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เอกสารประกอบการสัมมนาเพ�่อแนะนำโครงการ

แผนโลจิสติกส เพ�ม่ ประสิทธิภาพ

โครงการศึกษาการจัดทำ
เพ�่อ
การขนสงส�นคาเชื่อมโยงฐานการผล�ต ในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการคาในพ�้นที่ภาคใต จังหวัด

ระนอง

กลุมบร�ษัทที่ปร�กษา

เอกสารประกอบการสัมมนาชุดที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแนะนาโครงการ

สรุปสาระสาคัญ
โครงการศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
-------------------------------

1. บทนา
หลักการและเหตุผล
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1.1

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นฐานการผลิตหลักที่
สาคัญของประเทศ อีกทั้งยังเป็นนโยบายหลักที่สาคัญในพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สาหรับการขนส่ง
และการกระจายสิน ค้าในระบบโลจิสติกส์เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงและความต่อเนื่อง
ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งแต่ละประเภทเข้าไว้ด้วยกัน แนวคิดในการพัฒนาดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคของทั้งประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความ
ประหยัดจากการขนส่ง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในสินค้าและเป็นการพัฒนาระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันการกระจายสินค้าเพื่อส่งออกและนาเข้าจะผ่านท่าเรือในบริเวณพื้นที่
ดังกล่าว โดยในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียจะต้องขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา
ซึ่งมีปริมาณเรือสินค้าจานวนมาก ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลามากขึ้น ดังนั้น หากสามารถพัฒนาให้เกิด
การขนส่งเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งทะเล เพื่อรองรับการพัฒนา EEC ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ Southern
Economic Corridor (SEC) เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยมีโครงการที่จะเร่งผลักดัน คือ โครงการ
พัฒนาท่าเรือระนองและโครงการระบบรถไฟทางคู่ชุมพร-ระนอง

ข้อ

มูล
ส

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย ต้องนาเข้าหรือส่งออก
โดยใช้ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา ผ่านช่องแคบมะละกา (สิงคโปร์) หรือเปลี่ยนถ่าย
สินค้าที่บริเวณท่าเรือประเทศสิงคโปร์หรื อมาเลเซียบริเวณช่องแคบมะละกา ที่มีสายเรือหลักให้บริการเพื่อส่ง
ต่อไปยั งประเทศปลายทางด้านมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะเป็นเส้ นทางที่อ้อมและมีระยะทางไกล ในขณะที่
ประเทศไทยมีความได้เปรี ย บในด้านลั กษณะทางภูมิศาสตร์ โดยมีที่ตั้งทางกายภาพของพื้นที่ภ าคใต้ของ
ประเทศที่สามารถเปิดสู่ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน รวมทั้งในปัจจุบันยังมีประตูการค้าในฝั่งอันดามัน
ท่าเรือระนองซึ่งเป็นท่าเรือตู้สินค้าและใช้เป็นประตูการค้าของไทยในการขนส่งสินค้าออกสู่มหาสมุทรอินเดียได้
ทาให้มีโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่ งทะเลดังกล่าว รวมทั้งปัญหาการ
ขนส่ งผ่ านช่องแคบมะละกาซึ่ งปั จ จุ บั น มีเรือ สิ นค้าผ่ านจานวนมากและมี แ นวโน้ม เพิ่มมากขึ้นตลอดทุกปี
อันเนื่องจากการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น เป็นที่คาดว่าการขนส่งผ่านช่องแคบ
มะละกาอาจจะประสบปัญหาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะต้อง
ใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนงานและพัฒนาระบบขนส่งของกระทรวงคมนาคม จึงได้ดาเนินงานศึกษา
เรื่อง “โครงการศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตใน

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง” เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เกิดการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
และฝั่งทะเลด้านอันดามัน เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าจากการพั ฒนาพื้นที่ EEC ในการส่งออกนาเข้า
สินค้าไปยังประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดียได้โดยตรงไม่ผ่านช่องแคบมะละกา จะทาให้ลดระยะทางและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การใช้ ท่ า เรื อ น้ าลึ ก ระนองเป็ น ประตู ก ารค้ า ในฝั่ ง อั น ดามั น ได้ ต าม
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ดังแสดงในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 เส้นทางการขนส่งโดยใช้ท่าเรือแหลมฉบังผ่านช่องแคบมะละกา (สิงคโปร์) กับ ท่าเรือระนอง

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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1.2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
(1) เพื่อจัดทาแผน Logistics ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการลดต้นทุนด้าน Logistics เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ที่เชื่อมโยง
สองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน)

ขอบเขตของงาน
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1.3

ที่ป รึ กษาจะปฏิบั ติ ห น้ าที่ตามที่ระบุไ ว้ในขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างที่ปรึ กษาเพื่อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 เดือน โดยมีขอบเขตของงานบริการ 4 ส่วน ดังนี้
1) งานส่ ว นที่ 1 การศึ ก ษาทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า และการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
การขนส่ง สิน ค้ า ที่ เ ชื่ อมโยงสองฝั่ งทะเล (อ่า วไทย-อัน ดามั น ) โดยผ่ า นช่อ งแคบมะละกา
รวมทั้งโครงการ Land Bridge ในภูมิภาค
(1) ศึ ก ษาและทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์เพื่อการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) ผ่านช่องแคบ
มะละกา
(2) ศึกษาและทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางด้าน
มหาสมุทรอินเดีย อันได้แก่ ประเทศในแถบเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริ กา รวมทั้งข้อมูล สถิติการค้าและปริมาณการขนส่ งสินค้าที่ผ่ านมา พร้อมวิเคราะห์
แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียในอนาคต

มูล
ส

(3) การทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย และผลการศึกษาของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนา land Bridge ต่างๆ ในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
สองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) ของประเทศไทยที่ผ่านมา

ข้อ

2) งานส่วนที่ 2 การจั ด ทายุทธศาสตร์ ด้า นโลจิสติกส์ เพื่อการเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้น ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์การลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ของประเทศไทย
(2) ศึกษาและคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าเพื่อการส่ งออกและนาเข้าจากพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ โดยครอบคลุมข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ประเทศคู่ค้า รวมไปถึงการ
ขนส่ ง ภายในประเทศจากแหล่ ง ผลิ ต ไปยั ง จุ ด รั บ สิ น ค้ า ปลายทางของ ผู้ บ ริ โ ภค โดยมี
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เส้ น ทาง (Route) รู ป แบบ (Mode) และพาหนะในการขนส่ ง
ภายในประเทศ ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง และการเชื่อมโยงการขนส่งตลอดเส้นทาง ซึ่ง

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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ครอบคลุมรูปแบบและประเภทการขนส่ง ลักษณะ น้าหนัก และมูลค่าของสินค้า รวมถึงการ
สารวจข้อมูลค่าบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ งสินค้า
ดังกล่าว
(3) ศึก ษาทบทวนและวิเ คราะห์ โ อกาสในการพัฒ นาท่ าเรือ ฝั่ งอ่ าวไทยและฝั่ ง อัน ดามั นของ
ประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อรองรับการขนส่งเชื่อมโยงภายในประเทศ
และใช้เป็นประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งใช้เป็นจุดเชื่อมการขนส่งระหว่างสองฝั่งทะเล

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
ร

(4) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาโครงข่ า ยเชื่ อ มโยงทั้ ง ทางถนนและรถไฟระหว่ า งท่ า เรื อ ทั้ ง
สองฝั่งดังกล่าว เพื่อให้เกิดการขนส่งเชื่อมโยงการขนส่งฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นที่ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
(5) จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อฐานการผลิตใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดระนอง

3) งานส่วนที่ 3 การจัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง
สองฝั่งทะเล จังหวัดระนอง
(1) วิ เ คราะห์ ป ระมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กับประตูการค้า
ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะใช้เส้นทางเชื่อมโยง
ดังกล่าว โดยเปรียบเทียบรูปแบบและค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าทั้งในกรณีที่มีและไม่มี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการขนส่งตามแนวเส้นทางดังกล่าว
(2) วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี นั ย ส าคั ญ ( Environmental Checklist)
ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ สามารถน าไปใช้
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่อไป

ข้อ

มูล
ส

(3) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ คานวณต้นทุนด้านเศรษฐกิจของโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
และประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามแผนการพัฒนา Logistics
(4) จัดทาแผนงานและจัดลาดับความสาคัญของแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมใน
พื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล จังหวัดระนอง

4) งานส่วนที่ 4 งานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์โครงการและการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2) จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดโครงการ อย่ า งน้ อ ย
1 เดือนต่อครั้ง หรือเมื่อมีประเด็นสาคัญที่มีความจาเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์
(3) จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเพื่อรับฟังข้อมูลจากประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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1.4

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

ประโยชน์ของการศึกษาโครงการนี้เพื่อให้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้
จังหวัดระนอง โดยเน้นการใช้การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นหลักซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ
โดยมี โ ครงข่ า ยทางถนนและรถไฟเชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งในลั ก ษณะระบบการขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ
(Multimodal Transport) ระหว่างท่าเรือทั้งสองฝั่ง ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนา ดังนี้

