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1. บทนำ 

1.1  หลักการและเหตุผล 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย ต้องนำเข้าหรือส่งออก

โดยใช้ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา ผ่านช่องแคบมะละกา หรือเปลี่ยนถ่ายสินค้า         
ที่บริเวณท่าเรือประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซียบริเวณช่องแคบมะละกา ที่มีสายเรือหลักให้บริการเพื่อส่งต่อไป
ยังประเทศปลายทางด้านมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่อ้อมและมีระยะทางไกล ในขณะที่ประเทศไทย
มีความได้เปรียบในด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยมีที่ตั้งทางกายภาพของพื้นที่ภาคใต้ของประเทศที่สามารถ
เปิดสู่ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน รวมทั้งในปัจจุบันยังมีประตูการค้าในฝั่งอันดามัน ท่าเรือระนองซึ่งเป็น
ท่าเรือตู้สินค้าและใช้เป็นประตูการค้าของไทยในการขนส่งสินค้าออกสู่มหาสมุทรอินเดียได้  ทำให้มีโอกาส          
ในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเพื ่อเชื ่อมโยงระหว่างสองฝั่งทะเลดังกล่าว รวมทั้ง ปัญหาการขนส่งผ่าน          
ช่องแคบมะละกา ซึ ่งปัจจุบันมีปริมาณเรือสินค้าผ่านจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ ่มมากขึ ้นตลอดทุกปี         
อันเนื ่องจากการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกที่เพิ ่มมากขึ้ น เป็นที ่คาดว่าการขนส่งผ่าน           
ช่องแคบมะละกาอาจจะประสบปัญหาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพ่ิมมากข้ึน 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นฐานการผลิตหลัก     
ที ่สำคัญของประเทศ อีกทั ้งย ังเป็นนโยบายหลักที ่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีว ัตถุประสงค์ 
สำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้าในระบบโลจิสติกส์เป็นหลัก  โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยง 
และความต่อเนื่องระหว่างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งแต่ละประเภทเข้าไว้ด้วยกัน แนวคิดในการพัฒนาดังกล่าว          
จะก่อให้เกิดความเชื ่อมโยงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคของทั ้งประเทศเข้าไว้ด้วยกัน  ทั ้งนี้ เพื ่อให้เกิด       
ความสะดวกและความประหยัดจากการขนส่ง ซึ ่งเป็นการลดต้นทุนในสินค้าและเป็นการพัฒนาระดับ          
ขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันการกระจายสินค้าเพื่อส่งออก       
และนำเข้าจะผ่านท่าเรือในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดีย
จะต้องขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งมีปริมาณเรือสินค้าจำนวนมาก ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลามากข้ึน 
ดังนั้น หากสามารถพัฒนาให้เกิดการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างสองฝั่งทะเล เพื่อรองรับการพัฒนา EEC ก็จะเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ Southern Economic Corridor (SEC) เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยมี
โครงการที่จะเร่งผลักดัน คือ โครงการพัฒนาท่าเรือระนองและโครงการระบบรถไฟทางคู่ชุมพร - ระนอง 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้พิจารณาและเห็นความจำเป็นเร่งด่วน
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที ่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือตะวันออกกลาง ยุโรป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)            
กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ดังแสดงแนวคิดในการพัฒนาดังรูปที่ 1 - 1 
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ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 1 - 1 แนวคิดในการพัฒนาเส้นทางโครงการ 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อจัดทำแผน Logistics ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการลดต้นทุนด้าน Logistics เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ที่เชื่อมโยง
สองฝั่งทะเล (อ่าวไทย - อันดามัน) 

1.3 ขอบเขตของงาน 
ที่ปรึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตรายละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีกล่าวไว้ โดยมีขอบเขตของงานบริการ 4 ส่วน ดังนี้ 

1) งานส่วนที่ 1 การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้า
ที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย - อันดามัน) โดยผ่านช่องแคบมะละกา รวมทั้งโครงการ Land Bridge ในภูมิภาค 

2) งานส่วนที ่ 2 การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ เพื ่อการเชื ่อมต่อฐานการผลิตในพื ้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

3) งานส่วนที่ 3 การจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง
สองฝั่งทะเล จังหวัดระนอง 

