
การประชุมสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1
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งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

หลักการและเหตุผล

❖ ปัจจุบันการสินค้าส่งออก/น าเข้าจะผ่านท่าเรือในพ้ืนที่ EEC โดยการขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศด้านมหาสมุทรอินเดียจะต้องท าการขนส่งผ่านและเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือบริเวณ
ช่องแคบมะละกา ถ่ายล าบริเวณผ่านช่องแคบมะละกา ท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยและใช้เวลำมำกข้ึน

❖ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 
4.0 ซึ่งจะเป็นกำรยกระดับอุตสำหกรรมของประเทศเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและท ำให้ 
เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยำว โดยต้องกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงในด้ำนกำร
คมนำคมอย่ำงครบวงจรเพื่อเชื่อมโยงกำรคมนำคมให้สะดวก 

❖ ครม. มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC (ส.ค 61) โดยได้ก ำหนด
กรอบภำพรวมในกำรพัฒนำ โดยในส่วนภำคใต้ตอนบน ชุมพรและระนอง จะผลักดันเช่ือมโยงให้
เป็นประตูกำรค้ำฝั่งตะวันตก เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำ ช่วยร่นระยะเวลำกำร
ขนส่งสินค้ำ 

❖ ควำมได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์ของประเทศไทย พื้นที่ภำคใต้ของประทศสำมำรถเปิดสู่ทะเลทั้งฝั่ง
อ่ำวไทยและฝั่งอันดำมัน ท ำให้มีโอกำสในกำรพัฒนำเส้นทำงเพื่อขนส่งผ่ำนท่ำเรือฝั่งอันดำมัน 
โดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกำ

สนข. ได้พิจารณาและเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่ EEC 

กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)

3

โครงการเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

❖ เป้าหมายหลัก : การส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศที่มีอยู่เดิมและอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง

❖ แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรม 2 กลุ่ม : กลุ่มแรก เป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีฐานการผลิต
ที่ดีมากอยู่แล้ว และกลุ่มที่สอง เป็นการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต

❖ เป้ำหมำย : สร้ำงควำมเจริญในพ้ืนที่
โดยเฉพำะกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจแห่ง
ใหม่ โดยมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบโลจิสติกส์เป็นส่วนสนับสนุน
หลั ก ในกำร เชื่ อม โย งกิ จกร รมทำง
เศรษฐกิจ รวมทั้งกระจำยกำรพัฒนำจำก
พ้ืนที่เศรษฐกิจเดิมสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่

❖ แนวทำงในกำรพัฒนำ 4 ด้ำน
o ก ำ ร พั ฒ น ำ ป ร ะ ตู ก ำ ร ค้ ำ ฝั่ ง

ตะวันตก (Western Gateway) 
o กำรพัฒนำประตูสู่กำรท่องเที่ยว

อ่ำวไทยและอันดำมัน (Royal 
Coast and Andaman Route) 

o กำรพัฒนำอุตสำหกรรมฐำน
ชีวภำพและกำรแปรรูปกำรเกษตร
มูลค่ำสูง (Bio-Base and 
Processed Agricultural 
Products) และ

o กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรส่งเสริมวัฒนธรรมและกำร
พั ฒ น ำ เ มื อ ง น่ ำ อ ยู่  ( Green 
Culture Smart and Livable 
Cities)
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งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

ต้องท าการขนส่งผ่านและเปลี่ยนถ่ายสินค้าท่ี
ท่าเรือประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซียบริเวณ
ช่องแคบมะละกา (Transshipment)

การขนส่งการขนส่งสินค้าน าเข้าหรือส่งออกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดียในปัจจุบัน

ช่องแคบมะละกา (Strait of Malacca) 
➢ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ

คมนาคมทางทะเลและเป็นเสน้ทางเดินเรือ
หลักที่ส าคัญของโลก 

➢ เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้ามากอันดับ 1
ของโลก (Transshipment)

Source: World Shipping Council

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
EEC 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
SEC 
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ปัญหาความหนาแน่นของปริมาณเรือ

สัดส่วนการปล้นเรือทั่วโลกเฉล่ีย 20 ปี (พ.ศ. 2541-2561)
ที่มำ : International Maritime Organization (IMO)

แนวโน้มสภาพปัญหาการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา

ปัญหาความไม่ปลอดภัย

ปัญหาลักษณะทางกายภาพของช่องแคบ

5
งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 2.35 ต่อปี

ปัญหาอุบัติเหตุ

ปี 2561 ประมาณ 85,000 ล า/ปี เฉล่ีย 250 ล า/วัน 
มีปริมาณตู้สินค้ากว่า 60 ล้านTEU /ปี

ที่มา : Malaysian Marine Department for vessels over 300gt.
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ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศผ่านชอ่งแคบมะละกา

o ปี 2561 มีปริมาณเรือท่ีผ่านช่องแคบมะละกาหนาแน่นคับคั่ง ประมาณ 85,000 ล าต่อปี
o เป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุด 28.9% รองลงมา คือ เรือบรรทุกน้ ามัน (ไม่รวม VLCC) 24.2% และเรือประเภทอื่นๆ 19.9%

o จากการค านวณของสถาบันสถาบัน Maritime Institute of Malaysia (MIMA)
• คาดการณ์ว่า การขนส่งสินค้าทางเรือที่ผ่านช่องแคบมะละกาจะเต็มศักยภาพที่สามารถรองรับได้ในปี 2567
• ช่องแคบมะละกาสามารถรองรับเรือเดินสมุทรได้ประมาณ 122,640 ล าต่อปี 

o จากผลการศึกษาของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
• คาดการณ์ว่า ปริมาณเรือที่ผ่านช่องแคบมะละกาในอนาคตจะเพิ่มขึ้นมากถึง 4 เท่าตัว ในปี 2593 จากระดับในปี 2543

o จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก 
• ช่องแคบมะละกาจะมีปริมาณเรือผ่านมากถึง 122,500 ล า ภายในปี 2568 ซึ่งจะเต็มศักยภาพของช่องแคบมะละกาที่สามารถรองรับได้

ปัจจุบัน

อนาคต
6ศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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The Eastern Economic Corridor (EEC)

The Southern Economic Corridor (SEC)

The major economies 

China, Japan, 
and South Korea

The Existing Shipping Route

The New Transshipment Route

Europe, 
Africa, 

Middle East

การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของ สนข.