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
ร

1. ลดต้ นทุ นและระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้ านาเข้ าและส่ งออก ระหว่างพื้ นที่ เขตพั ฒนาพิ เศษ
ภาคตะวันออก EEC กับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งการพัฒนานี้จะเป็นทางเลือกในการ
ขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องใช้เส้นทางอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา (สิงคโปร์) อันเป็นการเพิ่มศักยภาพ
การแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการและสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก EEC และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC ของประเทศ
2. ลดปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก อันเนื่องมาจากสนับสนุนให้ใช้ท่าเรือในพื้นที่ภาคใต้ เป็น
ศูนย์รวมและกระจายสินค้าระหว่างพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กับกลุ่มจังหวัดใน
พื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งการขนส่งต่อเนื่องไปยังประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านศุลกากรสะเดา ทาให้
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรที่แออัด ลดปัญหา
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น
3. เป็ น การส่ งเสริ มให้ มี การใช้ ประโยชน์ ท่ าเรื อน้ าลึ กระนอง ซึ่ งปัจจุ บั นมี ปริ มาณสิ นค้ า ผ่ านท่ า
น้อยมาก โดยสินค้าผ่านท่าส่วนใหญ่เป็นสินค้า Offshore supply ให้เป็นประตูการค้าในฝั่งอันดามัน
ได้ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รองรั บ การขนส่ ง สิ น ค้ ากั บประเทศไทยกั บ กลุ่ มประเทศ BIMSTEC
อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

มูล
ส

4. เพื่อรองรับและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งเป็นนโยบายที่
สาคัญของรัฐบาล และพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่

1.5

ขั้นตอนในการดาเนินการศึกษา

ข้อ

ในการดาเนินการศึกษาโครงการ จะประกอบด้วยงานทั้งหมด 4 ส่วน โดยมีงานหลัก 3 ส่วนแรกเป็น
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ดังแสดงแนวทางในรูปที่ 1.2

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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รูปที่ 1.2 งานจัดทาแผน Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่ EEC กับพื้นที่ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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1.6

ภาพรวมแผนระยะเวลาการดาเนินงาน

กลุ่มที่ปรึกษาได้จัดทาแผนระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ (งานหลัก) ตลอดเวลา 14 เดือน ตาม
ขอบเขตของงานจ้างที่ป รึกษาดังแสดงในตารางที่ 1.1 โดยแผนระยะเวลาการปฏิบัติงานของงานหลั กใน
การศึกษา ประกอบด้วยงานทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาและวิธีการดาเนิ นงาน
และได้คานึงถึงเนื้อหาความสาคัญและลาดับของหัวข้องานความสัมพันธ์ต่อเนื่องของแต่ละงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเวลาที่กาหนดไว้

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
ร

ตารางที่ 1.1 แผนการดาเนินงานของโครงการ (งานหลัก)

ข้อ

มูล
ส

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือน)
งาน
กิจกรรมหลัก
ส่วนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าที่
เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย – อันดามัน)
โดยผ่านช่องแคบมะละกา รวมทั้งโครงการ
Land Bridge ในภูมิภาค
2 การจัดทายุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการ
เชื่ อ มต่ อ ฐานการผลิ ต ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
3 การจัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงสองฝั่ง
ทะเล จังหวัดระนอง
4 งานการประชาสั มพั นธ์ และการมีส่ ว นร่ว ม
ของประชาชน

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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2. กรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการ
2.1

กรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการ

ข้อ

มูล
ส

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
ร

จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย โดยมีที่ตั้งทางกายภาพสามารถเปิดสู่ทะเลทั้งสองด้าน
ทาให้มีโอกาสในการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลดังกล่าว รวมทั้งการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงได้มีแนวคิดในการจัดทาแผน Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัด
ระนองขึ้น นอกจากการพัฒนาท่าเรือและการบริหารจัดการท่าเรือที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องพัฒนาโครงข่าย
หลังท่าให้มีการเชื่อมต่อกับรูปแบบอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบริการการขนส่งในลักษณะต่อเนื่อง
(Multimodal Transportation) พื้ น ฐาน ยั ง มี ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ที่ มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาการขนส่งสินค้าตามแนวเส้นทางศึกษานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านการบริหารจัดการเคลื่อนย้าย
สินค้าให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทาแผนดังกล่าวจะต้องพิจารณาประเด็นหลักที่สาคัญ ดังแสดงในรูปที่ 2.1
ดังนี้

รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการ

1. การพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน บริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC เพื่อใช้เป็นจุด
เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือสองฝั่งทะเล โดยจะต้องพิจารณาและกาหนดท่าเรือเป้าหมายที่จะ
ทาการพัฒนาเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งทะเลก่อน โดยมีแนวคิดการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและ
ฝั่งอันดามันดังนี้
 เส้นทางเดินเรือ เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือต้นทางและท่าเรือปลายทาง เพื่อสามารถ
กาหนดตาแหน่งของท่าเรือที่จะพิจารณาได้ มีร่องน้าที่สามารถรองรับเรือ และสอดคล้องกับความ
ต้องการในการขนส่งสินค้า
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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 ขนาดเรือ จะต้องพิจารณาลักษณะของการขนส่งสินค้า ครอบคลุม เส้นทางการขนส่งสินค้า ประเภท
สินค้าและปริมาณสินค้า ซึ่งจะต้องมีขนาดของเรือและจานวนเที่ยวเรือที่เหมาะสมต่อปริมาณความ
ต้องการขนส่ งสิน ค้า ทั้งนี้ เพื่อจะสามารถนามากาหนดบทบาทของท่าเรือและขนาดเรือสินค้าที่
เหมาะสมที่จะมาเทียบท่า

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
ร

 ท่าเรือ (Terminal Port) จะต้องตั้งอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา
ของโครงการ โดยมีขนาดท่าเทียบเรือและความลึกของร่องน้าที่เหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับ
ขนาดเรือที่จะมาเทียบท่า ขนาดพื้นที่บริเวณท่าเรือและเครื่องมือและอุปกรณ์ยกขน สิ่งอานวยความ
สะดวกที่เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทสินค้า รวมทั้งช่องทางสาหรับให้รถบรรทุกเข้า -ออก
รวมทั้งทางรถไฟ สาหรับรองรับการขนส่งด้วยทางรถไฟ ซึ่งจะทาให้ท่าเรือสามารถเชื่อมต่อการ
คมนาคมที่เป็นแบบ Multi-Modal Transport คือ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
2. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยง โดยจะต้องพิจารณาให้เกิดการเชื่อมโยงเพื่อรองรับการขนส่งการ
ขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอั นดามันผ่านประตูการค้าท่าเรือฝั่งอันดามัน รวมทั้งการเชื่อมโยง
ท่าเรือทั้งสองเพื่อรองรับการขนส่งบริเวณพื้นที่ SEC กับ EEC โดยมีแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง
เชื่อมโยงดังนี้
 จะต้องพิจารณาทั้งการโครงข่ายเชื่อมโยงทางรถไฟและทางถนนระหว่างท่าเรือที่มีศักยภาพฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งอันดามัน บริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC
 ในการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเพื่อขนส่งสินค้าผ่านประตู
การค้าท่าเรือฝั่งอันดามัน จะต้องมีรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องสามารถทาการขนส่ง
สินค้าได้คราวละจานวนมากอย่างรวดเร็วและประหยัด เพื่อทาให้ต้นทุนการขนส่งและระยะเวลา
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการขนส่งจากเรือสินค้าต่อเนื่องที่มีปริมาณสินค้ามาก โดยประเภทสินค้าที่
จะทาการขนส่งเชื่อมโยงทั้งหมดจะเป็นสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) เพื่อการ
ส่งออกและนาเข้า

มูล
ส

 จะต้องพิจารณาเชื่อมโยงโครงข่ายถนนกับท่าเรือศักยภาพฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน บริเวณพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC

ข้อ

3. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อส่งเสริมและจูงใจให้เปลี่ยนมาใช้
รูปแบบและเส้นทางที่เสนอแนะ ประกอบด้วย
 ผู้ ป ระกอบการ จะมีทั้งส่ ว นผู้ ใช้บริการและผู้ ให้ บริการ ซึ่งเป็นส่ ว นส าคัญในการบริห ารจัดการ
เคลื่อนย้ายสินค้า
 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า และส่งเสริมสนับสนุ นให้มีการ
ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือชายฝั่งเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศ รวมทั้งการขนส่งเชื่อมโยงเพื่อการส่งออก
และนาเข้าผ่านท่าเรือน้าลึกระนอง

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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2.2

รูปแบบในการพัฒนาโครงการ

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
ร

รูปแบบในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) และประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะเป็นการพัฒนาในลักษณะของการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ (Multimodal Transportation) ประกอบด้วย 2 ช่วง ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ดังนี้

มูล
ส

รูปที่ 2.2 รูปแบบในการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างฐานการผลิตในพื้นที่ EEC
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

ข้อ

 ช่วงที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทางทะเล ระหว่างท่าเรือในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวั น ออก (EEC) กับ ท่าเรือฝั่ งอ่า วไทยในพื้นที่ เขตพัฒ นาพิเ ศษภาคใต้ (SEC)
ดังแสดงในรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 เส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทางทะเล ระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยกับท่าเรือฝั่งอันดามัน
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
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 ช่วงที่ 2 เส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทางบก ระหว่างท่าเรือ ฝั่งอ่าวไทยกับท่าเรือฝั่งอันดามัน โดย
มีโครงข่ายทางถนนและรถไฟเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างท่าเรือทั้งสองฝั่งในลักษณะระบบ
การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ (Multimodal Transport) โดยใช้ ท่ า เรื อ ฝั่ ง
อันดามันเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มมหาสมุทรอินเดีย
รวมทั้งเพื่อรองรับการขนส่งในพื้นที่ SEC ดังแสดงในรูปที่ 2.4

รูปที่ 2.4 เส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทางบกระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยกับท่าเรือฝั่งอันดามัน

3. การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ ข องการขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงฝั่ ง อ่ า วไทยอันดามัน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) ผ่านช่องแคบมะละกา