4) งานส่วนที่ 4 งานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
ประโยชน์ของการศึกษาโครงการนี้เพื ่อให้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ        

การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่
ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีลักษณะ
ทางกายภาพสามารถเปิดสู่ทะเลทั้งสองด้าน โดยมีแนวทางการพัฒนามุ่งเน้นการใช้การขนส่งสินค้าทางราง 
และทางทะเลเป็นหลักและมีโครงข่ายทางถนนเชื่อมโยงต่อเนื่องในลักษณะระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transport) ซึ่งจะเป็นรูปแบบทางเลือกในการขนส่งสินค้าของประเทศไทย โดยผลประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาดังกล่าว ได้แก่ 

1) ลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก ระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ               
ภาคตะวันออก EEC กับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งการพัฒนานี้จะเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้า  
โดยไม่ต้องใช้เส ้นทางอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา (สิงคโปร์) อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ SEC ของประเทศ  

2) ลดปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก อันเนื่องมาจากสนับสนุนให้ใช้การขนส่งทางน้ำและทางราง
ระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กับกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งการช่วยลดค่าใช้จ่าย      
ในการบำรุงรักษาถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรที่แออัด ลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากการขนส่งทางรถบรรทุก  

3) เพื่อรองรับและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งเป็นนโยบาย        
ที ่สำคัญของรัฐบาล และพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ซึ ่งเป็นพื ้นที ่ที ่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม ่

2.  ความเข้าใจโครงการและแนวคิดในการดำเนินงาน 

2.1  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อฐานการผลิตกับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย ต้องนำเข้า

หรือส่งออกโดยใช้ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือสงขลา ซึ่งตั ้งอยู่บริเวณฝั ่งทะเลอ่าวไทย 
และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยจะต้องทำการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกาเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่บริเวณ
ท่าเรือประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซียบริเวณช่องแคบมะละกา ที่มีสายเรือหลักให้บริการเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศ
ปลายทางด้านมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการคมนาคมขนส่ง 
ทางทะเล เพราะเป็นเส้นทางเดินเรือหลักที่สำคัญของโลกที่ใช้เป็นเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงการค้าและการขนส่ง
ระหว่างกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดียและกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ 
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นประเทศที่มีปริมาณการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีปริมาณมาก 
เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น จากการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้
แนวโน้มของปริมาณเรือสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาเพิ่มมากขึ้นโดยตลอดทุกปี เป็นที่คาดว่าการขนส่ง 
ผ่านช่องแคบมะละกาอาจจะประสบปัญหาเพิ ่มมากขึ ้นในอนาคต รวมทั้งจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ ่มมากขึ้น  
อันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้ 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 4 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

1) ปัญหาความหนาแน่นของปริมาณเรือในปัจจุบันและแนวโน้มการเพิ่มของปริมาณเรือมากขึ้นทุกปี 
จะทำให้ปริมาณเรือที่ช่องแคบมะละกาแน่นขนัด จนไม่สามารถบริการเรือสินค้าให้ผ่านได้อย่างตรงเวลา  
และปลอดภัยต่อการเดินเรือ ซึ ่งมีการคาดการณ์ว่าการขนส่งส ินค้าทางเรือที ่ผ ่านช่องแคบมะละกา  
จะเต็มศักยภาพที่สามารถรองรับได้ในปี พ.ศ. 2567 (จากการคำนวณของ HM Ibrahim และ Mansoureh Sh  
ของสถาบัน Maritime Institute of Malaysia (MIMA) ช่องแคบมะละกาสามารถรองรับเรือเดินสมุทรได้ประมาณ 
122,640 ลำต่อปี) รวมทั้งจากผลการศึกษาของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติได้ทำการคาดการณ์ว่า 
ช่องแคบมะละกาจะมีปริมาณเรือผ่านมากถึง 122,500 ลำ ภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ ่งจะเต็มศักยภาพ 
ของช่องแคบมะละกาที่สามารถรองรับได้ 