Andaman Sea 

the Gulf of 
Thailand

Indian Ocean

Pacific Ocean

งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 7



เป้าหมายการพฒันา

ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศด้าน
มหาสมุทรอินเดียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะประตูการค้าหลักของประเทศ
ไทยอยู่ฝั่งอ่าวไทย..............ต้องใช้เส้นทางการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา

ปัญหาการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาในอนาคต

1

2

พัฒนาเป็นเส้นทางขนส่งในประเทศเชื่อมโยงพื้นที่ EEC 
และ SEC ผ่านประตูการค้าท่าเรือฝั่งอันดามัน

8
งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 8



งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

การจัดสัมมนาและประชาสมัพันธ์

9
งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 9



การศึกษาอุปสงคข์องการขนส่งสินค้าในพื้นที่เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีโอกาสในการขนส่ง
เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

10

งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง



ฉากทัศน์ (Scenario) ในการคาดการณ์สินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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แผนงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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การแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

1. สินค้าในประเทศ EEC<->SEC 2. สินค้าส่งออก/น าเข้าของไทย 3. สินค้าสนับสนุน

กลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนสง่

สินค้า Export ผ่าน
ท่าเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้า Import ผ่าน
ท่าเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้าตามแผนพัฒนา 
EEC-SEC

สินค้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ

สินค้า New S-Curve

นิคมอุสาหกรรมฮาลาล

สินค้าผ่านแดน 
(รถไฟไทย-จีน)

สินค้าจาก EEC->SEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

สินค้าจาก SEC->EEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

ส่งออก-น าเข้า
ฝั่งท่าเรือระนองขนส่งภายในประเทศเชื่อมโยง

ระหว่าง EEC-SEC ฝั่งท่าเรือชุมพร

Scenario 1

Scenario 2 13



การแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

1. สินค้าในประเทศ EEC<->SEC 2. สินค้าส่งออก/น าเข้าของไทย 3. สินค้าสนับสนุน

กลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนสง่

สินค้า Export ผ่าน
ท่าเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้า Import ผ่าน
ท่าเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้าตามแผนพัฒนา 
EEC-SEC

สินค้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ

สินค้า New S-Curve

นิคมอุสาหกรรมฮาลาล

สินค้าผ่านแดน 
(รถไฟไทย-จีน)

สินค้าจาก EEC->SEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

สินค้าจาก SEC->EEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

ขนส่งภายในประเทศเชื่อมโยง
ระหว่าง EEC-SEC ฝั่งท่าเรือชุมพร

14



สรุปกลุ่มสินค้าในประเทศเชื่อมโยงระหว่าง EEC <-> SEC ปี 25631

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
กรมเจ้าท่า
ปรับปรุงจากโครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินคา้เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ (สนข.)

จากการทบทวนแหล่งผลิต/ปริมาณการผลิตสินค้า

❖ พื้นที่ EEC/พื้นที่ใกล้เคียง (ภาคกลำง/ตอ.เฉียง
เหนือ)
▪ กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพจะเป็นสินค้า

เกษตรกรรมและแปรรูปเป็นหลัก ประกอบด้วย 
ข้าว มันส าปะหลัง/แป้งมันส าปะหลงั น  าตาล 
ผลไม้ ยาง นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุตสาหกรรม
การผลิตซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อการส่งออก

❖ พื้นที่ SEC/พื้นที่ใกล้เคียง (ภาคใต)้
▪ กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม

และแปรรูปเป็นหลัก โดยมากกว่า 70% ผลิตใน
ภาคใต้ ได้แก่ ปาล์มน  ามัน น  ามันปาล์ม ไม้
ยางพารา ยางธรรมชาติ ผลไม้ต่างๆ อาหาร
ทะเล 

15

งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง

ปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 15.089 ล้านตัน
❑ EEC/ภาคกลาง/ภาคตอ.เหนือ 

-> SEC/ภาคใต้ 9.041 ล้านตัน
❑ SEC/ภาคใต้ -> EEC/ภาคกลาง/ ภาคตอ.

เหนือ 6.048 ล้านตัน



การแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

1. สินค้าในประเทศ EEC<->SEC 2. สินค้าส่งออก/น าเข้าของไทย 3. สินค้าสนับสนุน

กลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนสง่

สินค้า Export ผ่าน
ท่าเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้า Import ผ่าน
ท่าเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้าตามแผนพัฒนา 
EEC-SEC

สินค้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ

สินค้า New S-Curve

นิคมอุสาหกรรมฮาลาล

สินค้าผ่านแดน 
(รถไฟไทย-จีน)

สินค้าจาก EEC->SEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

สินค้าจาก SEC->EEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

ส่งออก-น าเข้า
ฝั่งท่าเรือระนอง

16



การเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือระนอง/ช่องแคบมะละกา2

17



การเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ที่ลดลงเป็นมูลค่าทางการเงิน2

Saving Cost due to Reducing time =  ราคาสินค้า (baht/ton) X ระยะเวลาที่ลดลง (Days) X อัตราดอกเบี้ย (%) X น้ าหนักบรรทุก (Ton)

365 (Days)

สินค้ามูลค่าน้อย เช่น 
• น้ าตาลราคาประมาณ 10,725 บาท/ตัน*1

• สมมติประหยัดเวลา 8 วัน
• อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเฉลี่ย 7%*2 

• สมมติฐานน้ าหนกับรรทุก/ตู้ 12 ตัน

Saving Cost due to Reducing time = 10,725 (baht/ton) X 8 (Days) X 7% X 12 (Ton)
365 (Days)

= 197.6 baht/TEU

สินค้ามูลค่าสูง เช่น 
• เครื่องจักรราคาประมาณ 688,621 บาท/ตัน*1

• สมมติประหยัดเวลา 8 วัน
• อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเฉลี่ย 7%*2 

• สมมติฐานน้ าหนกับรรทุก/ตู้ 12 ตัน

Saving Cost due to Reducing time = 688,621 (baht/ton) X 8 (Days) X 7% X 12 (Ton)
365 (Days)

= 12,678.4 baht/TEU 
ที่มำ: *1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

*2 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยย่อย ธนำคำรแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 5 ปี

สินค้ามูลค่าปานกลาง เช่น 
• ยางและผลิตภัณฑ์ยางประมาณ 60,561 บาท/ตัน*1

• สมมติประหยัดเวลา 8 วัน
• อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเฉลี่ย 7%*2 

