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

ในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

แผนพับประชาสัมพันธ ชุดที่ 3
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วัตถุประสงค�ของโครงการ

เพ��มประส�ทธิภาพการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานด�านการคมนาคมขนส�งในพ�้นที่
ภาคใต�ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส�งสองฝ��งทะเล (อ�าวไทย - อันดามัน)

เพ�่อจัดทำแผน Logistics ที่มีประส�ทธิภาพตอบสนองต�อการลดต�นทุน
ด�าน Logistics เพ�่อเพ��มประส�ทธิภาพของการขนส�งส�นค�า เชื่อมโยง
ฐานการผล�ตในพ�น้ท่ีเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง
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ขอบเขตของงาน
งานส�วนที่  : การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร�การค�าและการพัฒนาระบบโลจ�สติกส�
                   ของการขนส�งส�นค�าที่เชื ่อมโยงสองฝ��งทะเล (อ�าวไทย - อันดามัน)
                  โดยผ�านช�องแคบมะละกา รวมทั้งโครงการ Landbridge ในภูมิภาค

งานส�วนที่  : การจัดทำยุทธศาสตร�ด�านโลจ�สติกส� เพ�่อการเชื่อมต�อฐานการผล�ต
                 ในพ�้นที ่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
                  ในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

งานส�วนที่  : การจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร�างพ� ้นฐานด�านการคมนาคม
                 ในพ�้นที่ภาคใต�เชื่องโยงสองฝ��งทะเล จังหวัดระนอง                     

งานส�วนที่  : งานการประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน
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ผลที่คาดว�าจะได�รับจากการศึกษา

ลดต�นทุนและระยะเวลาในการขนส�งส�นค�า
นำเข�าและส�งออก ระหว�างพ�น้ท่ีเขตพัฒนา
พ�เศษภาคตะวันออก EEC กับกลุ�มประเทศ
ฝ��งมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงการพัฒนาน้ีจะเป�น
ทางเล�อกในการขนส�งส�นค�า  โดยไม�ต�อง
ใช�เส�นทางอ�อมผ�านช�องแคบมะละกา
อันเป�นการเพ� �มศักยภาพการแข�งขัน
ของผู�ประกอบการและสนับสนุนส�งเสร�ม
การพัฒนาพ� ้นที ่ เขตพัฒนาพ�เศษ
ภาคตะวันออก EEC และพ�้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต� SEC ของประเทศ 

ลดปร�มาณการขนส�งส�นค�าทางรถบรรทุก
อันเนื่องมาจากสนับสนุนให�ใช�การขนส�ง
ทางน้ำและทางรางระหว�างพ�น้ท่ีเขตพัฒนา
พ�เศษภาคตะวันออก EEC กับกลุ�มจังหวัด
ในพ�น้ท่ีภาคใต� รวมท้ังการช�วยลดค�าใช�จ�าย
ในการบำรุงรักษาถนน ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุและการจราจรที่แออัด ลดป�ญหา
มลพ�ษด�านส��งแวดล�อมที่เกิดข� ้นจาก
การขนส�งทางรถบรรทุก 

เพ�อ่รองรับและส�งเสร�มการพัฒนาพ�น้ท่ี
เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก EEC
ซ่ึงเป�นนโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล และ
พ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคใต� SEC
ซ่ึงเป�นพ�้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป�นฐานเศรษฐกิจใหม�
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การขนส�งส�นค�าระหว�างประเทศไทยกับกลุ�มประเทศทางด�าน
มหาสมุทรอินเดีย ต�องนำเข�าหร�อส�งออกโดยใช�ท�าเร�อแหลมฉบัง
ท�าเร�อกรุงเทพ และท�าเร�อสงขลาเป�นหลักผ�านทางช�องแคบมะละกา
หร�อเปล�่ยนถ�ายส�นค�าที่ท�าเร�อประเทศส�งคโปร�หร�อท�าเร�อประเทศ
มาเลเซีย ท่ีมีสายเร�อหลักให�บร�การ เพ�อ่ส�งต�อไปยังประเทศปลายทาง
ด�านมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะเป�นเส�นทางที่อ�อมและมีระยะทางไกล
ในขณะท่ีประเทศไทยมีความได�เปร�ยบในด�านลักษณะทางภูมิศาสตร�
โดยมีที่ตั ้งทางกายภาพของพ�้นที่ภาคใต� ที่สามารถเป�ดสู�ทะเล
ทั้งฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอันดามัน รวมทั้งในป�จจ�บันยังมีท�าเร�อระนอง
ซ่ึงเป�นประตูการค�าในทะเลฝ��งอันดามันในการขนส�งส�นค�าออกสู�
มหาสมุทรอินเดีย ทำให�มีโอกาสในการพัฒนาเส�นทางการขนส�ง
เพ�่อเชื่อมโยงระหว�างสองฝ��งทะเลดังกล�าว รวมทั้งป�ญหาการขนส�ง
ผ�านช�องแคบมะละกา ซ่ึงป�จจ�บันมีปร�มาณเร�อส�นค�าผ�านจำนวนมาก
และมีแนวโน�มเพ��มมากข�น้ตลอดทุกป� เป�นท่ีคาดการณ�ว�าการขนส�ง
ผ�านช�องแคบมะละกาอาจจะประสบป�ญหาเพ��มมากข�้นในอนาคต
ทำให�เกิดค�าใช�จ�ายในการขนส�งและใช�ระยะเวลาในการขนส�งเพ��มมากข�น้