2) ปัญหาลักษณะทางกายภาพของช่องแคบ โดยมีช่องแคบสิงคโปร์อยู่ปากทางออกด้านใต้ ช่องแคบ
มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร กว้างประมาณ 30 - 320 กิโลเมตร แต่ร่องน้ำที่ใช้ในการเดินเรือบางช่วง 
มีความกว้างเพียง 2.8 กิโลเมตรเท่านั้น และขณะที่ช่องแคบมะละกาบางช่วงมีความลึกน้อยที่สุดเพียง 23 เมตร 
ส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบมะละกา คือ ช่องแคบ Phillips Channel ที่อยู่ตรงช่องแคบสิงคโปร์ ซึ่งมีความกว้าง
เพียง 2.8 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้เกิดสภาพเหมือนปากขวด 

3) ปัญหาอุบัติเหตุอันเนื ่องจากช่องแคบมะละกาเป็นช่องแคบที่ยาวและแคบ รวมทั้งปริมาณ
การจราจรคับคั่งและประกอบด้วยเรือหลากหลายประเภทตั้งแต่เรือท้องถิ่นหรือเรือข้ามฝั่งจากประเทศสิงคโปร์ - 
มาเลเซีย ไปยังประเทศอินโดนีเซียเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าระดับ
ท้องถิ่น ไปจนถึงเรือบรรทุกสินค้าและเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
บริเวณจุดข้ามที่แคบที่สุดของช่องแคบและเป็นจุดที่มีเรือจำนวนมาก 

4) ปัญหาความไม่ปลอดภัยเนื่องจากโจรสลัด เนื่องจากช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางเดินเรือทะเล  
ที่สำคัญที่สุดทางยุทธศาสตร์ และเป็นเส้นทางที่เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะภัยก่อการร้าย
และโจรสลัด ที่ฝังตัวหากินกับเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านสัญจรเข้า - ออกเป็นจำนวนมากเพ่ือทำการขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

2.2 แนวคิดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ในปัจจุบันจะสามารถเดินทางเข้าถึงโดยทางถนนเท่านั้น  
สำหรับโครงข่ายทางรถไฟยังไม่มีเส้นทางเชื่อมโยงเข้าถึงพื้นที่ท่าเรือได้โดยตรง มีเพียงเส้นทางรถไฟสายใต้  
ที่พาดผ่านบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือ ซึ่งทางรถไฟสายใต้นี้จะไม่ผ่านพ้ืนที่จังหวัดระนอง รวมทั้งการขนส่งทางชายฝั่ง
จะต้องขนส่งเชื่อมโยงทางถนนต่อเนื่องไปยังประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ทั้งนี้ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์
ของประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน จึงได้มีความพยายามและนโยบายในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทย
และอันดามัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในฝั่งมหาสมุทรอินเดียได้โดยไม่ต้องผ่าน
ช่องแคบมะละกา ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีท่าเรือน้ำลึกระนองเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC  
และด้วยข้อจำกัดของท่าเรือน้ำลึกระนองปัจจุบันจึงไม่สามารถพัฒนาให้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่เพื่อขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 5 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

แห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันฐานการผลิตหลักของประเทศ  
อยู่บริเวณพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น จึงต้องทำการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

ในการศึกษานี้การศึกษาออกแบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะมีแนวทางดังนี ้

1) นำผลการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ซึ่งจะประกอบด้วย การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแห่ง ใหม่ รวมทั้ง           
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน  ปัจจุบัน        
อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาและผลการศึกษาโครงการอ่ืนที่เก่ียวข้องมาร่วมพิจารณาในการจัดทำแผนฯ 

2) ทบทวนรวบรวมแผนงาน / โครงการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง          
และระบบโลจิสติกส์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิจารณา ครอบคลุมรูปแบบการขนส่งทั้งทางทะเล ทางรถไฟ 
และทางถนน 

3) ในการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่าง
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะเป็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับแผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวข้อง  โดยจะพิจารณา
เพิ ่มเติมโครงการที ่เสนอแนะเพื ่อให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื ่อมโย งมีความสมบูรณ์และ                  
มีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดการศึกษาออกแบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับประตูการค้าในพื้นที ่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ดังรูปที ่ 2 - 1 ซึ ่งจะครอบคลุมโครงข่ายเชื ่อมโยง 
ทุกรูปแบบการขนส่งสินค้า ทั้งทางทะเล ทางรถไฟ และทางถนน  
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต  6 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง  IPC / PSK / DC / CU 

 
รูปที่ 2 - 1 แนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 7 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 
 