• สมมติฐานน้ าหนกับรรทุก/ตู้ 12 ตัน

Saving Cost due to Reducing time = 60,561 (baht/ton) X 8 (Days) X 7% X 12 (Ton)
365 (Days)

= 1,115.2 baht/TEU
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งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง



การเปรียบเทียบค่าขนส่ง Port–Port2

19



การเปรียบเทียบค่าขนส่งรวมค่ายกขนในประเทศ OD–Port 2

20



การเปรียบเทียบค่าขนส่งรวมทั้งหมด2

21



สรุปกลุ่มสินค้าส่งออก-น าเข้าของไทยไปฝั่งตะวันตก ปี 25632

22



ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
อัตราก าลังผลิตของการยางแห่งประเทศไทย

23

งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง

สรุปการทบทวนส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมาย (ยางและผลิตภัณฑ์ยาง)2

หมายเหตุ: ข้อมูลสินค้าปี 2563
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



ผลการคาดการณ์กลุม่สินค้ายางและของที่ท าด้วยยาง (ส่งออกยางและผลติภัณฑ์ยาง) ปี 2573

24

งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง

หมำยเหตุ : ประมำณกำรสินค้ำโดยใช้ค่ำระวำงขนสง่ทำงทะเลของสมมตฐิำนท่ี 2



ผลการคาดการณ์กลุม่สินค้ายางและของที่ท าด้วยยาง (น าเข้ายางสังเคราะห์) ปี 2573

25

งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง



การแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

1. สินค้าในประเทศ EEC<->SEC 2. สินค้ำส่งออก/น ำเข้ำของไทย 3. สินค้าสนับสนุน

กลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนสง่

สินค้ำ Export ผ่ำน
ท่ำเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้ำ Import ผ่ำน
ท่ำเรือระนองไปฝั่งตะวันตก

สินค้าตามแผนพัฒนา 
EEC-SEC

สินค้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ

สินค้า New S-Curve

นิคมอุสาหกรรมฮาลาล

สินค้าผ่านแดน 
(รถไฟไทย-จีน)

สินค้าจาก EEC->SEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

สินค้าจาก SEC->EEC 
ผ่านท่าเรือชุมพร

ส่งออก-น าเข้า
ฝั่งท่าเรือระนอง
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แผนงานปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมอุตสหากรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และ SEC3

• กำรพัฒนำประตกูำรคำ้ฝั่งตะวันตก (Western 
Gateway) 

• กำรพัฒนำประตสูู่กำรทอ่งเที่ยวอ่ำวไทยและอันดำ
มัน (Royal Coast and Andaman Route) 

• กำรพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูป
กำรเกษตรมูลคำ่สูง 
(Bio-Base and Processed Agricultural 
Products)

• กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรส่งเสริม
วัฒนธรรมและกำรพัฒนำเมอืงน่ำอยู่ 
(Green Culture Smart and Livable Cities) 

27

งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง



โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ3

โครงกำรจะมีกำรลงทุนบนพื้นท่ี
ประมำณ 16,753 ไร่
บริเวณพ้ืนท่ี จังหวัดสงขลำ 
อ ำเภอจะนะ  ต ำบลนำทับ 
ต ำบลตลิ่งชัน และต ำบลสะกอม

ผลการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ผ่านท่าเรือจะนะ

• สินค้าสงออกที่ส าคัญ ได้แก ยำงพำรำ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ยำงพำรำ อำหำรทะเล
แปรรูปแชแข็ง ถุงมือยำง 

• สินคาน าเขาที่ส าคัญ คือปลำทูนำแชแข็ง 
อำหำรสัตว เคมีภัณฑ์ เคร่ืองจักรกล 
เหล็ก เคร่ืองมือเครื่องใชต่ำง ๆ และปยุ

ผลการคาดการณ์ปริมาณความต้องการขนส่งสนิค้าที่เกิดจากโครงการนคิมอุตสาหกรรมจะนะกา้วหน้า

อุตสาหกรรม จุดต้นทาง/ปลายทาง
ปริมาณการขนส่ง (ล้านตัน/ปี)

พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2579 พ.ศ. 2589 พ.ศ. 2599
การขนส่งวัตถุดิบขาเข้าโรงงาน

พื้นที่เขตอุตสำหกรรมเกษตร
จำกพื้นที่ภำยนอก 1.04 2.08 2.08 2.08

จำกท่ำเรือ 0.12 0.23 0.23 0.23

พื้นที่เขตอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
จำกพื้นที่ภำยนอก 1.78 3.57 3.57 3.57

จำกท่ำเรือ 0.20 0.40 0.40 0.40
การขนส่งสินค้าขาออกจากโรงงาน

พื้นที่เขตอุตสำหกรรมเกษตร
ไปพื้นที่ภำยนอก 0.33 0.67 0.67 0.67

ไปท่ำเรือ 0.78 1.56 1.56 1.56

พื้นที่เขตอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
ไปพื้นที่ภำยนอก 0.29 0.58 0.58 0.58

ไปท่ำเรือ 0.68 1.35 1.35 1.35ที่มำ: โครงกำรศึกษำออกแบบระบบโลจิสตกิส์ทำงบกในพ้ืนท่ีอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ
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งำนศึกษำกำรจัดท ำแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิต
ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง



กลุ่มสินค้าจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

นิคมอุตสาหกรรมจะนะนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
ส่งออก : 1.92 ล้านตัน
น าเข้า      : 0.41 ล้านตัน

สินค้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ
(พ.ศ. 2573)

ปริมาณสินค้า (ล้านตัน)

ส่งออก น าเข้า

อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ 0.59 0.09

อุตสำหกรรมอำหำร 0.44 0.06

อุตสำหกรรมแห่งอนำคต 0.89 0.26

รวม 1.92 0.41

ที่มำ: โครงกำรศึกษำออกแบบระบบโลจิสตกิส์ทำงบกในพ้ืนท่ีอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ

สมมติฐาน : 
1) สินค้ำส่งออกผ่ำนท่ำเรือร้อยละ 70 และ

ส่งไปยังพ้ืนท่ีภำคใต้ในประเทศร้อยละ 30
ของปริมำณกำรผลิตสินค้ำทั้งหมด

2) สินค้ำท่ีน ำเข้ำวัตถุดิบเพื่อกำรผลิตรอ้ยละ 
90 จะเป็นกำรน ำเข้ำวัตถุดิบจำกพ้ืนท่ี
ภำคใต้ และที่เหลือร้อยละ 10 จะเป็นกำร
น ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศผ่ำนท่ำเรอื