มูล
ส

3.1

ข้อ

o ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคของโลก

ยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและและโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี้ที่สาคัญจะ
เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและและโลจิสติกส์ ของประเทศจีนอย่างโครงการ “ความริเริ่ม
แถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) โดยมี เป้าหมายของจีนในการพัฒนาที่มุ่ง
เดินหน้าเข้าสู่ดินแดนเอเชียกลาง เพื่อหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ๆ และเพื่อการขนส่งพลังงานทางบกที่ปลอดภัย
กว่าทางทะเล รวมทั้งใช้เอเชียกลางเป็นเส้นทางบก (land bridge) เชื่อมเข้าหายุโรป โดยมุ่งต้องการเปิดประเทศ
ออกไปหลายทางเพื่อไม่ให้ถูกปิดล้อมโดยสหรัฐฯ อันทาให้ เอเชียกลางเชื่อมต่อกับจีนไปสู่รัสเซีย ยุโรป ตะวันออก
กลาง และเอเชี ย ใต้ ถึ ง แม้ ว่ า เส้ น ทางการค้ า ทางทะเลจะยั ง กุ ม หั ว ใจการค้ า ของโลกอยู่ ใ นเวลานี้ ก็ ต าม
แต่เส้นทางการค้าทางบกที่ผ่ านเอเชียกลางก็กาลั งมีความสาคัญมากขึ้นทุกขณะ ซึ่ งมีแผนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ในเอเชีย โดยจีนเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนด้วยประเทศพันธมิตรของจีน โดยมีเครื่องมือสาคัญ
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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มากในครั้งนี้คือ การตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งอาเซียน (Asian Infrastructure Investment
Bank, AIIB) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับประเทศในเอเชียเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ามารองรับ OBOR นี้
และกองทุนเส้นทางสายไหม (New Silk Road Fund, NSRF) ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินในการดาเนินยุทธศาสตร์นี้
ของจี น ถ้าประสบความส าเร็จจะกลายเป็นเครื่องจักรส าคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่ านการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของเอเชีย

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
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“ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) หรือโครงการเส้นทาง
สายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เมื่อก่อนเคยเรียกว่า “หนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road
หรือ OBOR) เป็นยุทธศาสตร์จีนที่ต้องการผลักดันให้ประเทศมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสาคัญ
ทางการเมืองของโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีนที่
ไม่มีทางออกสู่ทะเล และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรผ่านการเชื่อมโยงเส้นทาง
การค้าระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลจีนได้ขับเคลื่อนผ่าน 3 แผนงาน คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ 2) การจัดสรรแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย และกองทุนเส้นทางสายไหม และ 3) การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ถือเป็นโครงการที่ผสมผสาน
การลงทุนในการสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ การสร้างระบบรางรถไฟ
สร้างถนน ท่าเรือ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้ นทาง เพื่อให้เกิดเป็น
โครงข่ายการค้าโลกที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งภูมิภาคเอเชียยุโรปและแอฟริกาโดยมีจีนเป็นศูนย์กลางหลั กของ
เส้นทางครอบคลุมพื้นที่กว่า 65 ประเทศทั่วโลก จานวนประชากรรวมกันกว่า 4,500 ล้านคนหรือกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลก โดยประกอบด้วย 2 เส้นทางหลัก ดังแสดงในรูปที่ 3-1 ดังนี้

ข้อ

มูล
ส

1. Silk Road Economic Belt คือเส้ นทางขนส่ งทางบกที่จะเชื่อมจีนและยุโรปเข้าด้วยกันดังเส้ นทาง
สายไหมในยุคโบราณ เส้นทางนี้เป็นการเชื่อมโดยโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าไปยังส่วนลึกของเอเชียกลาง
เข้าไปยังตะวันออกกลาง ผ่านประเทศตลาดสาคัญอย่าง คาซัคสถาน อิหร่าน ข้ามไปยังตุรกีเข้าสู่ยุโรป ผ่านเมือง
สาคัญในยุโรป ดังเช่น แฟรงเฟิร์ต เวนิซ อัมสเตอร์ดัม ล้วนเป็นเมืองการค้า เมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่าที่สาคัญ
ของโลกทั้ งสิ้ น ประกอบด้ วย โครงการระเบี ยงเศรษฐกิ จ 6 แห่ ง ได้ แก่ (1) จี น-คาบสมุ ทรอิ นโดจี น (2) จี นบังกลาเทศ-เมียนมา-อินเดีย (3) จีน-ปากีสถาน (4) จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก (5) เส้นทางยูเรเซีย และ (6) จีนมองโกเลีย-รัสเซีย

2. Maritime Silk Road คือเส้นทางขนส่งทางทะเล ที่เริ่มรู้จักกันมากขึ้นว่าเป็นเส้นทางสายไหมทาง
ทะเล ในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st Century Maritime Silk Route Economic Belt ซึ่งจะเริ่มจากเมืองท่าสาคัญ
ของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ฟุโจว ลงมาทะเลจีนใต้ มากลุ่มประเทศอาเซียน ข้ามช่องแคบมะละกาเข้าสู่มหาสมุทร
อินเดีย เข้าสู่ตะวันออกกลางบางส่วนของเส้นทางจะเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตก ผ่านอ่าวเปอร์เซียเข้าสู่คลองสุเอซ
เพื่อเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุ่งหน้าไปยังยุโรป เป็นการร้อยเส้นทางการค้ายุคโบราณของจีนให้มีความสาคัญ
มากขึ้น

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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รูปที่ 3.1 ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI)

เมื่อพิจ ารณาโครงการพัฒ นาภายใต้แผน BRI พบว่าโครงการในภู มิภ าคนี้ ที่มีความส าคัญ ต่อ การ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้า และพลังงานของจีน เพื่อให้สามารถเข้าถึงมหาสมุทรอินเดียและช่วยให้รัฐบาลจีน
หมดกั ง วลเรื่ อ งความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยการค้ า และทรั พ ยากรพลั ง งานผ่ า นช่ อ งแคบมะละกา
ประกอบด้วย 3 เส้นทางหลัก ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ดังนี้

มูล
ส

1. ระเบียงเศรษฐกิจ จี น -ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor) เป็นการพัฒ นา
เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือน้าลึกกวาดาร์ในประเทศปากีสถาน เพื่อใช้เป็นจุดขนถ่าย
สินค้าสาคัญของประเทศในแถบเอเชียกลาง เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง รวมทั้ง เป็นเส้นทางลัด
นาสินค้าจากจีนไปยังยุโรป โดยจีนมีเป้าหมายเพื่อใช้ท่าเรือกวาดาร์เป็นเส้นทางออกทะเลของจีน
ทางตะวันตก โดยจีนจะขนถ่ายน้ามันและสินค้าต่างๆ จากอ่าวเปอร์เซีย ไปยังจีนโดยตรง โดยไม่ต้อง
ผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งจีนมีแผนที่จะพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางถนน และทางรางระหว่างจีน
ที่เมืองคัชการ์ (Kashgar) กับท่าเรือน้าลึกกวาดาร์

ข้อ

2. เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือจ้าวผิ่ว ประเทศเมียนมา โดยเมียนมามีพรมแดนติดต่อกับ
จีน และสามารถเชื่อมโยงออกสู่มหาสมุทรอินเดียได้ ซึ่งจีนจาเป็นต้องขนส่งสินค้าไปยังยุโรป และ
ขนส่งพลังงานจากตะวันออกกลางกลับมายังจีน ซึ่งเป็นโครงการที่สาคัญต่อการขนส่งสินค้าที่ผลิต
จากจีนไปสู่ทะเลอันดามัน
3. เส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือคลัง ประเทศมาเลเซีย โดยการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
ระหว่ า งสองฝั่ ง ทะเลด้ ว ยทางรถไฟจากโครงการก่ อ สร้ า งระบบขนส่ ง ทางรางเลี ย บชายฝั่ ง
ตะวัน ออกของมาเลเซี ย (ECRL) เชื่ อมท่า เรื อกวนตัน รั ฐ ปาหั ง ไปยั ง ท่ าเรือ น้าลึ ก คลั ง (Port
Klang) ซึ่งท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการพัฒนาโครงการ
ท่าเรือ Melaka Gateway เพื่อใช้เป็นท่าเรือขนส่งพลังงาน (น้ามันดิบ และก๊าซเหลว) จากกลุ่ม
ตะวันออกกลางและใช้เป็นคลังเก็บน้ามันดิบ โดยไม่ต้องขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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4. การพัฒนาท่าเรือน้าโคลัมโบและท่าเรือฮัมบานโตตาในประเทศศรีลังกา โดยจีนมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นท่าเรือในการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศจีนกับท่าเรือบริเวณ
พื้นที่มหาสมุทรอินเดีย ภายใต้แนวคิดการยุทธศาสตร์การขนส่งเชื่อมโยงทางทะเล หรือ Maritime
Silk Road

ําห
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5. ระเบียงเส้นทางเชื่อมโยงจีน – คาบสมุทรอินโดจีน (China- Indochina Peninsula Corridor)
เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศจีนเชื่อมถึงประเทศสิงค์โปร์ โดยการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยง
จากจีนผ่านลาว ไทย และมาเลเซีย ไปยังประเทศสิงค์โปร์

มูล
ส

รูปที่ 3.2 โครงการภายใต้แผน BRI ที่มีความสาคัญต่อการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างสองฝั่งทะเล
(อ่าวไทย-อันดามัน)

การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา land Bridge ต่างๆ ในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย
เพื่อการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน)

ข้อ

3.2

1. โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge)
โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) เป็นแนวคิดในการเชื่อมต่อชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่ง
อันดามัน โดยเป็นการพัฒนาท่าเรือต้นทางและปลายทางเชื่อมโยงด้วยถนน ทางรถไฟ ท่อน้ามัน และท่อก๊าซ
เชื่อมสองฝั่งทะเล เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าต่างๆ ที่มาทางเรือจากฝั่งทะเลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยมี
โครงการสะพานเศรษฐกิจในแนวเส้นทางต่างๆ ดังนี้