2.3  การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื ่อพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของ สนข. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากตำแหน่ง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีชายฝั่งทะเลติดกับมหาสมุทร 2 ด้าน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาเส้นทาง
เศรษฐกิจ (Land Bridge) ในพื ้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  SEC เพื ่อเชื ่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่าง            
กลุ่มประเทศในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับกลุ่มประเทศในฝั่งมหาสมุทรอินเดีย โดยจะต้องมีการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่าง
ท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันทั้งเส้นทางรถไฟและทางถนน โดยในการศึกษา
โครงการดังกล่าวจะต้องมีการศึกษาและเสนอแนะตำแหน่งของท่าเรือแห่งใหม่ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน  
ที่เหมาะสมเพื ่อใช้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ฝั ่งอ่าวไทยและฝั ่งอันดามัน พร้อมทั้ง 
การออกแบบโครงการเบื ้องต้น ดังแสดงแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ดังรูปที่ 2 - 2 

 
ที่มา : การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

รูปที่ 2 - 2 แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง
อ่าวไทยและอันดามัน 

 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 8 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 
 

3.  การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์
ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ที่เก่ียวข้องจะครอบคลุมทั้งในระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย และระดับพ้ืนที ่ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งโครงการเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และกรอบแนวคิด
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้อง
และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง นอกจากจะเป็นเส้นทาง
การค้าใหม่แล้วยังจะเป็นการส่งเสริมโครงการเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เศรษฐกิจ
ภาคใต้ (SEC) ซึ ่งล้วนมีเป้าหมายสร้างความเจริญในพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที ่เศรษฐกิจแห่งใหม่  
โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นส่วนสนับสนุนหลักในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งกระจายการพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปความสอดคล้องในการพัฒนาโครงการกับประเด็นของนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่สำคัญ ดังนี้ 

1) เพื ่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ตำแหน่งที ่ต ั ้งทางภูมิศาสตร์  
ของประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออก        
สู่ตลาดโลก และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค 

2) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจหลัก สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบ 

3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

4) เป็นการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื ่อมโยงตลอดทั้งต้นทาง  
และปลายทาง โดยสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) อันเป็นการสนับสนุนรูปแบบการขนส่ง
ทางน้ำและทางราง ลดการขนส่งทางรถบรรทุก 

5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
และเป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าใหม่ทำให้เกิดการกระจายความเจริญ 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 9 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 
 

3.2 การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและโลจิสติกส์การเช่ือมมหาสมุทรแปซิฟิก 

3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคของโลก 

“ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) หรือโครงการเส้นทาง
สายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เมื่อก่อนเคยเรียกว่า “หนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road 
หรือ OBOR) เป็นยุทธศาสตร์จีนที่ต้องการผลักดันให้ประเทศมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญ
ทางการเมืองของโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีน         
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรผ่านการเชื่อมโยงเส้นทาง
การค้าระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลจีนได้ขับเคลื่อนผ่าน 3 แผนงาน คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ 2) การจัดสรรแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แห่งเอเชีย และกองทุนเส้นทางสายไหม และ 3) การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ถือเป็นโครงการที่ผสมผสาน
การลงทุนในการสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ การสร้างระบบรางรถไฟ 
สร้างถนน ท่าเรือ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทาง เพื่อให้เกิดเป็น
โครงข่ายการค้าโลกที่มีความเชื ่อมโยงกันทั ้งภูมิภาคเอเชียยุโรปและแอฟริกาโดยมีจีนเป็นศูนย์กลางหลัก             
ของเส้นทางครอบคลุมพื้นที่กว่า 65 ประเทศทั่วโลก จำนวนประชากรรวมกันกว่า 4,500 ล้านคนหรือกว่าครึ่งหนึ่ง
ของประชากรโลก โดยประกอบด้วย 2 เส้นทางหลัก ดังแสดงในรูปที่ 3 - 1  

 

รูปที่ 3 - 1 ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) 

 

 

 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 10 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 
 

3.2.2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างสองฝั่งทะเลของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างสองฝั่งทะเลของประเทศไทย           
จะประกอบด้วย การเชื่อมโยงทางบก (โครงการสะพานเศรษฐกิจ) และการเชื่อมโยงทางน้ำ (โครงการคลองไทย) 
โดยแสดงแนวการเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลของโครงการต่างๆ ได้ดังรูปที่ 3 - 2 ประกอบด้วย 

