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ในการประชุมคณะรัฐมนตร�อย�างเป�นทางการนอกสถานท่ี จังหวัดชุมพร
เม่ือเดือนส�งหาคม 2561 ได�มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต� (SEC) โดยจะเร� �มในพ�้นที่ 4 จังหวัด ได�แก� ชุมพร ระนอง
สุราษฎร�ธานี และนครศร�ธรรมราช ซึ ่งโครงการที ่จะเร�งผลักดัน
คือ โครงการพัฒนาท�าเร�อระนอง โครงการระบบรถไฟทางคู� และโครงการ
พัฒนาการท�องเที่ยวในเขตพัฒนาการท�องเที่ยวฝ��งทะเลตะวันตก
หร�อโครงการไทยแลนด��ร�เว�ยร�า เพ�อ่พล�กโฉมการพัฒนาพ�น้ท่ีภาคใต�
เพ��มรายได�ให�มากข�้น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร
ได�พ�จารณาเห็นความจำเป�นเร�งด�วน และประส�ทธิภาพของการลงทุน
ในการก�อสร�างโครงสร�างพ�น้ฐานด�านการคมนาคมขนส�ง เพ�อ่พัฒนา
ระบบโลจ�สติกส�ที ่ม ีประส�ทธิภาพตอบสนองต�อการลดต�นทุน
ด�านโลจ�สติกส�และเพ��มประส�ทธิภาพการขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงฐาน
การผล�ตในพ�น้ท่ีเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพ�้นที ่ภาคใต�ที ่สามารถตอบสนองการลดต�นทุนด�านโลจ�สติกส�
ของการขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงฐานการผล�ตในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� เพ�่อส�งต�อส�นค�า
ไปยังกลุ�มประเทศ BIMSTEC หร�อตะวันออกกลาง ยุโรป ได�อย�าง
มีประส�ทธิภาพ จ�งได�จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจ�สติกส�
เพ�่อเพ��มประส�ทธิภาพการขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงฐานการผล�ตในพ�้นที่
เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต�
จังหวัดระนอง

โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจ�สติกส� เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
การขนส�งส�นค�าเช่ือมโยงฐานการผล�ต ในพ�น้ท่ีเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)

กับประตูการค�าในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง
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วัตถุประสงคของโครงการ

เพ� �มประส�ทธิภาพการพัฒนาโครงสร�างพ� ้นฐาน
ด�านการคมนาคมขนส�งในพ�้นที่ภาคใต�ที่สามารถเชื่อมโยง
การขนส�งสองฝ��งทะเล (อ�าวไทย - อันดามัน)

เพ�่อจัดทำแผน Logistics ที่มีประส�ทธิภาพตอบสนอง
ต�อการลดต�นทุนด�าน Logistics เพ�่อเพ��มประส�ทธิภาพ
ของการขนส�งส�นค�าเชื่อมโยงฐานการผล�ตในพ�้นที่
เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค�า
ในพ�้นที่ภาคใต� จังหวัดระนอง
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ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาโครงการ

รองรบัและส�งเสรมิการพฒันาพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) และพืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษ
ภาคใต� (SEC) ให�เป�นฐานเศรษฐกิจใหม�

ส�งเสรมิให�มีการใช�ประโยชน�ท�าเรอืระนอง ให�เป�น
ประตูการค�าในฝ��งอนัดามันได�ตามวตัถปุระสงค�
และเพิม่ขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

ลดปรมิาณการขนส�งสินค�าทางรถบรรทุก ระหว�าง
พื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับกลุ�มจงัหวดัในพืน้ท่ีภาคใต�

ลดต�นทุนและระยะเวลาในการขนส�งสินค�า
นำเข�าและส�งออก

SEC

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
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พื้นท่ี
SEC