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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 โครงการสะพานเศรษฐกิจ กระบี่ -ขนอม / ท้า ยเหมื อง-สิชล ในวันที่ 4 มีนาคม 2532
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ด้วยระบบคมนาคมขนส่งร่วมแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ถนน รถไฟ ท่อน้ามัน
ระหว่างฝั่งอันดามัน (จ.กระบี่) และอ่าวไทย (อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช) และต่อมาได้มีการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 44 (ถนนกระบี่ - ขนอม) แล้ ว เสร็จในปี 2546 ส่ ว นการพัฒ นาท่า เรือน้าลึ ก ทั้งสองฝั่ ง ทะเลได้ มี
การศึกษาทบทวนเลือกสถานที่ตั้งของท่าเรือจากที่เสนอไว้เดิมเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งจาก มติ ครม. ในปี 2540 ได้กาหนดที่ตั้งของท่าเรือขึ้นใหม่ที่บริเวณบ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา และบริเวณบ้านบางปอ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
แต่ท้ายที่สุดการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทั้งสองแห่งก็ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากประชาชนในพื้นที่คัดค้านและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
 โครงการสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา โครงการนี้เกิดขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2548 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงท่าเรือ 2 แห่งที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ในฝั่งทะเลอันดามัน
ที่ ต.ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล (โครงการท่าเรือน้าลึกปากบารา) และท่าเรือ ฝั่งอ่าวไทยที่ บ้านสวนกง อ.จะนะ
จ.สงขลา (โครงการท่าเรือน้าลึกสงขลา 2) ปัจจุบันได้มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ
แต่ เ นื่ อ งจากรั ฐ บาลได้ ยุ ติ โ ครงการท่ า เรื อ น้ าลึ ก ปากบาราเนื่ อ งจากพื้ น ที่ โ ครงการมี ค วามอ่ อ นไหวด้ า น
สิ่งแวดล้อมและมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง อีกทั้งวันที่ 17 เมษายน 2561 เมือ่ ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้
พื้นที่บางส่วนของ จ.สตูล เป็นอุทยานธรณีโลกดังกล่าว จึงมีผลทาให้โ ครงการที่จะปักหมุดก่อสร้างท่าเรือ
ปากบาราบนฝั่งทะเลอันดามันมีอันต้องล้มเลิกไปโดยปริยาย อีกทั้งโครงการท่าเรือน้าลึกสงขลา 2 ถูกต่อต้าน
จากคนในพื้นที่ รัฐบาลจึงได้สั่งให้ชะลอโครงการฯ ออกไปอย่างไม่มีกาหนด

ข้อ

มูล
ส

 โครงการสะพานเศรษฐกิจปีนัง -สงขลา เป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) เกิดขึ้นจากการผลักดันของภาคเอกชนมาเลเซีย เมื่อปี
2538 โดยสะพานเศรษฐกิจปีนัง -สงขลา มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) ท่อน้ามัน 2) ท่อก๊าซ 3) การเชื่อมโยง
ทางถนน (มอเตอร์เวย์ท่าเรือสงขลา-ท่าเรือปีนัง) และ 4) การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ (รถไฟรางคู่สงขลา-ปีนัง)
ซึ่งไทยมีข้อสงวนในเรื่องการพัฒนาท่อน้ามัน เพราะเกรงจะไปกระทบกับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้
ในปี 2545 ได้มีการขยายสะพานเศรษฐกิจออกไปเป็นสะพานเศรษฐกิจสงขลา-ปีนัง-เมดาน และมีการเพิ่มเติม
องค์ประกอบในส่วนการเชื่อมโยงทางทะเลและสายส่งไฟฟ้า รวมเป็น 6 องค์ประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ผลักดันการพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาระบบรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือปีนังกับท่าเรื อสงขลา
ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อปี 2561 เป็นต้น
 โครงการสะพานเศรษฐกิจชุมพร-ระนอง ในปี 2554 ได้มีแนวคิดในการผลักดันเส้นทาง
เชื่อมโยง (Land Bridge) เชื่อมฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน ระหว่างจังหวัดชุมพร-ระนอง ซึ่งจะต้องพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ของถนนเพชรเกษมจากแยก
ปฐมพร ถึง จ.ระนอง การเชื่อมระบบรถไฟ จ.ระนอง-จ.ชุมพร และการสร้างท่าเรือชุมพร และจาก มติ ครม.
ในปี 2561 ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินแผนงานภายใต้การพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(SEC) ซึ่งการพัฒนารถไฟสายใหม่ ช่วงชุมพร-ระนอง และการพัฒนาท่าเรือระนอง เป็นหนึ่งในแผนดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลและเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้าลึกระนองรองรับการเป็นประตูสู่ BIMSTEC
ปัจจุบัน (ปี 2563) นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทบทวนการศึกษาโครงการพัฒนาแนวรถไฟสายใหม่ ช่วงชุมพรท่าเรือน้าลึกระนอง ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขอใช้งบกลางปี 2563 เพื่อทาการศึกษาออกแบบรายละเอียดและ
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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จัดทารายงาน EIA และการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง ซึ่งปี 2562 ครม.ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพื่อก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือที่ 3 พร้อมลานวางตู้สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าเป็น 5-6 แสนทีอียูต่อปีแล้ว
2. โครงการคลองไทย
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แนวคิ ด ในการขุ ด คลองไทย (การขุ ด คอคอดกระ) มี ม านานกว่ า 340 ปี ตั้ ง แต่ ส มั ย สมเด็ จ
พระนารายณ์ม หาราช โดยมีวัตถุป ระสงค์ห ลั กเพื่อร่น ระยะทางในการเดินเรือ เชื่ อมสองฝั่ ง ทะเลระหว่า ง
อันดามันกับอ่าวไทย โดยไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา เพื่อประโยชน์ทางการทหารในการเคลื่อนกองทัพ
ในสมัยก่อน และการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งโครงการขุดคลองไทยนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสนใจ
โดยนักการเมืองและผู้มีอานาจในหลายยุคสมัย แต่จนถึ งปัจจุบันคลองไทยเชื่อมสองฝั่งทะเลก็ยังไม่เกิดขึ้น
เนื่องจากติดปัญหาทางการเมือง และปัญหาด้านเงินลงทุน โดยในปี 2544-2548 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
วุฒิสภา ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ (ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นคลองไทย) จาก
แนวขุดที่ลากมาทั้งหมด 12 เส้น สรุปว่าแนว 9A เหมาะสมที่สุด โดยจะขุดคลองยาว 135 กม. กว้างไม่น้อยกว่า
400 เมตร ลึก 30 เมตร ผ่าน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งปัจจุบันได้มี
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพื่อศึกษาเรื่องนี้ต่อไป

ข้อ

มูล
ส

จากโครงการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นโครงการที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเลระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยเข้าด้วยกัน ด้วยการเชื่อมโยงทางบก (โครงการสะพานเศรษฐกิจ) และการเชื่อมโยงทางน้า (โครงการ
คลองไทย) โดยแสดงแนวการเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลของโครงการต่างๆ ได้ดังรูปที่ 3.3

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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รูปที่ 3.3 แนวคิดโครงการสะพานเศรษฐกิจของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดีย

มูล
ส

3.3

ข้อ

ศึกษาและทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทร
อินเดีย อันได้แก่ ประเทศในแถบเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และ
อนุมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าที่มีโอกาสผ่านประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือทางการค้าที่สาคัญ
ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ประกอบด้วย
(ก) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – (ASEAN)
(ข) กรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong

Subregional Cooperation : GMS)

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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(ค) กรอบความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจ ภายใต้ก รอบการพัฒ นาเศรษฐกิจ สามฝ่า ยอิน โดนีเ ชีย –

มาเลเชีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand – Growth Triangle : IMT-GT)
(ง) กรอบความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอิ รวดี – เจ้ าพระยา – แม่ โขง (Ayeyawady – Chaopharya –

Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)
(จ) กรอบความร่ ว มมื อ อ่ า วเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical

Economic Cooperation : BIMST-EC)
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(ฉ) ความร่วมมือทางด้านการจัดการเขตเศรษฐกิจการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ได้แก่ ความ

ตกลงการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนอาเซียน-อินเดียและความตกลงว่า
ด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรี ไทย – ศรีลั งกา ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป (ASEAN-EU FTA)

มูล
ส

รูปที่ 3.4 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สถิติการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย

ข้อ

3.4

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 7,628,400 ล้านบาท และมีมูลค่าการ
นาเข้ารวมทั้งสิ้น 7,425,649 ล้ านบาท โดยช่ว งระยะเวลา 10 ปีที่ผ่ านมา ปี พ.ศ. 2553 – 2562 พบว่า
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนาเข้าแสดงดังรูปที่ 3.5
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รูปที่ 3.5 สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2562

ในปี 2562 ประเทศไทยมี มูลค่าการส่ งออกรวม 7,628,400 ล้ านบาท และมีมู ลค่ า การน าเข้ ารวม
7,425,649 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนในการส่งออกและนาเข้ากับกลุ่มประเทศต่างๆ แสดงดังรูปที่ 3.6 โดยพบว่า
สัดส่วนการส่งออกและนาเข้าจากกลุ่มประเทศเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) มากที่สุด
ประมาณเฉลี่ยร้อยละ 70 ของการส่งออกและนาเข้าทั้งหมด ในส่วนของกลุ่มประเทศคู่ค้าทางด้านมหาสมุทรอินเดีย
ที่มีการค้ากับประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป
(EU) และแอฟริกา จะมีสัดส่วนการส่งออกและนาเข้าดังนี้