กลุ่มสินค้าจากแผนปฏิบัตกิารและสง่เสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC&SEC

สินค้า EEC& SEC (พ.ศ. 2573)
ปริมาณสินค้า (ล้านตัน)

ส่งออก น าเข้า

อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ - -

อุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล 1.90 0.95

อุตสำหกรรมแห่งอนำคต - -

รวม 1.90 0.95

สมมติฐาน : 
1) สัดส่วนกำรน ำเข้ำใช้ข้อมูลกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ

จำกสถิติปัจจุบัน (ส่งออก 2: น ำเข้ำ 1)
2) สัดส่วนกำรผลิตเน้นท่ี SEC และภำคใต้ 

เนื่องจำกมีนโยบำยสร้ำง Hub อำหำรฮำลำล 
ของภำครัฐ

แผนพัฒนาพ้ืนที่ SEC
ส่งออก : 1.38 ล้านตัน
น าเข้า      : 0.69 ล้านตัน

แผนพัฒนาพ้ืนที่ EEC
ส่งออก : 0.52 ล้านตัน
น าเข้า      : 0.26 ล้านตัน
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ต้นทาง/ปลายทางของสินค้า ปี พ.ศ. มุ่งใต้ มุ่งเหนือ รวม 2 ทิศทาง

จีนผ่ำนไทย

(ท่ำเรือแหลมฉบัง)

2571 0.987 1.026 2.013
2581 1.973 2.052 4.025
2591 2.385 2.504 4.889
2601 2.674 2.823 5.497

ลำวผ่ำนไทย

(ท่ำเรือแหลมฉบัง)

2571 0.250 0.099 0.349
2581 0.500 0.198 0.698
2591 0.605 0.256 0.861
2601 0.678 0.299 0.978

จีนมีควำมต้องกำรเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำที่เป็นทำงเลือก
ในกำรขนส่งเพื่อลดกำรพึ่งพำกำรขนส่งผ่ำนช่องแคบมะละกำ ซึ่งปัจจุบัน
จีนอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงรถไฟจำกยูนนำนมำถึงนครหลวง
เวียงจันทน์ และจะเชื่อมโยงมำถึงหนองคำย เมื่อเชื่อมโยงแล้วคำดว่ำจะมี
กำรขนส่งสินค้ำผ่ำนเส้นทำงจีน-ลำว-ไทย จ ำนวนมำก กำรพัฒนำท่ำเรือ
ฝั่งตะวันตก และโครงข่ำยทำงรถไฟเชื่อมโยง จึงเป็นแนวทำงต่อยอด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่มีโอกำสประสบควำมส ำเร็จสูง

ปริมาณความต้องการขนส่งของโครงการรถไฟไทย-จีน
หน่วย : ล้ำนตันต่อปี

Standard Gauge Railway

โครงการรถไฟไทย-จีน3



รถไฟไทย-จีน

ท่าเรือระนอง

ท่าเรือแหลมฉบัง

สัดส่วนการส่งออก-น าเข้าสินค้าผ่านแดน ของ 4 กลุ่มประเทศฝ่ังมหาสมุทรอินเดยี

รถไฟไทย-จีน
ผ่านแดนเพ่ือน าเขา้ : 1.22 ล้านตัน
ผ่านแดนเพ่ือส่งออก : 1.34 ล้านตัน

ประเภทสินค้าผ่านแดน
จากรถไฟไทย - จีน 

(พ.ศ. 2573)

ปริมาณสินค้า (ล้านตัน)

ผ่านแดนเพ่ือส่งออก ผ่านแดนเพ่ือน าเข้า

สิ่งทอ 0.05 0.00 

ผลิตภัณฑ์เกษตรและอำหำร 0.31 0.16 

ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ยำง 0.05 0.05 

อ่ืน ๆ 0.91 1.00 

รวม 1.34 1.22 

0.37 ล้านตัน (27.32%)

0.31 ล้านตัน (22.84%)

0.28 ล้านตัน (21.27%)

0.38 ล้านตัน (28.57%)

0.09 ล้านตัน (7.75%)

0.11 ล้านตัน (9.11%)

0.52 ล้านตัน (42.81%)

0.49 ล้านตัน (40.33%)

กลุ่ม BIMSTEC

กลุ่มยุโรป

กลุ่มตะวันออกกลาง

กลุ่มแอฟริกา

กลุ่ม BIMSTEC

กลุ่มยุโรป

กลุ่มตะวันออกกลาง

กลุ่มแอฟริกา

สินค้าผ่านแดน
เพื่อน าเข้า

1.22 ล้านตัน

สินค้าผ่านแดน
เพื่อส่งออก

1.34 ล้านตัน

สมมติฐาน : 
1) สินค้ำผ่ำนแดนจำกรถไฟไทย – จีน ทั้งหมด 

มีต้นทำง/ปลำยทำงอยู่ 4 กลุ่มประเทศฝั่ง
มหำสมุทรอินเดีย

2) พื้นที่เป้ำหมำยในประเทศจีน ได้แก่ 
มณฑลยูนนำน มณฑลเสฉวน 
มหำนครฉงช่ิง และมณฑลกุ้ยโจว

3) พื้นที่เป้ำหมำยในลำวลำว ได้แก่ 
แขวงเวียงจันทน์ แขวงอุดมไชย 
แขวงหลวงพระบำง แขวงหลวงน้ ำทำ 
และแขวงบ่อแก้ว 

ที่มำ: โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจีน ในกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูง
เพื่อเช่ือมโยงภูมิภำค ช่วงกรุงเทพมหำนคร – หนองคำย (ระยะที่ 2  ช่วงนครรำชสีมำ – หนองคำย)
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สรุปประมาณการสินค้าทั้งหมดที่มีโอกาสมาผ่านโครงการ ปี 2573 (ปีเปิดโครงการ)

ท่าเรือระนอง 29.213 ล้านตัน 
❑ สินค้าส่งออก-น าเข้า

❖ Export   14.649 ล้านตัน
❖ Import   7.314 ล้านตัน

❑ สินค้าสนับสนุน 
❖ Export   4.810 ล้านตัน
❖ Import   2.440 ล้านตัน

ท่าเรือชุมพร 3.550 ล้านตัน 
❑ สินค้าในประเทศระหว่าง EEC<->SEC

❖ EEC->SEC 2.127 ล้านตัน
❖ SEC->EEC   1.423 ล้านตัน

หมำยเหตุ : ประมำณกำรสินค้ำโดยใช้ค่ำระวำงขนสง่ทำงทะเลของสมมตฐิำนที่ 2 32



การศึกษาสภาพการจราจรเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (SEC)
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2573