 
รูปที่ 3 - 2 แนวคิดการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยของประเทศไทย 

1) โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) 

โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) เป็นแนวคิดในการเชื่อมต่อชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่ง
อันดามัน โดยเป็นการพัฒนาท่าเรือต้นทางและปลายทางเชื่อมโยงด้วยถนน ทางรถไฟ ท่อน้ำมัน และท่อก๊าซ 
เชื่อมสองฝั่งทะเล เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าต่างๆ ที่มาทางเรือจากฝั่งทะเลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยมี
โครงการสะพานเศรษฐกิจในแนวเส้นทางต่างๆ ดังนี้ 

1.1) โครงการสะพานเศรษฐกิจกระบ่ี - ขนอม / ท้ายเหมือง - สิชล ในวันที ่ 4 มีนาคม 2532 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ด้วยระบบคมนาคมขนส่งร่วมแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ถนน รถไฟ ท่อน้ำมัน 
ระหว่างฝั ่งอันดามัน (จ.กระบี ่) และอ่าวไทย (อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช) และต่อมาได้มีการก่อสร้าง 
ทางหลวงหมายเลข 44 (ถนนกระบี่ - ขนอม) แล้วเสร็จในปี 2546 ส่วนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งทะเล
ได้มีการศึกษาทบทวนเลือกสถานที่ตั้งของท่าเรือจากที่เสนอไว้เดิมเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ  
การท่องเที่ยว ซึ่งจาก มติ ครม. ในปี 2540 ได้กำหนดที่ตั้งของท่าเรือขึ้นใหม่ที่บริเวณบ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง       
จ.พังงา และบริเวณบ้านบางปอ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 
แต่ท้ายที่สุดการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งสองแห่งก็ได้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากประชาชนในพื้นที ่คัดค้านและ  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 11 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 
 

1.2) โครงการสะพานเศรษฐกิจสตูล - สงขลา โครงการนี้เกิดขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548      
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงท่าเรือ 2 แห่งที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ในฝั่งทะเลอันดามัน ที ่ต.ปากบารา       
อ.ละงู จ.สตูล (โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา) และท่าเรือฝั่งอ่าวไทยที ่บ้านสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา (โครงการท่าเรือ
น้ำลึกสงขลา 2) ปัจจุบันได้มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากรัฐบาลได้ยุติ
โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราเนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง 
อีกทั้งวันที่ 17 เมษายน 2561 เมื่อยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน ให้พื้นที่บางส่วนของ จ.สตูล เป็นอุทยานธรณีโลก
ดังกล่าว จึงมีผลทำให้โครงการที่จะปักหมุดก่อสร้างท่าเรือปากบาราบนฝั่งทะเลอันดามันมีอันต้องล้มเลิกไปโดยปริยาย 
อีกท้ังโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 ถูกต่อต้านจากคนในพ้ืนที่ รัฐบาลจึงได้สั่งให้ชะลอโครงการฯ ออกไปอย่าง
ไม่มีกำหนด 

1.3) โครงการสะพานเศรษฐกิจปีนัง - สงขลา เป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) เกิดขึ้นจากการผลักดันของภาคเอกชนมาเลเซีย เมื่อปี 2538    
โดยสะพานเศรษฐกิจปีนัง - สงขลา มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) ท่อน้ำมัน 2) ท่อก๊าซ 3) การเชื่อมโยงทางถนน 
(มอเตอร์เวย์ท่าเรือสงขลา - ท่าเรือปีนัง) และ 4) การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ (รถไฟรางคู่สงขลา - ปีนัง) ซึ่งไทยมีข้อสงวน
ในเรื่องการพัฒนาท่อน้ำมัน เพราะเกรงจะไปกระทบกับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ ในปี 2545 ได้มีการขยาย
สะพานเศรษฐกิจออกไปเป็นสะพานเศรษฐกิจสงขลา - ปีนัง - เมดาน และมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบในส่วนการ
เชื่อมโยงทางทะเลและสายส่งไฟฟ้า รวมเป็น 6 องค์ประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดันการพัฒนาโครงการ
ต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาระบบรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือปีนังกับท่าเรือสงขลาซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อปี 2561 เป็นต้น 