ข้อ

มูล
ส

 การส่งออกของไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกกับกลุ่ม
ประเทศ EU มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของมูลค่าการส่งออกรวม รองลงมา คือ กลุ่มประเทศ
BIMSTEC ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.37 ร้อยละ 3.39 และร้อยละ 2.77
ตามลาดับ
 การนาเข้าของไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย โดยไทยมีมูลค่าการนาเข้ากับกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.29 ของมูลค่าการนาเข้ารวม รองลงมา คือ
กลุ่มประเทศ EU BIMSTEC และแอฟริกา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 8.28 ร้อยละ 3.48 และร้อยละ 1.43
ตามลาดับ

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

รูปที่ 3.6 สัดส่วนโครงสร้างตลาดส่งออกและนาเข้าของไทย ในปี พ.ศ. 2562

จากการรวบรวมแนวโน้มของข้อมูลสถิติการค้าส่งออกและนาเข้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียที่ผ่านมา ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562 ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 โครงสร้างตลาดส่งออกของไทย

รายการ

มูล
ส

APEC
BIMSTEC
EU
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
อื่นๆ
รวม

ข้อ

APEC
BIMSTEC
EU
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
อื่นๆ
รวม

2558
4,929,136
364,493
668,340
350,046
227,969
685,739
7,225,723

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
2559
2560
2561
5,158,870
5,549,926
5,648,588
378,498
426,293
449,090
701,911
732,522
728,405
319,570
302,754
271,946
217,049
232,078
243,832
774,806
762,692
766,439
7,550,704 8,006,265
8,108,300

2562
5,303,911
409,737
657,936
258,686
211,122
787,008
7,628,400

อัตราการเติบโต
เฉลี่ย (ร้อยละ)
1.86
2.96
-0.40
-7.36
-2.02
3.48
1.36

5,237,634
258,086
615,059
615,511
106,115
593,243
7,425,649

1.74
4.83
1.12
-0.51
12.09
3.85
1.87

มูลค่าการนาเข้า (ล้านบาท)

4,896,291
214,052
588,549
629,434
68,395
509,357
6,906,078

4,951,705
178,356
609,065
524,231
70,202
554,628
6,888,187

5,306,363
222,275
668,994
625,572
96,632
667,282
7,587,118

5,551,233
260,759
680,171
786,879
137,145
647,852
8,064,039

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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4. การจัดทายุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการเชื่อมต่อฐาน
การผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ
ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์การลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ (Logistics) รวมทั้ งผลการศึก ษาโครงการต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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4.1

ที่ปรึกษาจะทาการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์การลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ของประเทศไทย ได้แก่
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยโครงการจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง มีแผนในการพัฒ นาระบบการขนส่ ง เพื่อ ให้ เ กิดความเชื่อมโยงโครงข่า ย
คมนาคมไร้รอยต่อ โดยจะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้
รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจแห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการ
เชื่อมโยงกับ กลุ่มเศรษฐกิจในระดับ ภูมิภ าค โดยให้ ความส าคัญกับการขนส่งทางน้าและระบบรางมากขึ้น
รวมทั้งใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิ สติกส์ให้เป็นฐานการ
ผลิตของภูมิภาค และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค และลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์

มูล
ส

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ ส ติกส์ โดยส่ งเสริ มระบบขนส่ งทางรางและพัฒ นาสิ่ งอานวยความสะดวกและศูนย์บริก าร
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงฐานการผลิตอุตสาหกรรม
ไปยังประตูการค้าของประเทศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้าโดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีใน
ปัจจุบัน และสร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงการขนส่งทางน้า รวมทั้งในยุ ทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจได้ส่งเสริมให้ขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบให้บูรณาการ
และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ข้อ

 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย ฉบั บ ที่ 3 ได้ ก าหนดให้ มี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้ นทางยุทธศาสตร์เพื่อ
เชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า โดยการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
(Multimodal) เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
ตลอดเส้นทาง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 โดยมีแผนพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทั้งระบบและ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นให้มีโครงข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบูรณาการด้านการ
บริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และสนั บ สนุ น การ
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าที่พึ่งพาทางถนนไปใช้การขนส่งหลักที่เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ากว่า
และการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการการขนส่งสินค้า
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง มีแผน
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ รวมทั้งการสนับสนุนให้ท่าเรือระนองเป็นประตู
การค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน
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 แผนพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) ได้ มีแ นวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่
3 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญของ
ประเทศ เพื่อ สนั บ สนุ น การยกระดับ ขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศ และมีค วามพร้ อมของ
โครงสร้างพื้นฐาน คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และ
สนามบินอู่ตะเภา
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของโครงการฯ กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและ
กลุ่มจังหวัด สามารถสรุปได้ว่า โครงการฯ จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ฝั่งทะเล
(ฝั่งอัน ดามัน และอ่า วไทย) ระหว่า งพื้น ที่ EEC ซึ่งเป็น ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศกับ
ท่ า เรื อ ระนองซึ่ ง เป็ น ประตู ก ารค้ า ฝั่ ง อั น ดามั น เป็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการขนส่ ง และ
เครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อลด
ต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์เชื่อมโยงตลอดเส้นทาง

4.2

งานศึกษาและคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ข้อ

มูล
ส

ที่ปรึกษาจะทาการทบทวนและวิเคราะห์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าที่มีโอกาสมาใช้เส้นทางการขนส่ง
ทางเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัด
ระนอง เพื่อวิเคราะห์สิ นค้ากรณีศึกษาที่มีโอกาสในการขนส่งผ่านเส้ นทางการขนส่ งทางเชื่อมโยงระหว่าง
อ่าวไทย-อันดามัน ซึ่งปัจจุบันจะมีการขนส่งสินค้าส่งออกและนาเข้าทางทะเลผ่านท่าเรือฝั่งอ่าวไทยตอนบน
บริเวณด่านแหลมฉบัง/ด่านกรุงเทพ ผ่านทางช่องแคบมะละกา โดยสินค้าเหล่านั้นจะเป็นสินค้าส่งออกและ
นาเข้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งสามารถวิเคราะห์กลุ่มประเภท
สินค้าดังกล่าวแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : กลุม่ สินค้าที่ที่มีการค้าขายและขนส่งในปัจจุบัน จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
 ส่วนแรกจะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกและนาเข้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศในฝั่งมหาสมุทร
อินเดียในปัจจุบัน โดยมีรูปแบบการขนส่งส่งทางทะเลผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
นาเข้าและส่ งออกไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC (ประกอบด้วยประเทศบังคลาเทศ อินเดีย
เมียนมา ศรีลังกา ภูฏาน และเนปาล) ประเทศยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
 ส่วนที่สองจะเป็นสินค้าภายในประเทศ ระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อบริโภคหรือผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งสามารถขนส่ง

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือในพื้นที่ EEC และท่าเรือฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ SEC ซึ่งสามารถใช้เป็นศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้าบริเวณพื้นที่ SEC ได้ โดยพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ครอบคลุม
4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช กลุ่ม
สิ น ค้ า ที่ ส าคั ญ ของพื้ น ที่ ได้ แ ก่ ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น อาหารทะเลแปรรู ป รวมถึ ง ยั ง มี
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ามันปาล์ม
กลุ่มที่ 2 : กลุม่ สินค้าใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
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สินค้าใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพิ่มเติม ซึ่งได้มีการ
ก าหนดอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ (New Growth
Engine) ของประเทศ โดยการต่ อยอด 5 อุต สาหกรรมเดิม และการเติม 5 อุต สาหกรรมอนาคต
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและมีผู้สนใจลงทุน จากผลการพัฒนา
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดปริมาณการขนส่งสินค้านาเข้าและส่งออกจากพื้นที่ EEC เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนหนึ่ง
จะเป็นการขนส่งสินค้านาเข้าและส่งออกจากพื้นที่ EEC ไปยังประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดีย

โดยในการศึกษาประเภทสินค้านั้นจะพิจารณาทั้งในแง่ของมูลค่าและปริมาณการส่งออกและนาเข้า
สินค้าควบคู่กัน ซึ่งข้อมูลปริมาณสินค้าที่มีการส่งออกและนาเข้าระหว่างท่าเรือแต่ละแห่ งที่เกี่ยวข้อง
ของไทยกับ กลุ่ มประเทศด้านมหาสมุทรอิน เดียจะต้องอาศัย ข้อมูลจากศุล กากร ซึ่งจะต้องทาการ
รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาประเภทสินค้ากรณีศึกษาที่มีการขนส่งทางทะเลในรายละเอียด
ต่อไป

ข้อ

มูล
ส

หลังจากที่ได้กลุ่มสินค้าเป้าหมายแล้ว ที่ปรึกษาจะทาการศึกษา รวบรวม สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการ
เคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า ที่ มี ศั ก ยภาพดั ง กล่ า ว โดยการสั ม ภาษณ์ ผู้ ส่ ง ออกและผู้ น าเข้ า สิ น ค้ า รวมทั้ ง
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า โดยจะครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้
 จุดต้นทาง (แหล่งผลิต)/ จุดปลายทาง (แหล่งบริโภค)
 ปริมาณความต้องการขนส่ง (Demand)
 รูปแบบการขนส่ง (Mode)
 เส้นทางการขนส่งสินค้า (Route)
 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่ง (Cost)
 ระยะเวลาในการขนส่ง (Time) เป็นต้น

ที่ป รึกษาจะทาการวิเคราะห์และพยากรณ์สินค้าเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงปริมาณของสินค้า
ระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางของการขนส่ง ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ดังกล่าว ที่ปรึกษา
จะอาศัย กรอบแนวคิด อุป สงค์แ ละอุป ทานของสิน ค้า ในการวิเ คราะห์ และใช้ “เทคนิค ทาง
เศรษฐมิต ิ (Econometric)” ในการประมาณค่า สมการต่า งๆ เพื่อ ใช้ใ นการพยากรณ์ป ริม าณ
สินค้าในอนาคต โดยจะได้พิจารณาและรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและตัวแปรที่อาจเกี่ยวข้องหรือ
ส่งผลต่อความต้องการขนส่งสินค้าแต่ละชนิดในอนาคต ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าด้วย (อาจเป็น
สินค้านาเข้า สินค้าส่งออก หรือสินค้าที่บริโภคภายในประเทศ) ได้แก่