จากความได�เปร�ยบทางภูมิศาสตร�ของประเทศไทยที่มีที ่ตั ้ง
ทางกายภาพสามารถเป�ดสู�ทะเลทั้งทางด�านฝ��งอ�าวไทยและ
ฝ��งอันดามัน ทำให�มีโอกาสในการพัฒนาเส�นทางการขนส�ง
ส�นค�าเพ�่อเชื่อมโยงระหว�างสองฝ��งทะเลดังกล�าว เพ�่อรองรับ
การขนส�งส�นค�าระหว�างฐานการผล�ตหลักของประเทศในพ�้นที่
เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก ซึ่งอยู�ฝ��งอ�าวไทยกับประเทศ
ฝ��งมหาสมุทรอินเดียโดยไม�ต�องทำการขนส�งส�นค�าผ�านบร�เวณ
ช�องแคบมะละกา ดังนั้น จ�งได�มีแนวคิดในการจัดทำแผนโลจ�สติกส�
เพ�่อเพ��มประส�ทธิภาพการขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงพ�้นที่เขตพัฒนา
พ�เศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต�
จังหวัดระนองข�น้ โดยใช�ประโยชน�จากความได�เปร�ยบทางภูมิศาสตร�
ของที่ตั้งประเทศไทยในการพัฒนาเส�นทางการขนส�งส�นค�า
เชื่อมโยงระหว�างระหว�างพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก
(EEC) กับพ�้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� (SEC) เพ�่อให�เกิด
เส�นทางการขนส�งในลักษณะของการขนส�งต�อเน่ืองหลายรูปแบบ
ทั้งทางทะเล ทางราง และทางถนน โดยมีเป�าหมายเพ�่อใช�เป�น
ทางเล�อกในการขนส�งส�นค�าส�งออกและนำเข�าระหว�างประเทศไทย
กับกลุ�มประเทศฝ��งมหาสมุทรอินเดีย

โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจ�สติกส� เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
การขนส�งสินค�าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)

กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง
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อาวไทย
GULF OF THAILAND

อันดามัน
A N D A M A N

ท่าเรอืระนอง

ท่าเรอืประจวบ

ระนองระนอง

สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

ชลบุรีชลบุรี

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

ระยองระยอง

41

4

4

EECEEC

SECSEC

ในพื้น ท่ี  EEC
ทาเรือฝงอาวไทยทาเรือฝงอาวไทย

ในพื้น ท่ี  EEC

ในพื้น ท่ี  SEC
ทาเรือฝงอาวไทยทาเรือฝงอาวไทย
ในพื้น ท่ี  SECทาเรือฝงอันดามันทาเรือฝงอันดามัน

ในพื้น ท่ี  SECในพื้น ท่ี  SEC

SRTO แหลมฉบัง

ICD ฉะเชิงเทรา
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อาวไทย
GULF OF THAILAND

อันดามัน
A N D A M A N

ม า เ ล เซ ี ย
MALAYS IA

ท่าเรอืระนอง

ท่าเรอืประจวบ

ระนองระนอง

ยะลา

ชุมพรชุมพร

สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

ชลบุรีชลบุรี

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

ระยองระยอง

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
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EECEEC