1.4) โครงการสะพานเศรษฐกิจชุมพร - ระนอง ในปี 2554 ได้มีแนวคิดในการผลักดันเส้นทาง
เชื่อมโยง (Land Bridge) เชื ่อมฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน ระหว่างจังหวัดชุมพร - ระนอง ซึ่งจะต้องพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ของถนนเพชรเกษมจากแยกปฐมพร 
ถึง จ.ระนอง การเชื่อมระบบรถไฟ จ.ระนอง - จ.ชุมพร และการสร้างท่าเรือชุมพร และจาก มติ ครม. ในปี 2561  
ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินแผนงานภายใต้การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  
ซึ ่งการพัฒนารถไฟสายใหม่ ช่วงชุมพร - ระนอง และการพัฒนาท่าเรือระนอง เป็นหนึ่งในแผนดำเนินงาน 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลและเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึกระนองรองรับการเป็นประตูสู่ BIMSTEC 
ปัจจุบัน (ปี 2563) นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทบทวนการศึกษาโครงการพัฒนาแนวรถไฟสายใหม่ ช่วงชุมพร - 
ท่าเรือน้ำลึกระนอง ซึ ่งอยู ่ระหว่างเสนอขอใช้งบกลางปี 2563 เพื ่อทำการศึกษาออกแบบรายละเอียด 
และจัดทำรายงาน EIA และการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง ซึ่งปี 2562 ครม.  ได้มีมติอนุมัติการลงทุน 
เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 พร้อมลานวางตู้สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าเป็น 5 - 6 แสนทีอียู
ต่อปีแล้ว 

2) โครงการคลองไทย  

แนวคิดในการขุดคลองไทย (การขุดคอคอดกระ) มีมานานกว่า 340 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือร่นระยะทางในการเดินเรือเชื่อมสองฝั่งทะเลระหว่างอันดามันกับอ่าวไทย 
โดยไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา เพ่ือประโยชน์ทางการทหารในการเคลื่อนกองทัพในสมัยก่อน และการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งโครงการขุดคลองไทยนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสนใจโดยนักการเมืองและผู้มีอำนาจ
ในหลายยุคสมัย แต่จนถึงปัจจุบันคลองไทยเชื่อมสองฝั่งทะเลก็ยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากติดปัญหาทางการเมือง 
และปัญหาด้านเงินลงทุน โดยในปี 2544 - 2548 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 12 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 
 

ของโครงการขุดคอคอดกระ (ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นคลองไทย) จากแนวขุดที่ลากมาทั้งหมด 12 เส้น 
สรุปว่าแนว 9A เหมาะสมที่สุด โดยจะขุดคลองยาว 135 กิโลเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 400 เมตร ลึก 30 เมตร 
ผ่าน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือศึกษาเรื่องนี้ต่อไป 

3.3 การทบทวนรวบรวมแผนงาน / โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาทบทวนแผนงาน / โครงการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมขนส่งและการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าและบริการ (Logistics) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบ
การศึกษาและวางแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที ่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ซึ ่งครอบคลุมการพัฒนาโครงข่าย          
การขนส่งรูปแบบต่างๆ ในอนาคต ได้แก่ 

1) แผนงานระบบการขนส่งทางถนน  

กรมทางหลวง (ทล.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก
ของประเทศ เพื่อรองรับการเดินทางทั ้งคนและสินค้าระหว่างเมืองหรือภูมิภาคต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง แผนพัฒนา / โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Inter - City Motorway) และโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2  
ซึ่งจะครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นต้น 

2) แผนงานพัฒนาระบบการขนส่งทางราง 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย 
การขนส่งทางรถไฟของประเทศเพื ่อรองรับการเดินทางทั้งคนและสินค้าระหว่างเมืองหรือภูมิภาคต่างๆ  
โดยแผนพัฒนา/โครงการที่สำคัญที่ผ่านมาจะเป็นการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่พร้อมด้วยการพัฒนา
สถานีขนส่งสินค้าทางรถไฟตามแนวเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการในหลายเส้นทาง ทั้งนี้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้รถไฟเป็นหลัก (Modal Shift) 
ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี่ยังมีแผนพัฒนา  
ในระยะยาว ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 