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

23
IPC / PSK / DC / CU

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแนะนาโครงการ

4.3
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
 ปริมาณผลผลิต/กาลังการผลิต (ที่ตั้งของแหล่งผลิต/แหล่งบริโภคที่มีผลต่อการคาดการณ์
ความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างจุดต้นทางกับจุดปลายทางของการขนส่งด้วย)
 ความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ
 อัตราการเปลี่ ยนแปลงของปริมาณขนส่ งสิ นค้า หรือปริมาณนาเข้าสิ นค้า หรือปริมาณ
ส่งออกสินค้า
 แนวโน้มของการขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งใน
ระบบภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา

1.ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

ข้อ

มูล
ส

เมื่อพิจารณาโอกาสในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พบว่าปัจจุบัน
ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยยังมีท่าเรือประจวบ ซึ่งยังมีขีดความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้า รวมทั้งโครงการ
พัฒนาท่าเรือชุมพรปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ยุติโครงการ อาจนามาพิจารณาทบทวนและพัฒนาการขนส่งเชื่อมโยง
การขนส่ งทางทะเลระหว่างท่าเรื อบริ เวณพื้นที่ EEC ผ่ านท่าเรือระนอง ในการนาเข้า /ส่ งออกสินค้าไปยัง
ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดียได้โดยตรง หรือใช้เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าในพื้นที่ SEC ได้ โดย
สามารถสรุปสถานภาพของท่าเรือทั้งสองแห่งดังกล่าวเบื้องต้น ดังนี้

2.แนวทางในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างท่าเรือทั้งสองฝั่ง
วัตถุ ป ระสงค์ ในการพั ฒ นาโครงข่า ยเชื่ อมโยงทางรถไฟระหว่างท่าเรือทั้ งสองฝั่ ง เพื่ อใช้ เป็ น
เส้นทางสาหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดียผ่านท่าเรือน้าลึกระนอง ซึ่ง
เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามัน ทั้งนี้เนื่องจากเรือสินค้าแต่ละลาที่เทียบท่าทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย จะมีการ
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จานวนมากเพื่อส่งออกและนาเข้าประเทศ ดังนั้ นจึงจาเป็นต้องใช้รูปแบบการขนส่งทาง
รถไฟเพราะเป็ น รู ปแบบการขนส่ งทางบกที่ส ามารถขนส่ งตู้คอนเทนเนอร์ได้คราวละมากๆ ทาให้ เกิดการ
ประหยัดค่าขนส่งได้มากกว่าการขนส่งทางรถบรรทุกรวมทั้งสามารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ทันเวลา
งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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แนวทางในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างท่าเรือทั้งสองฝั่งนั้น จะพิจารณาการ
พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองซึ่งเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามัน เชื่อมโยงกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทยซึ่ง
จะพิจารณาท่าเรือที่เป็นไปได้ 2 แห่ง คือท่าเรือ ประจวบกับท่าเรือชุมพร โดยมีแนวคิดในการพัฒนาโครงข่าย
เชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างท่าเรือประจวบกับท่าเรือระนอง และการทบทวนความจาเป็นในการพัฒนาท่าเรือ
ชุมพร พร้อมทั้งเสนอแนะเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือชุมพรกับท่าเรือระนอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟดังกล่าว พบว่า จะต้องมีการพัฒนาก่อสร้างทางรถไฟเพิ่ มเติม 3 ช่วง
โดยจะต้องเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบัน โดยมีลักษณะเป็นแนวเส้นทางแยก (Spur Line) ออก
จากแนวเส้นทางหลักของรถไฟสายใต้ (Mainline) โดยมีลักษณะดังแสดงใน รูปที่ 4.1 ประกอบด้วย

ข้อ
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1) เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากท่าเรือประจวบเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบัน
2) เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากโครงการท่าเรือชุมพรเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบัน
3) เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบันเชื่อมโยงกับท่าเรือระนอง

รูปที่ 4.1 แนวคิดในการในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างท่าเรือสองฝั่งทะเลเบื้องต้น

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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3.แนวทางในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนกับท่าเรือทั้งสองฝั่ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาโครงข่ า ยเชื่ อ มโยงทางถนนระหว่ า งท่ า เรื อ ทั้ ง สองฝั่ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เส้นทางเข้าออกท่าเรือสาหรับการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
ฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งเพื่อการส่งออกและนาเข้าภายในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ SEC รวมทั้งการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC เพื่อการผลิตและบริโภคภายในพื้นที่ ซึ่งจะต้องใช้การขนส่งทางถนนโดยใช้
รถบรรทุกเชื่อมโยงกับเรือสินค้าที่เทียบท่าดังกล่าว
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แนวคิด ในการพัฒ นาโครงข่า ยเชื่อมโยงทางถนนกับ ท่ าเรือ นั้ น จะพิ จารณาเส้ นทางเข้า ออก
ระหว่างท่าเรือให้เชื่อมโยงกับทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยจะพิจารณาเส้นทางเข้าออกสาหรับท่าเรือเป้าหมาย 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือ
ระนอง ท่าเรือชุมพร และท่าเรือประจวบ ดังนี้
1) การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนสาหรับท่าเรือระนอง

2) การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนสาหรับโครงการท่าเรือชุมพร
3) การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนสาหรับท่าเรือประจวบ

4.4

การออกแบบแนวคิดรูปแบบเส้นทางทางถนนและรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าว
ไทยและฝั่งอันดามัน

ข้อ
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ที่ปรึกษาจะทาการออกแบบแนวคิดรูปแบบเส้นทางทางถนนและรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งอันดามันของเส้นทางโครงการที่เสนอแนะ ดังแสดงรูปแบบหน้าตัดของการพัฒนาเส้นทางรถไฟและการ
พัฒนาถนนเพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล ดังในรูปที่ 4.2 ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

รูปแบบการพัฒนาทางรถไฟ

รูปแบบการพัฒนาทางถนน

รูปที่ 4.2 รูปแบบการพัฒนาเส้นทางรถไฟและถนนเบื้องต้น

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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1. การสารวจแนวเส้นทางเบื้องต้น
 จัดหาแผนที่หรือภาพถ่ายดาวเทียมที่เหมาะสม เพื่อใช้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และอุปสรรค
สิ่งกีดขวางเบื้องต้น รวมทั้งนามาใช้เป็น Base Map ในการกาหนดแนวเส้นทางเบื้องต้น
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ที่ปรึกษาจะจัดเตรียมแผนที่ห รือภาพถ่ายดาวเทียมที่เหมาะสม ครอบคลุ มพื้นที่โ ครงการ
โดยมีระดับความละเอียดในมาตราส่วนที่เหมาะสมที่สามารถแสดงให้เห็นแนวเส้นทางและ
สภาพพื้นที่ที่มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยจะทาการจัดหาแผนที่มาตรส่ ว น
1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร รวมถึงจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศที่มี
ความละเอียดสูง (High Resolution Imagery) ครอบคลุ มพื้นที่โ ครงการ โดยมีระดับความ
ละเอีย ดในมาตราส่ว นที่เหมาะสมที่สามารถแสดงให้เห็น แนวเส้ นทางและสภาพพื้นที่ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน

 รวบรวมข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น โครงข่า ยถนนและรถไฟในบริเ วณพื้ น ที่โ ครงการ
โครงการและแผนงานโครงการต่างๆ ในอนาคต ลักษณะของการใช้ที่ดินตามที่กาหนดไว้ใน
ผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เป็นต้น
 งานสารวจแนวเส้นทางโครงการเบื้องต้น โดยพิจารณาสภาพลักษณะภูมิประเทศ ข้อจากัด
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน อุปสรรคสิ่งกีดขวาง สภาพแวดล้อม สถานที่สาคัญ วัด โรงเรียน
แหล่งชุมชน แหล่งโบราณสถาน ฯลฯ
 การกาหนดแนวเส้นโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งทางถนนและรถไฟเบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การสารวจแนวทางเบื้องต้น และการสารวจอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง ซึ่งได้ลงตาแหน่งและ
รายละเอียดของอุปสรรคและสิ่งกีดขวางในภาพถ่ายทางดาวเทียม ประกอบกับข้อจากัดใน
การกาหนดแนวเส้นทาง ในขั้นแรกอาจจะมีทางเลือกหลายทางเลือก

 ที่ปรึกษาจะได้ทาการประเมิน และเสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงที่มี
ความเหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและแผนการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ
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2. งานออกแบบเบื้องต้นของโครงการ

 งานออกแบบเบื้องต้น เพื่อกาหนดรูปแบบการพัฒนาของโครงการของทางเลือกในการพัฒนา
โครงข่ายเชื่อมโยงที่เสนอแนะ เช่น การกาหนดแนวสายทาง การกาหนดรูปแบบของการ
พัฒ นา รู ป แบบการก่อสร้างเส้ นทางในโครงการ เพื่อประเมินค่าก่อสร้างและบารุงรักษา
แล้วนาไปใช้ในการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
 งานออกแบบแนวทางรถไฟจะพิจารณากาหนดแนวเส้นทางบนแผนที่ 1:50,000 ร่วมกับการ
ใช้ภาพถ่ายดาวเทีย ม เพื่อกาหนดแนวเส้ นทาง แนวเขตทางเบื้องต้น ที่ตั้งสถานี และจุด
ขนถ่ายสิ น ค้า ตามมาตรฐานและข้อกาหนดของการรถไฟแห่ งประเทศไทย การกาหนด
รูป แบบของจุ ดตัดทางรถไฟ การกาหนดลั กษณะรูปแบบเส้นทางว่าจะเป็นทางระดับพื้น
ทางยกระดับ ทางลอดหรืออุโมงค์

