครงการ Land Bridge ในภูมิภาค

งานส�วนที่  : การจัดทำยุทธศาตร�ด�านโลจ�สติกส� เพ�่อการเชื่อมต�อ
                 ฐานการผล�ตในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
                  (EEC) กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

งานส�วนที่  : การจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
                 ด�านการคมนาคมในพ�้นที่ภาคใต�เชื่องโยงสองฝ��งทะเล
                     จังหวัดระนอง

งานส�วนที่  : งานการประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน
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วัตถุประสงคของโครงการ

เพ��มประส�ทธิภาพการพัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานด�านการคมนาคม
ขนส�งในพ�้นที่ภาคใต�ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส�งสองฝ��งทะเล
(อ�าวไทย - อันดามัน)

เพ�อ่จัดทำแผน Logistics ท่ีมีประส�ทธิภาพตอบสนองต�อการลดต�นทุน
ด�าน Logistics เพ� ่อเพ� �มประส�ทธิภาพของการขนส�งส�นค�า
เช่ือมโยงฐานการผล�ตในพ�น้ท่ีเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง
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ในพื้ น ท่ี  EEC
ทาเรือฝงอาวไทยทาเรือฝงอาวไทย

ในพื้น ท่ี  EEC

ในพื้น ท่ี  SEC
ทาเรือฝงอาวไทยทาเรือฝงอาวไทย
ในพื้น ท่ี  SEC

ทาเรือฝงอันดามันทาเรือฝงอันดามัน
ในพื้น ท่ี  SECในพื้น ท่ี  SEC
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เพือ่สนบัสนุนให�เกิดการเปล่ียนรปูแบบการเชือ่มโยง
การคมนาคมขนส�งทางถนนโดยรถบรรทุก 
มาใช�การคมนาคมขนส�งทางรถไฟ (Modal Shift)

การพัฒนา
โครงข�ายเส�นทางรถไฟและสถานีตู�สินค�า

การพัฒนาท�าเร�อชายฝ��ง

 เป�นศูนย�รวบรวมและกระจายสินค�าระหว�างพื้นที่ EEC 
 กับพื้นที่ SEC

เป�นการเชื่อมโยงการขนส�งทางชายฝ��งภายในประเทศ
เพื่อการนำเข�าและส�งออกผ�านประตูการค�าทางทะเล
ฝ��งอันดามันโดยผ�านท�าเรือฝ��งอ�าวไทย

1

2

การพัฒนาทางหลวงพ�เศษในอนาคต

 เชื่อมโยงเส�นทางเข�าออกท�าเรือ
 กับทางหลวงสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 4)

เพื่อใช�เป�นเส�นทางเข�าออกของท�าเรือ
สำหรับการขนส�งสินค�าภายในพื้นที่ SEC

1

2

แนวคิดรูปแบบการพฒันาเบือ้งต้น

การศกึษาออกแบบโครงข�ายคมนาคมขนส�งเชือ่มโยงพืน้ท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพื้นท่ี
ภาคใต�น้ัน จะใช�ประโยชน�จากการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
โครงการศกึษาความเหมาะสม ออกแบบเบือ้งต�น ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อม และวิเคราะห�รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน
(Business Development Model) โครงการพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐานด�านการคมนาคมขนส�ง เพื่อพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต� เพือ่เชือ่มโยงการขนส�งระหว�างอ�าวไทยและอนัดามัน
ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.)
โดยป�จจุบันกำลังอยู�ระหว�างการศึกษา ให�เชื่อมโยงโครงข�าย
คมนาคมขนส�งในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค�าในพื้นที่ภาคใต�

1.    สถานีขนสงสินคาคอนเทนเนอรรองรับ EEC
  จังหวัดฉะเชิงเทรา

1
       แนวคิดเบื้องตนแนวเสนทางรถไฟเชื่อมโยง

      ระหวาง ICD ลาดกระบัง - รถไฟสายใต

2

     แนวเสนทางรถไฟชุมพร - ทาเร�อน้ำลึกระนอง
3
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2
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1

1

2

ประตูการค้า
ฝ่ังอา่วไทย

ประตูการค้า
ฝ่ังอนัดามนั

ท่า

เรือฝ่ังอันดามนั ท่า
เรือฝ่ังอ่าวไทย

ท่า

เรือ
ฝ่ังพ้ืนท่ี EEC

การขนส่งทางถนน
และการขนส่งทางราง

การขนส่งทางเรอื

พื้นท่ี
SEC

พื้นท่ี
EEC

การขนส่งทางราง

1 การพัฒนาโครงข่ายเชือ่มโยงพื้นท่ี EEC กับพื้นท่ี SEC

2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเชือ่มโยงในพื้นท่ี

4 การพัฒนาเพื่อเพิ่มบทบาทพื้นท่ีหลังท่า

3 การบรหิารจดัการเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ

01

02

03

04

การพัฒนาท�าเรือฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอันดามัน บริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� (SEC) เพื่อใช�เป�น
จดุเชือ่มโยงการขนส�งระหว�างท�าเรอืสองฝ��งทะเล โดยมีแนวคดิการพฒันาท�าเรอืฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอนัดามัน
ให�มีความเช่ือมโยงและสอดคล�องกับความต�องการในการขนส�งสนิค�า ครอบคลุมกับลักษณะการขนส�งสินค�า
ทั้งตำแหน�งที่ตั้งของท�าเรือที่เหมาะสม สอดคล�องกับแนวคิดในการพัฒนาโครงการ 

การพัฒนาโครงข�ายการขนส�งสินค�าให�สามารถเชื่อมโยงการขนส�งระหว�างท�าเรือฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอันดามัน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพน้ัน จะมีการพิจารณาท้ังโครงข�ายเชื่อมโยงทางรถไฟและทางถนน ระหว�างท�าเรือ
ท่ีมีศักยภาพฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอันดามัน ให�มีการขนส�งสินค�าได�คราวละจำนวนมากได�อย�างรวดเร็ว
เพื่อเป�นการลดระยะเวลาและต�นทุนในการขนส�งสินค�านำเข�าและส�งออก

การปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการเคล่ือนย�ายสินค�า
เพื่อการส�งเสริมและจูงใจ รวมถึงไม�เป�นอุปสรรคต�อการขนส�งสินค�าต�อผู�ประกอบการที่มาใช�บริการ

การพัฒนาเพื่ือเพิ่มบทบาทพื้นท่ีหลังท�า ซึ่งเป�นป�จจัยท่ีสำคัญและมีผลต�อปริมาณการขนส�งสินค�า
ทางเรือ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป�นแหล�งผลิต และแหล�ง
บริโภคท่ีสำคัญ เช�น การเป�นศูนย�กระจายสินค�าท่ีดีมีการจัดการอย�างเป�นระบบ เป�นจุดเชื่อมโยงการขนส�ง
ต�อเน่ืองท้ังภายในประเทศและต�างประเทศต�อไป

แนวคิดในการจัดทำแผนโลจิสติกส�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส�งสินค�า เชือ่มโยง
พืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) กับประตูการค�าในพืน้ทีภ่าคใต� จงัหวดัระนอง
โดยการพัฒนาเส�นทางการขนส�งสินค�าเชื่อมโยงระหว�างพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� (SEC)

กรอบแนวคิด
การดําเนินโครงการ