3) แผนงานพัฒนาการขนส่งทางน้ำ 

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมให้มีการขนส่งทางน้ำ ได้แก่  
กรมเจ้าท่า (จท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ  
ไดด้ำเนินการก่อสร้างท่าเรือหลายแห่ง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ำเพ่ือให้การเดินเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีแผนในการพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของท่าเรือหลัก ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึก พัฒนาท่าเรือระนอง เป็นต้น  



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 13 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 
 

4.  การศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์และสภาพการค้าระหว่างประเทศไทย 
กับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย 

4.1 การศึกษาและทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้าน
มหาสมุทรอินเดีย 

นโยบายและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยย่อมมีผลกระทบต่อแนวโน้ม 
การส่งออกและการนำเข้าของไทยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการตกลงความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 
ครอบคลุมด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือ  
ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เพื่อให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ โดยกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้าน
มหาสมุทรอินเดียที่สำคัญดังแสดงในรูปที่ 4 - 1 ประกอบด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที ่4 - 1 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

1) ความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - (ASEAN) 

2) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong 
Subregional Cooperation : GMS) 

3) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเชีย -  
มาเลเชีย - ไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand - Growth Triangle : IMT-GT) 

4) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chaopharya - 
Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 

5) กรอบความร่วมมืออ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical 
Economic Cooperation : BIMST-EC) 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 
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6) ความร่วมมือทางด้านการจัดการเขตเศรษฐกิจการค้าเสรี  (Free Trade Area: FTA) ได้แก่  
ความตกลงการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนอาเซียน  - อินเดียและความตกลงว่าด้วย
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ศรีลังกา ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - 
สหภาพยุโรป (ASEAN - EU FTA)  

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเจรจาเพ่ือจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทย
และกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดียปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาความร่วมมือ ซึ่งยังไม่มีความคืบหน้า
มากนัก โดยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เกี ่ยวข้องที่สำคัญและมีความก้าวหน้ามากที่สุด  
คือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation หรือ BIMSTEC  

4.2 สถิติการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย  
ในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 7,628,400 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้ารวม 

7,425,649 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนในการส่งออกและนำเข้ากับกลุ่มประเทศต่างๆ แสดงดังรูปที ่4 - 2 โดยพบว่า
สัดส่วนการส่งออกและนำเข้าจากกลุ่มประเทศเอเปค (Asia - Pacific Economic Cooperation - APEC) มากที่สุด
ประมาณเฉลี่ยร้อยละ 70 ของการส่งออกและนำเข้าทั้งหมด ในส่วนของกลุ่มประเทศคู่ค้าทางด้านมหาสมุทรอินเดีย
ที่มีการค้ากับประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป 
(EU) และแอฟริกา จะมีสัดส่วนการส่งออกและนำเข้าดังนี้  

1) การส่งออกของไทยกับกลุ ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย โดยไทยมีมูลค่าการส่งออก 
กับกลุ่มประเทศ EU มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.62 รองลงมา คือ กลุ่มประเทศ BIMSTEC ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.37 ร้อยละ 3.39 และร้อยละ 2.77 ตามลำดับ 

2) การนำเข้าของไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย โดยไทยมีมูลค่าการนำเข้ากับกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.29 รองลงมา คือ กลุ่มประเทศ EU BIMSTEC และแอฟริกา 
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 8.28 ร้อยละ 3.48 และร้อยละ 1.43 ตามลำดับ 
  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

รูปที่ 4 - 2 สัดส่วนโครงสร้างตลาดส่งออกและนำเข้าของไทย ในปี พ.ศ. 2562 
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จากการรวบรวมแนวโน้มของข้อมูลสถิติการค้าส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียที่ผ่านมา ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2562 ดังแสดงในตารางที่ 4 - 1 

ตารางท่ี 4 - 1 โครงสร้างตลาดส่งออกของไทย 

รายการ 
มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) อัตราการเติบโต 

2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย (ร้อยละ) 
APEC 4,929,136 5,158,870 5,549,926 5,648,588 5,303,911 1.86 