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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 งานออกแบบถนนจะพิจารณากาหนดแนวถนนบนแผนที่ 1:50,000 ร่วมกับการใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียม โดยอ้างอิงกับ มาตรฐานและข้อกาหนดของกรมทางหลวง การออกแบบจะจัดทา
แบบแปลน แบบรูปตัดทาง แบบแปลนทางแยกสาคัญ เพื่อใช้ในการประมาณการเบื้องต้น
รวมทั้งการกาหนดลักษณะรูปแบบเส้นทางว่าจะเป็นทางระดับพื้น ทางยกระดับ ทางลอด
หรืออุโมงค์

การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์การเชื่อมต่อฐาน
การผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้
จังหวัดระนอง
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4.5
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ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อฐานการผลิตใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะพิจารณาจาก
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนาผลการทบทวนและวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษา และแนวโน้มการพัฒนามา
ทาการวิเคราะห์เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์การเชื่อมต่อฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง เพื่อให้มีความ
สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ โดยจะมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศ ดังแสดงกรอบแนวคิดในการจัดทาในรูปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วท าการก าหนดยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐานและโลจิ ส ติก ส์
การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัด
ระนอง จะประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์เบื้องต้น ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

ําห
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“ยกระดับการพัฒนาการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์
จากจุดยุทธศาสตร์ของไทยที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ากับมหาสมุทรอินเดีย (East-West Corridor)
ทาให้ไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการผลิต การคมนาคมขนส่งของเอเชีย”
พันธกิจ (Mission)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางชายฝั่งทั้งสองฝั่งทะเลและองค์ประกอบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ของประเทศไทย
เป้าประสงค์ (Objectives)

เป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้านาเข้าและส่งออกของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย
ผ่ านประตูการค้า ฝั่ งอันดามัน ในพื้น ที่ภ าคใต้ ท่าเรือน้ าลึ กระนอง โดยไม่ต้องใช้เส้ นทางอ้อมผ่ านช่องแคบ
มะละกา (สิงคโปร์)
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

o ท าให้ เ กิ ด การประหยั ด พลั ง งานและช่ ว ยลดต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้ า ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
o ลดการใช้รถบรรทุกในการขนส่งทางถนน ทาให้ลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

มูล
ส

o เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ท่าเรือน้าลึกระนอง ให้เป็นประตูการค้าในฝั่งอันดามันได้ตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้ากับประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC

ข้อ

o ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ EEC และ SEC

กลยุทธ์ในการดาเนินการ
o การพั ฒ นาท่ า เรื อ และเส้ น ทางเดิ น เรื อ ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นที่ภาคใต้
o การพัฒนาโครงข่ายทางถนนและรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือทั้งสองฝั่งทะเล
o การกาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางทะเล ฯลฯ

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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5. การจัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในพื้นที่
ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล จังหวัดระนอง
5.1

การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า

ําห
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แนวทางในการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าดังกล่าว จะได้ทาการปรับปรุงมาจากแบบจาลองด้าน
การขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) ซึ่งใช้แพร่หลายในการจัดทาแบบจาลองเพื่อวางแผนโครงการด้านการจราจรและขนส่งของหน่วยงาน
ต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีลักษณะดังนี้

ข้อ

มูล
ส

 การจัดแบ่งระบบพื้นที่ย่อยในการศึกษา ซึ่งใช้เป็นตัวแทนสาหรับจุดต้นทาง-ปลายทางของการ
เดิ น ทางภายในพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยระบบพื้ น ย่ อ ยที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ จ ะแบ่ ง เป็ น สองระดั บ
ประกอบด้วย ระบบพื้นที่ย่อยในระดับละเอียด (Fine Zone) และ ระบบพื้นที่ย่อยระดับหยาบ
(Coarse Zone)

รูปที่ 5.1 ระบบพื้นที่ย่อยที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้านการจราจรและขนส่ง
(Transportation Zoning System)

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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 แบบจาลองระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง จะประกอบไปด้วย โครงข่ายคมนาคมการขนส่งทาง
ถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้าและทางชายฝั่งทะเล

รูปที่ 5.2 แบบจาลองโครงข่ายคมนาคมขนส่งระดับประเทศ
(National Transportation Network)

วิธีการดาเนินงานในการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจรและขนส่งบนโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ในภาพรวมโดยกาพัฒนาแบบจาลองด้านการจราจรและขนส่ง เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์
สภาพการจราจรและขนส่งในปีอนาคต จะมีขั้นตอนการดาเนินการ ประกอบด้วย

มูล
ส

 ปรับปรุงและจัดแบ่งระบบพื้นที่ย่อยที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้านการจราจรและขนส่ง สาหรับพื้นที่
โครงการให้มีความละเอียดเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์

ข้อ

 ปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมที่ใช้ในแบบจาลองให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมโครงข่ายทางหลวง
โครงข่ายการขนส่งทางรถไฟ ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งแผนงานและโครงการรูปแบบการ
ขนส่งต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นข้อมูลล่าสุดตามแผนการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 ทบทวนข้อมูลพื้นฐานสาหรับแบบจาลองการเกิดการเดินทางและแบบจาลองการกระจายการ
เดิน ทาง แบบจาลองการเลื อกรูปแบบการเดินทาง และแบบจาลองการกาหนดเส้ นทางการ
เดินทาง

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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 ปรั บ ปรุ งฐานข้อมูล ปั จ จั ย ทางด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดการเดินทาง (Planning Data) ทั้งใน
ปัจจุบันและการคาดการณ์ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ ข้อมูลในปีล่าสุด ให้ครอบคลุมทั้งการ
เดินทางของคนและสินค้า
 พัฒนาแบบจาลองการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า ให้สอดคล้องกับรูปแบบการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการขนส่งในปัจจุบัน พ.ศ. 2563 และภายใต้สถานการณ์ที่สมมติขึ้นซึ่งเป็นทางเลือก
รูปแบบการขนส่งใหม่ เพื่อนาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเส้นทางใน
การขนส่งสินค้า (Model Split Model)
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 พัฒนาและปรับเทียบแบบจาลองด้านการจราจรและขนส่งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ขนส่งใน
ปัจจุบัน พ.ศ. 2563 (Model Validation) ด้วยข้อมูลการจราจรที่ ได้จากการทบทวน รวบรวม
และสารวจ โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการปรับเทียบต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
 ประยุ กต์ใ ช้แบบจ าลองด้านการจราจรและขนส่ งที่ ได้ทาการพัฒ นาขึ้นของโครงการ ทาการ
วิเคราะห์และคาดการณ์สภาพการจราจรและขนส่งในปีอนาคต ภายใต้กรณีทดสอบต่างๆ ที่ปี
อนาคต ปีที่ 10 20 และปีที่ 30 ของการเปิดให้บริการ โดยจะทาการทดสอบนโยบายทางด้าน
แผนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
 กรณีพื้นฐานปัจจุบัน : ไม่มีการดาเนินการโครงการ

 กรณีพื้นฐานอนาคต : กรณีมีการพัฒนาโครงการต่างๆ ตามแผนงานที่รวบรวมไว้
 กรณีทดสอบ

5.2

: กรณีมีโครงการ-ตามแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิ ตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองที่เสนอแนะ

การประมาณค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ

ข้อ

มูล
ส

1. การประมาณค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ

การวิเคราะห์ประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการ
ขนส่งสินค้าจากพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัด
ระนอง เพื่อนามาใช้ ส าหรับ การวิเคราะห์ และประเมินผลในการจัดทาแผนโลจิส ติกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ซึ่งจะประกอบด้วยมูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายด้าน
ต่างๆ ในการพัฒนาโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 5.3

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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รูปที่ 5.3 มูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ของโครงการ

2. การประมาณผลประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ

ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทางตรงของโครงการจะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
สินค้าโดยตรง อันประกอบด้วย
(1) ผลประโยชน์ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย

ข้อ

มูล
ส

การพัฒ นาดังกล่าวเพื่อรองรับการขนส่ งสิ นค้าส่งออกและนาเข้า ระหว่างพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก EEC กับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดีย อันได้แก่ ประเทศใน
แถบเอเชียใต้ (BIMSTEC) ตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เชื่อมโยงพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคใต้ SEC ผ่ า นเส้ น ทางการขนส่ ง ทางทะเลและเชื่ อ มโยงระหว่ า งท่ า เรื อ ฝั่ ง
อันดามันและฝั่งอ่าวไทย (Land Bridge) ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยผ่านท่าเรือน้าลึกระนองซึ่งเป็น
ประตูการค้าฝั่งอันดามันโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า อีกทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งกรณีช่องแคบมะละกาประสบ
ปัญหา กรณีนี้จะเป็นการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) ทั้งหมด

(2) ผลประโยชน์จากการขนส่งสินค้าภายในประเทศเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทย
การพัฒ นาดังกล่าวเพื่อ รองรับการขนส่งสิ นค้าเชื่อมโยงภายในประเทศระหว่างพื้นที่ เขต
พัฒ นาพิ เศษภาคตะวั นออก EEC กั บ พื้ น ที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคใต้ SEC ซึ่ ง ปั จจุ บั น จะมี
รูปแบบการขนส่งทางรถบรรทุก เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งผ่านเส้นทางการขนส่งทาง
ทะเล และขนส่งเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจะสามารถลดปริมาณรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนทั้งบน
เส้ น ทางสายหลั ก ทางหลวงหมายเลข 4 โดยเฉพาะเส้ น ทางที่ วิ่ ง ผ่ า นเข้ า มายั ง พื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานครเพื่ อไปสู่ เส้ นทางภาคตะวัน ออกพื้น ที่ EEC ไปท่ าเรือแหลมฉบัง ดั งนั้ น
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการสาหรับการพัฒนาเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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เชื่อมโยงภายในประเทศระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กับพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ SEC จะเป็นการปรับเปลี่ยนและส่งเสริมให้มีการใช้รูปแบบการขนส่งทางน้า
ที่เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
การขนส่งทางรถบรรทุก