1

ท่าเรือประจวบ

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือชุมพร

ท่าเรือระนองใหม่

2

3

2573

1

ท่าเรือประจวบ

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือชุมพร

ท่าเรือระนองใหม่

2

3

ท่าเรือระนองเดิม

ภาพรวมผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ปี 2573
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กรณีมโีครงการ
ตามแผนกระทรวงคมนาคม (Base Case)

กรณีมีโครงการผลการศึกษา Scenario 2

สญัลกัษณ์
เสน้ทางรถไฟ
ขอบเขตจงัหวดั

ท่าเรือระนองเดิม
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1

ท่าเรือประจวบ

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือชุมพร

2

3
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1

ท่าเรือประจวบ

ท่าเรือแหลมฉบัง

สญัลกัษณ์
เสน้ทางรถไฟ
ขอบเขตจงัหวดั

ท่าเรือชุมพร

2

3

กรณีมโีครงการ
ตามแผนกระทรวงคมนาคม (Base Case)

กรณีมีโครงการผลการศึกษา Scenario 2

ภาพรวมผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ปี 2603
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ท่าเรือระนองใหม่

ท่าเรือระนองเดิมท่าเรือระนองเดิม

ท่าเรือระนองใหม่
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2573

*กรณี Scenario 2 จะมีเรอื
ประมาณ 90 เที่ยว/สัปดาห์

กรณีมีโครงการ
ตามแผนกระทรวงคมนาคม (Base Case)

กรณีมีโครงการผลการศึกษา Scenario 2
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ภาพรวมผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ปี 2603
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ประมาณ 90 เที่ยว/สัปดาห์

กรณีมีโครงการ
ตามแผนกระทรวงคมนาคม (Base Case)

กรณีมีโครงการผลการศึกษา Scenario 2
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ท่าเรือระนองเดิม ท่าเรือระนองเดิม
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กรณีมีโครงการ
ตามแผนกระทรวงคมนาคม (Base Case)

กรณีมีโครงการผลการศึกษา Scenario 2
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ภาพรวมผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ปี 2573
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ท่าเรือชุมพร
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กรณีมีโครงการ
ตามแผนกระทรวงคมนาคม (Base Case)

กรณีมีโครงการ
ผลการศึกษา Scenario 2
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4006
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MR1
เชียงราย-

นราธิวาส

MR8
ชุมพร-ระนอง

กรณีมีโครงการ
ตามแผนกระทรวงคมนาคม (Base Case)

กรณีมีโครงการ
ผลการศึกษา Scenario 2

ท่าเรือชุมพรท่าเรือชุมพร

ภาพรวมผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ปี 2603
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ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง
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4006



2573

ท่าเรือระนองใหม่

4006

4

2573

ท่าเรือระนองใหม่

4

ภาพรวมผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ปี 2573
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4006

MR8
ชุมพร-ระนอง



ภาพรวมผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) ปี 2603
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ท่าเรือระนองใหม่

4006

4

2603

ท่าเรือระนองใหม่
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44
งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

การจัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล จังหวัดระนอง

44



การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้น
การคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพ่ือเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

แนวคิดในการศึกษาของโครงการ
งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

การพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามัน

ท่าเรือระนอง 

โครงกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรขุดลอกและบ ำรุงรกัษำรอ่งน้ ำ 
ท่ำเรือเอนกประสงค์ระนอง ของกรมเจ้ำท่ำ ปี พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการขุดลอกร่องน้ า

ค่าใช้จ่าย 8-9 เมตร 12 เมตร
ค่ำขุดลอก 38.40 800.52

ค่ำบ ำรุงรักษำ 38.40 38.40

ล้ำนบำท

▪ ร่องน้ าปัจจุบันระยะทาง 28 กิโลเมตร 
▪ ความลึกของร่องน้ า 8-9 เมตร

ปัจจุบันท่ำเรือระนองมีปริมำณสินค้ำผ่ำนท่ำน้อยมำก 
ซึ่งสินค้ำผ่ำนท่ำส่วนใหญ่เป็นสินค้ำ Offshore supply 

“ บทบาทของท่าเรือระนองในปัจจุบันจึงควรเปน็
ท่าเรือหลักในภูมิภาคฝั่งอันดามัน

เพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ” 

บทบาทในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามัน

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามัน 
เช่ือมโยงกับท่าเรือในกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมทุรอินเดีย 
BIMSTEC ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

ข้อจ ากัดของท่าเรือระนองปัจจุบัน

ร่องน้ าลึก 15-16 เมตร                      

รองรับเรือขนาดใหญ่ประมาณ 5,000-7,000ตู้ 
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งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

การพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทย

ท่าเรือฝ่ังอ่าวไทย

บทบาทในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทย

เป้าหมายการพัฒนา : เป็นประตูการค้าฝั่งอ่าวไทย
เช่ือมโยงกับท่าเรือในกลุ่มประเทศฝั่งแปซิฟิก     
จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  

ร่องน้ าลึก 15-16 เมตร                     

รองรับเรือขนาดใหญ่ประมาณ 5,000-7,000ตู้ 

จะเป็นลักษณะท่าเรือแบบถ่ายล ากลุ่มระหว่างกลุ่มประเทศ
ฝั่งมหาสมุทรฝั่งแปซิฟิกและฝั่งมหาสมทุรอินเดีย

Transshipment Port ระหว่างประเทศ

ท่าเรือระหว่างประเทศ

เป็นท่าเรือเพ่ือการส่งออกและน าเข้าหรือประตูการค้าของฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรฝ่ังแปซิฟกิ

เป็นท่าเรือชายฝั่งท าหน้าที่ 1.เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางชายฝั่งภายในประเทศ
เพ่ือการน าเข้าและส่งออกผ่านประตูการค้าฝั่งอันดามันท่าเรือน้ าลกึระนอง โดยผ่าน
ท่าเรือฝั่งอ่าวไทย 2. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าระหว่างพื้นที่ EEC กับ
พื้นที่ SEC

ท่าเรือชายฝั่ง

47



 

48
งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
ทางถนน และรถไฟ หรืออื่น ๆ 

 

การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

ท่าเรือฝั่งอันดามัน
ท่าเรือน้ าลึกฝั่งอ่าวไทย

1

2

3

ที่มา : รายงานเบื้องต้น การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันของสนข.
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แนวคิดในการพัฒนาการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง



แนวทางในการพัฒนาการขนส่งเชื่อมโยง
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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แนวทางการพัฒนา พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงโครงข่ำยกำรขนส่งทำงรำงและทำงชำยฝั่ง และองค์ประกอบต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งทำงกำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงฐำนกำรผลิตในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
(EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง ของประเทศไทย 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฎิบัติการ

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้านโลจิสติกส์
การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

เป้าหมาย 
“เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และก่อให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (SEC) ”

ตัวชี้วัด ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำลดลง................ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

กลยุทธ์ในการด าเนินการ

แผนงานและโครงการ5 กลยุทธ์
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ในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) กับประตูกำรค้ำในพื้นท่ีภำคใต้ จังหวัดระนอง

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

คมนาคมด้านโลจิสติกส์
การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้

จังหวัดระนอง



การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้านโลจิสติกส์
การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาโครงข่าย
ทางรถไฟเชื่อมโยง พื้นที่ EEC กับ
ประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ ระนอง

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและ
ฝั่งทะเลอันดามัน

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาโครงข่าย
ทางถนนเชื่อมโยงท่าเรือฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งทะเลอันดามัน

กลยุทธ์ที่ 4 :การบริหารจัดการการ
ขนส่งในรูปแบบหรือเส้นทางที่
เสนอแนะ

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาเพ่ิม
บทบาทพื้นที่หลังทา่ 

1. การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกฝั่งอันดามัน
แห่งใหม่และพื้นที่หลังท่าพร้อมการ
ขุดลอกร่องน้ า

2. การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกฝั่งอ่าวไทย
แห่งใหม่และพื้นที่หลังท่าพร้อมการ
ขุดลอกร่องน้ า

3. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงทางถนน และรถไฟ หรือ
อ่ืนๆ

1. การพัฒนาท่าเรือให้เป็นท่าขนส่ง
ต่อเนื่องและศูนย์กระจายสินค้า

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะการ
ให้บริการโลจิสติกส์บริเวณพื้นที่
หลังท่า

3. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่
แนวหลังของท่าเรือ

1. ก่อสร้างทางเส้นทางรถไฟ 
เชื่อมโยงระหว่าง ICD 
ลาดกระบัง - รถไฟสายใต้

2. ก่อสร้างทางเส้นทางรถไฟ 
ช่วง ท่าเรือน้ าลึกชุมพร-ท่าเรือ
น้ าลึกระนองในปัจจุบัน

3. ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าคอน
เทนเนอร์รองรับ EEC ที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1. ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเดิม
ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่
ท่าเรือน้ าประจวบ

2. ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเดิม
ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่
ท่าเรือน้ าลึกระนองในปัจจุบัน

3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมโยง
ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

1. การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการขนส่งเต่อเนื่องหลาย
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ

2. การก าหนดมาตรการในลักษณะ
ให้การส่งเสริม หรือให้สิทธิพิเศษ

3. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนละอ านวย
ความสะดวกในการขนส่ง

4. การพัฒนาธุรกิจและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

5. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามี
ส่วนร่วม

6. การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลการขนส่งตามแนวเส้นทาง

การก่อสร้างท่าเรือชายฝ่ัง
เพิ่มเติมบริเวณท่าเรือฝั่ง
อ่าวไทยแห่งใหม่
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กลยุทธ์ที่ 1 :การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชือ่มโยงฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
ทางถนน และรถไฟ หรืออื่น ๆ 

 

ตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกฝั่งอันดามันแห่งใหม่ ความลึกร่องน้ า 15-16 เมตร 

ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกฝั่งอ่าวไทยแห่งใหม่ ความลึกร่องน้ า 15-16 เมตร 

1

2

3

การก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งเพิ่มเติมบริเวณท่าเรือฝ่ังอ่าวไทยแห่งใหม่
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กลยทุธท่ี์ 2 :การพฒันาระบบทางรางเช่ือมโยงพืน้ท่ี EEC และพืน้ท่ีประตกูารค้าในพืน้ท่ีภาคใต้ ังัวัรัระนอง

สภาพโครงข่ายทางรางปััับุนั

โครงการพฒันาเส้นทางรถไฟ เช่ือมโยง
ระหว่าง ICD ลาดกระบงั - รถไฟสายใต้

โครงการก่อสร้างทางเส้นทางรถไฟ 
ช่ัง ชุมพร - ท่าเรือน ้าลึกระนองในปััับุนั 

1

2

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามนั

แผนพฒันาโครงข่ายทางรางในอนคต

โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินค้าคอน
เทนเนอรร์องรบั EEC ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา

3
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CY/ICD ระยะที่ 2
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1. โครงการก่อสร้างทางเส้นทางรถไฟเชื่อมโยง รถไฟสายตะวันออก - รถไฟสายใต้

สภาพปัญหาโครงข่ายทางรถไฟ เชื่อมโยงระหว่าง ICD ลาดกระบัง - รถไฟสายใต้

จุดรวบรวมและกระจายสินค้าทางรถไฟในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางโครงข่ายรถไฟสายตะวันออก
ซึ่งจะต้องท าการขนส่งต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายใต้เป็นหลัก 
โดยมีเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายใต้ ประกอบด้วย 
2 เส้นทาง ดังนี้

เมื่อพิจารณาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่าง ICD ลาดกระบัง/โครงการ ICD ฉะเชิงเทราเช่ือมโยงกับทางรถไฟสายใต้ ซึ่งทั้งสองเส้นทางจะมาบรรจบเส้นทาง
รถไฟสายใต้ที่บริเวณย่านบางซื่อ ซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์คมนาคมขนาดใหญ่ ในเชิงนโยบายจะไม่ต้องการให้มีขบวนรถไฟสินค้าเข้ามายังพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 

ในการพัฒนาแนวเส้นทางเช่ือมโยงทางรถไฟระหว่างพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เบื้องต้นจึงมีความจ าเป็นในการพิจารณา
การพัฒนาแนวเส้นทางรถไฟสายใต้ใหม่ที่สามารถเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟสายตะวันออก

1. เส้นทาง ICD ลาดกระบัง/โครงการ ICD - ย่านขนส่งสินค้าพหลโยธิน 
- รถไฟสายใต้

2. เส้นทาง ICD ลาดกระบัง/โครงการ ICD - ฉะเชิงเทรา - แก่งคอย 
- ย่านขนส่งสินค้าพหลโยธิน - รถไฟสายใต้
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แนวคิดในการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยง รถไฟสายตะวันออก - รถไฟสายใต้