พื้นท่ี
EEC

การขนส่งทางราง

1 การพัฒนาโครงข่ายเชือ่มโยงพื้นท่ี EEC กับพื้นท่ี SEC

ประตูการค้า
ฝ่ังอา่วไทย

ประตูการค้า
ฝ่ังอนัดามนั

ท่า

เรือฝ่ังอันดามนั ทา่
เรือฝ่ังอ่าวไทย

ท่า

เรือ
ฝ่ังพ้ืนท่ี EEC

การขนส่งทางถนน
และการขนส่งทางราง

การขนส่งทางเรอื

2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเชือ่มโยงในพื้นท่ี

4 การพัฒนาเพื่อเพิ่มบทบาทพื้นท่ีหลังท่า

3 การบรหิารจดัการเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาท�าเรือฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอันดามัน บริเวณพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� (SEC) เพื่อใช�เป�นจุดเชื่อมโยง
การขนส�งระหว�างท�าเรอืสองฝ��งทะเล โดยมีแนวคดิการพัฒนาท�าเรอืฝ��งอ�าวไทยและฝ��งอนัดามัน ให�มีความเช่ือมโยงและ
สอดคล�องกับความต�องการในการขนส�งสินค�า ครอบคลุมกับลักษณะการขนส�งสินค�าท้ังตำแหน�งท่ีต้ังของท�าเรือ
ที่เหมาะสมสอดคล�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
เพ่ือการส�งเสริม และจูงใจ รวมถึงไม�เป�นอุปสรรคต�อการขนส�งสินค�าต�อผู�ประกอบการท่ีมาใช�บริการ

การพัฒนาเพื่ือเพิ่มบทบาทพื้นท่ีหลังท�า ซึ่งเป�นป�จจัยท่ีสำคัญและมีผลต�อปริมาณการขนส�งสินค�า
ทางเรือ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 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
พืน้ท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) กับประตกูารค�าในพืน้ท่ีภาคใต� จงัหวดัระนอง
โดยการพัฒนาเส�นทางการขนส�งสินค�าเชื่อมโยงระหว�างพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต� (SEC) 

กรอบแนวคิด
การดําเนินโครงการ
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อาวไทย
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อันดามัน
A N D A M A N

โครงการศึกษาท่าเรอืชมุพร

ท่าเรอืระนอง

ท่าเรอืประจวบ

ระนองระนอง

ยะลา

ชุมพรชุมพร
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การพัฒนาท�าเร�อชายฝ��ง

 เป�นศูนย�รวบรวม และกระจายสินค�า
 ระหว�างพื้นที่ EEC กับพื้นที่ SEC

เป�นการเชื่อมโยงการขนส�งทางชายฝ��ง
ภายในประเทศ เพื่อการนำเข�าและส�งออก
ผ�านประตูการค�าทางทะเลฝ��งอันดามัน
โดยผ�านท�าเรือฝ��งอ�าวไทย
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1.    สถานีขนสงสินคาคอนเทนเนอรรองรับ EEC
  จังหวัดฉะเชิงเทรา

       แนวคิดเบื้องตนแนวเสนทางรถไฟเชื่อมโยง
      ระหวาง ICD ลาดกระบัง - รถไฟสายใต

1

2

     แนวเสนทางรถไฟชุมพร - ทาเร�อน้ำลึกระนอง
3

เพือ่สนับสนุนให�เกิดการเปลีย่นรปูแบบการเชือ่มโยง
การคมนาคมขนส�งทางถนนโดยรถบรรทุกมาใช�
การคมนาคมขนส�งทางรถไฟ (Modal Shift)

= CY/ICD ในป�จจุบัน

= CY/ICD แผนระยะท่ี 1 ในอนาคต

แผนพัฒนา
โครงข�ายเส�นทางรถไฟและสถานีตู�สินค�า

SRTO แหลมฉบัง

ICD ลาดกระบัง

35

9 72

4

3

โครงการพัฒนารถไฟทางคู�ขนาดมาตรฐานเพื่อรองรับ
โครงการก�อสร�างรถไฟความเร็วสูง ช�วง กรุงเทพฯ - หัวหิน

โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู� ระยะที่ 1
ช�วง นครปฐม - หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ� - ชุมพร

โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู� ระยะที่ 2
ช�วง สุราษฎร�ธานี - หาดใหญ� - นราธิวาส

โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู� ระยะที่ 2
ช�วง สุราษฎร�ธานี - หาดใหญ� - สงขลา

โครงการก�อสร�างรถไฟทางคู� ระยะที่ 2
ช�วง ชุมพร - สุราษฎร�ธานี

CY ชุมทางหาดใหญ

ICD ทุงสง

CY ทุงโพธ์ิ

สามรอยยอด

มาบอํามฤทธ์ิ

นาผักขวาง

หวากอ

ทุมมะเมา

สะพลี

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

เพื่อใช�เป�นเส�นทางเข�าออกของท�าเรือ
สำหรับการขนส�งสินค�าภายในพื้นที่ SEC1
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