5.3
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นอกเหนือจากผลประโยชน์โดยตรงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการก่อสร้างพัฒนาท่าเรือและโครงข่าย
เชื่อมโยงของเส้นทางโครงการดังกล่าวแล้ว นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงฐานการผลิ ตในพื้นที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่
ภาคใต้ จั งหวั ดระนองแล้ ว ยังก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทางอ้อมต่ างๆ เช่น ส่ ง เสริมการลงทุ น
กระตุ้นการพัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีวิต เป็นต้น

วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนยั สาคัญ (Environmental Checklist)
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ดังกล่าว

ที่ป รึกษาจะดาเนิน การศึกษาและจัดทารายการข้อมูล ด้านสิ่ งแวดล้ อมเบื้องต้น (Environmental
Checklist) ของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง เพื่อศึกษาข้อจากัดด้าน
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากพื้นที่เขต
พั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก EEC กั บ ประตู ก ารค้ า ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ (Environmental Checklist) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ดังกล่าว เพื่อสามารถนาไปใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่อไป โดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่ที่จะพัฒนาโครงการ

ข้อ

มูล
ส

ที่ป รึ กษาจะทาการรวบรวมข้อ มูล ทุติยภู มิที่เกี่ย วข้องจากเอกสารและรายงานต่ างๆ รวมทั้ ง
กฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดาเนินงานศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
รวมทั้ ง การใช้ ฐ านข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ (GIS) ประกอบกั บ การส ารวจใน
ภาคสนาม มาใช้ในการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบ
ข้อจากัดทั้งทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ป่าอนุรักษ์
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้า อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ชุ่มน้า ผังเมือง เป็นต้น และการตรวจสอบพื้นที่ที่มี
ความสาคัญเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน วัด โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
ครอบคลุม 4 องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย ภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการชะล้าง
พังทลายของดิน ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว อุทกวิทยาน้าผิวดิน คุณภาพน้าผิวดิน อากาศ
และบรรยากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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(2) ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มทางชี ว ภาพ ประกอบด้ ว ย ชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ า ทรั พ ยากรป่ า ไม้
ทรัพยากรสัตว์ป่า นิเวศวิทยาทางน้า
(3) คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย การคมนาคมขนส่ ง สาธารณู ป โภค
การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม การใช้ประโยชน์ที่ดินและสันทนาการ
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(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย เศรษฐกิจ-สังคม การโยกย้ายและเวนคืน การศึกษา
การสาธารณสุข อาชีวอนามัย /สุขาภิบาล การแบ่งแยกชุมชน อุบัติเหตุและความปลอดภัย
ความปลอดภัยในสังคม ความสาคัญเฉพาะต่อชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
และสุนทรียภาพ

2. การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในประเด็นต่างๆ ของพื้นที่ศึกษาแล้ว
จะจัดทารายการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการทั้งด้าน
บวกและด้านลบ โดยแสดงข้อมูลประเด็นสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบ และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ หลังจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีเช็ครายการแล้วจะสรุป
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อประกอบการจัดทาแผนงานและและจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนการพัฒนาและสาหรับนาไปใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอน
ต่อไป

5.4

การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้
แผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ จะคานวณต้นทุนด้านเศรษฐกิจของโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และประเมินผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามแผนการพัฒนา Logistics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการ
ตัดสิ นใจของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการขนส่ งสิ นค้า
เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
หรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจของโครงการเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากรในการดาเนินการโครงการ เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่ได้รับจากการดาเนินการ
โครงการ โดยเป็ นการเปรี ยบเทีย บระหว่าง “กรณีมีโ ครงการ” และ “กรณีไม่มีโ ครงการ” ด้ว ยวิธี CostBenefit Analysis ซึ่ ง วิ ธี นี้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า อยู่ บ นหลั ก การของเหตุ ผ ลที่ เ หมาะสมส าหรั บ ใช้
วิ เ คราะห์ โ ครงการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ในภาพรวม โดยพิ จ ารณาในแง่ ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า แล้วนาผลประโยชน์มาคานวณเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการตลอดช่วงระยะเวลาของการวิเคราะห์ ดังแสดงแนวทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจใน
รูปที่ 5.4

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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โครงการที่เสนอแนะภายใต้แผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

การวิเคราะห์สภาพการขนส่ง
สินค้ากรณีมีโครงการ

การวิเคราะห์สภาพการขนส่ง
สินค้ากรณีไม่มีโครงการ

การเปรียบเทียบสภาพการขนส่งสินค้า
กรณีมีและไม่มีโครงการ

การประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ
ค่าดาเนินการและบารุงรักษาของโครงการ

การประเมินผลประโยชน์
ของโครงการ
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รูปแบบเบื้องต้น
ของโครงการ

วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ
(NPV and EIRR and B/C Ratio)

รูปที่ 5.4 แนวทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ

สมมติ ฐ านในการวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ ที่ใช้ ในการวิเ คราะห์ และประเมิน ผลด้า นเศรษฐกิ จของ
โครงการ เป็นดังนี้
 มูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินการโครงการ จะพิจารณาเป็นมูล ค่าทาง
การเงินคงที่ที่ปีปัจจุบัน (Constant Price) ซึ่งสามารถคานวณราคาทางเศรษฐศาสตร์จากราคา
ทางการเงินได้ โดยใช้ตัวคูณ ปรับค่าทางการเงินให้เป็นมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์ (Conversion
Factor)

ข้อ

มูล
ส

 ค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของโครงการ ที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ใช้สมมติฐานในการกระจายการลงทุน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมฯ
ออกแบบรายละเอี ย ด การเวนคื น ที่ ดิ น และชดเชยทรั พ ย์ สิ น จนกระทั่ ง ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ
การกระจายค่ า ลงทุ น ของโครงการตามค่ า ใช้ จ่ า ยแต่ ล ะประเภทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละในแต่ ล ะปี
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและดาเนินการระหว่างเปิดให้บริการ
 ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ จะพิจารณาเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านการจราจร
และขนส่ ง ประกอบด้ ว ย การประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง (Cost Saving) และการ
ประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า (Time Saving) รวมทั้งการประหยัดอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
ต้องพิจารณาตามลักษณะโครงการที่เสนอแนะ
 ระยะเวลาในการวิเคราะห์โครงการ 30 ปี โดยจะวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของ
โครงการที่ปีเป้าหมาย หลังปีที่สมมติที่คาดว่าเปิดให้บริการโครงการได้เร็วที่สุดทุก 10 ปี

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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 การคิดมูลค่าซาก (Salvage value) ของโครงการ จะถือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีสุดท้าย
ของโครงการ โดยจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าก่อสร้างของโครงการ โดยมีสมมติฐานให้มีค่าเฉลี่ยใน
การใช้งานที่แตกต่างกันตามลักษณะของโครงการ โดยจะคานวณเป็นสัดส่วนเทียบกับอายุการใช้งาน
ที่เหลืออยู่ โดยปีสุดท้ายจะคิดมูลค่าซาก (Salvage Value) ของโครงการที่เหลืออยู่ ส่วนมูลค่า
ที่ดินที่ปีสุดท้ายจะกาหนดให้มีมูลค่าเท่าเดิม

5.5

ําห
ร
อย ับปร
ู่ระห ะก
ว่าง อบก
การ ารศ
ศึก ึกษ
ษา าข
โคร องโ
งกา ครง
การ
ร

 อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 12 (เป็นอัตราที่เคยมีการศึกษาถึงต้นทุนของเงินลงทุนใน
ประเทศไทย โดยธนาคารโลกและส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติและเป็นอัตราซึ่งใช้ในการวิเคราะห์โครงการภาครัฐในหลายๆ หน่วยงานในปัจจุบัน

การจัดทาแผนงานและและจัดลาดับความสาคัญของแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล จังหวัดระนอง
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ที่ปรึกษาจะจัดทาแผนการพัฒนาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐาน
การผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยจะ
ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่เหมาะสม พร้อมลาดับความสาคัญของโครงการ ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์
และประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของแต่ละโครงการ และนามาใช้ในการจัดทาแผนงานและจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล ซึ่งจะอยู่
ภายใต้แผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ที่กาหนดไว้ โดยจะมีสรุปรายละเอียดของ
โครงการเบื้องต้น ประกอบด้วย
 โครงการที่เสนอแนะ
 หลักการและความจาเป็นของโครงการ
 แนวคิดและรูปแบบการลงทุนเบื้องต้นของโครงการ
 รายละเอียดโดยสรุปของผลการศึกษาของโครงการเบื้องต้น
 มูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของโครงการ
 ระยะเวลาในการดาเนินการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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6. การติดตามข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สานักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
โทรศัพท์ 02 215 1515 ต่อ 3044
โทรสาร 02 215 3526
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กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จากัด
เลขที่ 35/3 ซอยส่องแสงตะวัน (ลาดพร้าว 44) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2938 3895-6
โทรสาร 0 2938 1742
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จากัด
เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 619 9931
โทรสาร 02 619 9932
บริษัท พีเอสเค จากัด
เลขที่ 1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 24-25 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 617 0429
โทรสาร 02 617 0426
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 218 2880
โทรสาร 02 218 2859

งานศึกษาการจัดทาแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
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