SECSEC

ในพื้น ท่ี  EEC
ทาเรือฝงอาวไทยทาเรือฝงอาวไทย

ในพื้น ท่ี  EEC

ในพื้น ท่ี  SEC
ทาเรือฝงอาวไทยทาเรือฝงอาวไทย
ในพื้น ท่ี  SEC

ทาเรือฝงอันดามันทาเรือฝงอันดามัน
ในพื้น ท่ี  SECในพื้น ท่ี  SEC

LANDBRID
GE

7
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เมียนมา
M Y A N M A R

ประจวบคีรีขันธ์

สงขลา

พัทลุงตรัง

กระบี่

นราธิวาส

ปัตตานี

เพชรบุรี

สมุทรปราการสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

นนทบุรี

ปทุมธานี
นครนายก

จันทบุรี

ตราด

สระแก้ว

ปราจีนบุรีกาญจนบุรี

สามรอยยอด

มาบอํามฤต

ริ้วราย

นาผักขวง

หวากอ

ทุมมะเมา

สะพลี

CY บานทุ งโพธิ์

ICD ทุงสง

CY ชุมทางหาดใหญ

SRTO แหลมฉบัง

ICD ลาดกระบัง

ICD ฉะเชิงเทรา

ทานุน

นามวง

สุไหงโกลก

ทับปุด

บางกลํ่า

หนองปลาดุก

จากผลการทบทวนและวิเคราะห�การศึกษา
โครงการและแนวคดิพฒันาโครงการ สามารถนำมาใช�
ในการกำหนดแนวทางในการจัดทำ “แผนปฎบิตักิาร
ด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและโลจิสติกส�
การเชื่อมต�อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) กับประตูการค�าในพืน้ท่ีภาคใต�
จังหวัดระนอง”

         แผนปฎิบัติการด�านการพัฒนา

    โครงสร�างพ�น้ฐานและโลจ�สติกส�
     การเชื่อมต�อฐานการผลิตในพ�้นที่
     เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)
     กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

“

”

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
เชื่อมโยงการขนส�งระหว�าง

อ�าวไทยและอันดามัน

การพัฒนาโครงข�ายถนน
เชื่อมโยงพื้นที่ EEC กับประตูการค�า

ในพื้นที่ภาคใต� ระนอง

การพัฒนา
เพิ่มบทบาทพื้นที่หลังท�า 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทางราง
เชือ่มโยงพ้ืนท่ี EEC กับประตูการค�า

ในพื้นที่ภาคใต� ระนอง

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

การขนส�งสินค�า

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 5

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4

ประกอบด�วย 5 กลยุทธ�หลัก ดังนี้

การพฒันาโครงสร�างพืน้ฐานเพือ่พฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต� เพือ่เชือ่มโยง
การขนส�งระหว�างอ�าวไทยและอันดามัน โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส�
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการขนส�งสนิค�าเชือ่มโยงฐานการผลิตในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพื้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทางรางเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค�าในพื้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส�

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส�งสินค�าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพื้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

การพัฒนาโครงข�ายถนนเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพื้นท่ีภาคใต� จังหวัดระนอง โครงการศึกษา
การจัดทำแผนโลจิสติกส�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส�งสินค�าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นท่ี
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพื้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

การพัฒนาเพิ่มบทบาทพื้นที่หลังท�า โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส�
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการขนส�งสินค�าเช่ือมโยงฐานการผลิตในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพื้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง

กลยุทธ์ที่ 2

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส�งสินค�า โครงการศึกษาการจัดทำ
แผนโลจิสติกส�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส�งสินค�าเช่ือมโยงฐานการผลิตในพื้นท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพื้นท่ีภาคใต� จังหวัดระนอง

กลยุทธ์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 1

การพัฒนารถไฟทางคู�
และทางรถไฟสายใหม�

ในพื้นที่ภาคใต�
พร�อมสถานีกองเก็บ

ตู�สินค�า (CY)
เส�นทางสายใต�

การก�อสร�าง
เส�นทางรถไฟ

เชื่อมโยงทางรถไฟ
สายตะวันออก

ถึงทางรถไฟสายใต�

การก�อสร�างท�าเรือบก
(Dry Port)

เพื่อนำไปสู�การเป�น
ศูนย�กลางโลจิสติกส�

ของภูมิภาค

การพัฒนาโครงข�าย
คมนาคมขนส�ง

เชื่อมโยงทางราง
และทางถนนระหว�าง
ท�าเรือฝ��งอันดามัน

และฝ��งอ�าวไทย
แห�งใหม�

ก�อสร�างปรับปรุง
ทางหลวงใหม�
เข�าสู�ท�าเรือ
ฝ��งอ�าวไทย

และฝ��งอันดามัน
แห�งใหม�

การก�อสร�าง
ท�าเรือน้ำลึก

ฝ��งอ�าวไทยแห�งใหม�
และพื้นท่ีหลังท�า
พร�อมการขุดลอก

ร�องน้ำ

การก�อสร�าง
ท�าเรือน้ำลึก
ฝ��งอันดามัน

แห�งใหม�
พร�อมการขุดลอก

ร�องน้ำ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง
เส�นทางสายใต�

โครงการก�อสร�างปรบัปรงุทางหลวง 4 ช�องจราจร
ในพื้นที่ภาคใต� เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร�าง
พืน้ฐานเชือ่มโยงฝ��งอ�าวไทยและฝ��งทะเลอันดามัน