150
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รูปตัดของทางรถไฟแบบคันทางบนพ้ืนคอนกรีตมีเสาเข็มรับแรง

รูปตัดทางรถไฟข้ามแม่น้ า/ข้ามถนนขนาดใหญ่

รูปตัดของสะพานรถไฟช่วงสั้น ข้ามคลอง

ที่มำ : ที่ปรึกษำ

การออกแบบโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงระหว่างเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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2. โครงการก่อสร้างทางเส้นทางรถไฟ ช่วง ท่าเรือน้ าลึกชุมพร - ท่าเรือน้ าลึกระนองในปัจจุบัน

ในส่วนการพัฒนาเชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับท่าเรือในพื้นที่ภาคใต้ 
รฟท. ได้มีแผนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟสายใหม่ช่วง ชุมพร - ท่าเรือ
น้ าลึกระนองในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายใต้
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้โดยสารในจังหวัดระนองและปริมาณ
การขนส่งสินค้ากับท่าเรือน้ าลึกระนองในปัจจุบัน ดังนั้น เส้นทางรถไฟโครงการ
นี้ จะ เป็นการรองรับการขนส่ งสินค้ าระหว่ า งพื้ นที่ เขตพัฒนาพิ เศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่ภาคใต้กับท่าเรือน้ าลึกระนองในปัจจุบัน
ซึ่งประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองปัจจุบัน ที่ถูกก าหนดบทบาทไว้
ส าหรับการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ BIMSTEC และปัจจุบันได้บรรจุอยู่ใน
แผนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟของ รฟท. 

เร่ิมต้นจากต าแหน่งเหนือสถานีแสงแดดไปประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปตาม
แนวเส้นทางที่ศึกษาไว้ในโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเส้นทางรถไฟชุมพร - ท่าเรือน้ าลึกระนองของ สนข.

ระยะทางจากเส้นทางรถไฟสายใต้ไปถงึท่าเรือน้ าลกึระนองระยะทาง 103.9 
กิโลเมตร จ านวน 8 สถานี เส้นทางแยกเข้าสู่ตัวเมืองระนอง (Spur line) ซึ่ง
เป็นสถานีสุดท้าย ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร ระยะทางของโครงการทั้งสิ้น 109 
กิโลเมตร
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โครงกำรก่อสร้ำงทำงเส้นทำงรถไฟทำงเดี่ยวพร้อมติดตั้งระบบอำณัติสัญญำณ
ช่วงชุมพร - ท่ำเรือน้ ำลึกระนองปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
- ระยะที่ 1 = ก่อสร้ำงเป็นรถไฟทำงเดี่ยวที่มีขนำดควำมกว้ำงทำงรถไฟ 1.00 เมตร (Meter Gauge) 
รวมทั้งกำรเชื่อมต่อกับโครงข่ำยเส้นทำงรถไฟสำยใต้ของ รฟท. (Mainline) พร้อมติดตั้งระบบอำณัติสัญญำณ
- ระยะท่ี 2 = จะเป็นกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเส้นทำงเส้นทำงรถไฟช่วงชุมพร - ท่ำเรือน้ ำลึกระนองดังกล่ำวให้เป็นทำงคู่ 

แนวคิดการออกแบบรูปตัดรถไฟของโครงการ 
ก าหนดให้ มี เขตทางรถไฟไว้ที่  50 เมตร 
ส าหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยจะมีคูน้ าที่
ด้านข้างของทางรถไฟส าหรับใช้ในการระบาย
น้ าตามแนวยาว โดยระยะแรกจะด าเนินการ
ก่อสร้างเป็นรถไฟทางเดี่ยวก่อน และเม่ือมี
ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้าที่มากพอ ก็จะสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ได้ โดยไม่ต้องท าการ
เวนคืนที่ดินเพิ่มอีกในอนาคต

รูปตัดของทางรถไฟ
แบบยกระดับ

รูปตัดของทางรถไฟในอุโมงค์

รูปตัดของทางรถไฟแบบคันทาง

ที่มำ : โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเส้นทำงรถไฟชุมพร - ท่ำเรือน้ ำลึกระนอง

การออกแบบโครงการกอ่สร้างทางเสน้ทางรถไฟ ช่วง ท่าเรือน  าลึกชุมพร-ท่าเรือน  าลึกระนองในปัจจุบัน



3. โครงการก่อสร้างสถานขีนสง่สนิค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

การออกแบบแนวคิดในการพัฒนา
เส้นทางรถไฟเบื องต้น



ท่าเรือฝ่ังอันดามัน
แห่งใหม่

ท่าเรือฝ่ังอ่าวไทย
แห่งใหม่

การเชื่อมโยง
ถนนเข้าสู่ท่าเรือ

กลยทุธท่ี์ 3 : การพฒันาโครงข่ายทางถนนเช่ือมโยงท่าเรือท่าเรือในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิัภาคใต้

การเชื่อมโยงถนนฝั่งอ่าวไทย-ฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 4006

การเชื่อมโยง
ถนนเข้าสู่ท่าเรือ

การเชื่อมโยงถนนเข้าสู่ท่าเรือประจวบ ทางหลวงหมายเลข 4006

การเช่ือมโยงถนนเข้าสู่ท่าเรือระนองปัจจุบัน 
▪ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4010 - ท่าเรือระนอง 12 กม. 
▪ ท่าเรือระนอง - ทางหลวงหมายเลข 4004 10 กม. 
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1. โครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนกับท่าเรือประจวบ

ถนนเข้าสู่ท่าเรือประจวบ 

ท่าเรือประจวบตั้งอยู่ห่างจากทางหลวง
หมายเลข 4 ประมาณ 20 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น
ทางเข้าท่าเรืออยู่บริเวณสามแยกบางสะพาน 
ประมาณ กม.385+400 เข้าทางหลวงหมายเลข 
3169 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 
13.50 กิโลเมตร จากนั้นเข้าทางหลวงชนบท 
สาย ปข.4045 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร 
ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร และถนนเชื่อมเข้า
ท่าเรือ เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 3 
กิโลเมตร

โดยเสนอให้ปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย 
ปข.4045 และถนนเชื่อมเข้าท่าเรือประจวบให้
เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 6.50 
กิโลเมตร
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ถนนเข้าสู่ท่าเรือระนอง

โครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนกับท่าเรือระนอง จาก
ทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ - ชุมพร - ระนอง 
ระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร สามารถใช้
เส้นทางเข้าสู่ท่าเรือได้ 2 เส้นทาง คือ

1 .  จ า ก แ ย ก ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข  4  ที่ 
กม.595+600 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบท สาย 
รน .4010 และทางหลวงชนบท สาย รน .3008 
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นถนน
ขนาด 2 ช่องจราจร เสนอปรับปรุงให้เป็นถนนขนาด 
4 ช่องจราจร

2. จากทางหลวงหมาย เลข  4  บริ เ วณที่ 
กม.609+465 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 
4004 และเชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย รน.3008 
รวมระยะทางประมาณ 9.50 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบัน
เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร เสนอปรับปรุงให้เป็น
ถนนขนาด 4 ช่องจราจร

2. โครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนกบัท่าเรอืระนองในปัจจุบัน
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ถนนเชื่อมฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

โครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดา
มัน โดยทางหลวงหมายเลข 4006 ช่วง กม .30+000 ถึง 
กม.70+000 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร และช่วง กม.0+000 
ถึง กม.30+000 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4006 ให้เป็น
ถนนขนาด 4 ช่องจราจรตลอดแนวสายทาง

3. โครงข่ายเชื่อมโยงทางถนนระหว่างฝัง่อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน



กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารจัดการการขนสง่ในรูปแบบหรอืเส้นทางที่เสนอแนะ

การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและบริหารการขนส่งสินค้าตามรูปแบบหรือเส้นทางโครงการ 6.

การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งชายฝั่งและผู้ประกอบการ 4.

การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอน รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง3.

การก าหนดมาตรการในลักษณะให้การส่งเสริม หรือให้สิทธิพิเศษ 2.

การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5.

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 1.
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กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารจัดการการขนสง่ในรูปแบบหรอืเส้นทางที่เสนอแนะ

การก าหนดมาตรการในลักษณะ                                       
การให้การส่งเสริม หรือให้สิทธิพิเศษ 

2.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

1.
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ขบวนรถไฟสายอตัโนมตัท่ีิมีช่ือวา่ Auto Haul 
เช่ือมโยงระหวา่ง 16 เหมืองแรเ่หล็ก และ 2 ทา่เรือ
ในแถบออสเตรเลียตะวนัตก ตัง้แตต่น้ปี 2017 

Smart Automation Port  Double Stack Rail Transport



กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารจัดการการขนสง่ในรูปแบบหรอืเส้นทางที่เสนอแนะ

การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ทางรางและทางชายฝั่งและผู้ประกอบการ 

4.การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดขั้นตอนรวมทั้งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง

3.
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การปรับแกก้ฎระเบยีบทีม่ีในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการขนสง่ทางรางและทางชายฝั่ง 
เช่น เรือค้าชายฝั่งต้องมีกระบวนการแจ้งเรือเข้าและออกต่อกรมศุลกากร 

การเข้มงวดในการจัดระเบียบการปฏิบัตติาม
กฎระเบียบที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของระบบการขนส่งทางรางและชายฝั่ง

การบังคับเข้มงวดการขนส่งทางรถบรรทุกเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

การเพิ่มความรวดเร็วและการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามกฎระเบียบ
เช่น การอนุญาตการประกอบการตา่งๆ เช่น การตรวจเรือ การจดทะเบียนเรือ ฯลฯ

การออกกฎระเบยีบใหม่เพื่อสง่เสริมความเข้มแข็งของระบบการขนสง่ชายฝั่ง เช่น การส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาใช้บริการการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางโครงการ



กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารจัดการการขนสง่ในรูปแบบหรอืเส้นทางที่เสนอแนะ

การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและบริหาร                                 
การขนส่งสินค้าตามรูปแบบหรือเส้นทางโครงการ

6.การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม                             
ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

5.
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กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาเพิม่บทบาทพื้นที่หลังท่า (Hinterland)

1 2

การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 
(Bio-Based and Processed Agricultural Products) 

อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
3

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล 

เพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำบริเวณพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ ยังเป็นปัจจัยส ำคัญหนึ่งที่ส ำคัญที่มีผลต่อปริมำณ
สินค้ำที่ขนส่งผ่ำนท่ำเรือมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำพื้นที่และกิจกรรมอุตสำหกรรมกำรผลิตหลังท่ำซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคที่ส ำคัญ
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กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาเพิม่บทบาทพื้นที่หลังท่า (Hinterland)
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การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

ท่าเรือยุคที่ 2 (Second Generation Port 2GP)
หมำยถึง ท่ำเรือที่ท ำหน้ำที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
พำณิชยกรรมของพ้ืนที่หลังท่ำ หรือในบำงครั้งจะเรียกว่ำ “ท่าเรืออุตสาหกรรม (Industrial Port)”ท่าเรือยุคที่ 3 (Third Generation Port 3GP) 

หมำยถึง ท่ำเรือที่เสนอบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม (Value Added Services) มำกกว่ำกำรให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ 
หรือในบำงครั้งจะเรียกว่ำ “ท่าเรือโลจิสติกส์ (Logistics Port)”

ท่าเรือยุคที่ 4 (Fourth Generation Port 4GP)
หมำยถึง ท่ำเรือที่มีกำรท ำงำนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ในบำงครั้งจะเรียกว่ำ “ท่าเรือที่มีความเชื่อมโยง (Network Port หรือ Globalized E-Port)” ท่าเรือยุคที่ 5 (Fifth Generation Port 5GP)

เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำท่ำเรือที่เน้นควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือในบำงครั้งจะเรียกว่ำ
“ท่าเรือที่มีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Ecological Port หรือ Green Port)”

ได้ให้ค าจัดกัดความของวิวัฒนาการของในการพัฒนาท่าเรือในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 5 ยุค ดังนี้

ท่าเรือยุคที่ 1 (First Generation Port 1GP) 
หมำยถึง ท่ำเรือที่ท ำหน้ำที่เป็นเพียงสถำนที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกำรขนส่งระหว่ำงกำรขนส่งทำงน้ ำกับกำรขนส่ง
ทำงบกที่ให้มีบริกำรขนถ่ำย หรือในบางครัง้จะเรียกว่า “ท่าเรือสินค้า (Cargo Port)”
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จบการน าเสนอ
THANK YOU
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72
งานศึกษาการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

www.logistic-eec-sec.com
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