การก�อสร�างปรับปรุงทางหลวงเดิมที่มีอยู� ซึ่งเป�น
เส�นทางหลักเข�าสู�ท�าเรือน้ำลึกระนองในป�จจุบัน

  การนำเอาเทคโนโลยี
 เข�ามาช�วย
ในการบรหิารจดัการ

    การส�งเสรมิให�ภาคเอกชน
   เข�ามามีส�วนในการลงทนุ
  และการให�บรกิาร
 โครงสร�างพืน้ฐาน
ของภาครฐั

   การให�การส�งเสรมิ
  หรอืให�สิทธพิเิศษและ
 ปรบัปรงุกฎระเบียบ
ทีเ่ก่ียวข�อง

   การพฒันาเพือ่
  เพิม่ศกัยภาพ
 ของผู�ประกอบการ
ทีเ่ก่ียวข�อง

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 5

การพัฒนาท�าเรือ
ให�เป�นท�าเรือขนส�งต�อเนื่อง
และเป�นศูนย�กระจายสินค�า

การสร�างมลูค�าเพิม่
ในลักษณะการให�บริการโลจิสติกส�

บรเิวณพืน้ท่ีหลังท�า

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บริเวณพื้นที่หลังท�า

สรุปสาระสำคัญการจัดทำแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาด�านโครงสร�างพ�น้ฐาน
และโลจ�สติกส�การเช่ือมต�อฐานการผลิตในพ�น้ท่ีเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)

กับประตูการค�าในพ�น้ท่ีภาคใต� จังหวัดระนอง

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
คมนาคมด�านโลจิสติกส� การเชื่อมต�อฐานการผลิตในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพื้นท่ีภาคใต� จังหวัดระนอง จะประกอบด�วยแผนงานหรือ
โครงการท่ีเสนอแนะ พร�อมกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ
โครงการ ผลจากการทบทวน วิเคราะห�และประเมิน
ความเหมาะสมด�านเศรษฐกิจของแต�ละโครงการ จะนำมาใช�
ในการจัดทำแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
ภายใต�แผนปฏิบัติการด�านโลจิสติกส�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส�งสินค�าเชือ่มโยงฐานการผลิตในพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) กับประตูการค�าในพืน้ท่ีภาคใต� จังหวดัระนอง
โดยกลยุทธ�ที่ 1 - กลยุทธ�ที่ 3 จะเป�นการพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐานให�มีความพร�อมและมีประสิทธิภาพและสามารถ
ลดต�นทุนการขนส�งสินค�าได� ครอบคลุมการพฒันาโครงสร�าง
พื้นฐานเชื่อมโยงทะเลฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอันดามัน รวมท้ัง
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว�างพื้นท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพืน้ท่ีภาคใต� จงัหวดัระนอง โดยจะใช�เป�นเส�นทางทางเลอืก
ในการขนส�งสินค�าท้ังภายในประเทศและการนำเข�า-ส�งออก
สินค�าระหว�างประเทศไทยกับกลุ�มประเทศฝ��งมหาสมุทรอินเดีย
กลยุทธ�ที ่4 จะสนับสนุนการบรหิารจดัการการขนส�งสินค�า
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพตลอดช�วงระยะเวลา
การดำเนินการการขนส�งสินค�า และกลยุทธ�ท่ี 5 เป�นการพัฒนา
มุ�งเน�นการเพิ่มบทบาทพื้นท่ีหลังท�า อันเน่ืองมาจาก
การมีโครงสร�างพื้นฐานที่พร�อมและมีศักยภาพเพื่อรองรับ
การพัฒนาดังกล�าว ซึ่งจะก�อให�เกิดการพัฒนาบริเวณพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� SEC ให�เป�นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม�

แผนปฏิบัติการด�านโลจิสติกส�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส�งสินค�าเชือ่มโยงฐานการผลิตในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพ้ืนท่ีภาคใต�
จงัหวดัระนอง จะเป�นแผนระดบั 3 ท่ีเป�นกลไกในการขับเคลือ่น
เป�าหมายยทุธศาสตร�ชาต ิ20 ป� ในประเดน็การลดต�นทุน
การขนส�งสินค�า รวมท้ังเป�นการส�งเสรมิและสนับสนุน
การพฒันาพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)
และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม� ในพ้ืนท่ีภาคใต� (SEC) ซ่ึงจะเป�น
การเพิม่ขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศต�อไป