BIMSTEC 364,493 378,498 426,293 449,090 409,737 2.96 
EU 668,340 701,911 732,522 728,405 657,936 -0.40 

ตะวันออกกลาง 350,046 319,570 302,754 271,946 258,686 -7.36 
แอฟริกา 227,969 217,049 232,078 243,832  211,122 -2.02 

อื่นๆ 685,739 774,806 762,692 766,439 787,008 3.48 
รวม 7,225,723 7,550,704 8,006,265 8,108,300 7,628,400 1.36 

มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท) 

APEC 4,896,291 4,951,705 5,306,363 5,551,233 5,237,634 1.74 
BIMSTEC 214,052 178,356 222,275 260,759 258,086 4.83 

EU 588,549 609,065 668,994 680,171 615,059 1.12 
ตะวันออกกลาง 629,434 524,231 625,572 786,879 615,511 -0.51 

แอฟริกา 68,395 70,202 96,632 137,145 106,115 12.09 
อื่นๆ 509,357 554,628 667,282 647,852 593,243 3.85 
รวม 6,906,078 6,888,187 7,587,118 8,064,039 7,425,649 1.87 

   ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
 

4.3 การวิเคราะห์ประเภทสินค้าที ่สำคัญในการส่งออกและนำเข้าในระหว่างประเทศไทย          
กับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย 

จากการทบทวนและรวบรวมข้อมูลประเภทสินค้าที่สำคัญในการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย สูงสุด 10 อันดับแรก โดยแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
กลุ่ม BIMSTEC และกลุ่มประเทศยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ประเภทสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ระหว่างประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ. 2553 - 2562 ดังแสดงในรูปที่ 4 - 3  

2) ประเภทสินค้าที่มีน้ำหนักการส่งออกและนำเข้าเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ระหว่างประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดียสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 - 2562 ดังแสดงในรูปที่ 4 - 4  
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

รูปที่ 4 - 3 ประเภทสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ไปยังกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ. 2553 - 2562 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต  17 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

รูปที่ 4 - 4 ประเภทสินค้าที่มีน้ำหนักการส่งออกเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ไปยังกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ. 2553 - 2562 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 18 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

4.4 การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศที ่อยู ่ทางด้าน
มหาสมุทรอินเดียในอนาคต  
จากสถิติข้อมูลมูลค่าการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศยุโรป ในช่วงปี 

พ.ศ. 2553 - 2562 พบว่า แนวโน้มของมูลค่าการส่งออกและนำเข้าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่เมื่อพิจารณาในเชิง
ปริมาณการขนส่ง พบว่า แนวโน้มของปริมาณการส่งออกและนำเข้าจะมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงไม่มากนัก  
หรืออาจกล่าวได้ว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
สัดส่วนของสินค้าที่มีมูลค่าต่ำหรือสูงที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

1) มูลค่าการส่งออกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ร้อยละ 5.73 ต่อปี ในขณะที่
ปริมาณการขนส่งลดลง ร้อยละ -0.06 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการขยายตัวการส่งออกของสินค้าที่มูลค่าต่ำ 
ที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนมูลค่านำเข้าและปริมาณการขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.05 ต่อปี 
และ 0.11 ต่อปี ตามลำดับ โดยมีปริมาณการส่งออกประมาณ 10,640 - 15,454 ล้านกิโลกรัม และนำเข้าเฉลี่ย
ประมาณ 10,444 - 11,639 ล้านกิโลกรัม 

2) มูลค่าการส่งออกระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 0.89 ต่อปี ในขณะที่ปริมาณ
การขนส่งลดลง ร้อยละ -0.16 ต่อปี ทั้งนี ้เนื ่องจากอัตราการขยายตัวการส่งออกของสินค้าที ่มูลค่าต่ำ 
ที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนมูลค่านำเข้าและปริมาณการขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.18 ต่อปี 
และ 2.07 ต่อปี ตามลำดับ โดยมีปริมาณการส่งออกประมาณ 2,875 - 3,464 ล้านกิโลกรัม และนำเข้าเฉลี่ย
ประมาณ 3,010 - 4,714 ล้านกิโลกรัม 

3) มูลค่าการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศตะวันออกกลาง พบว่า 
มีแนวโน้มลดลงทั้งมูลค่าการส่งออกและปริมาณ โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ย ร้อยละ -1.85 ต่อปี และ -0.93 ต่อปี 
ตามลำดับ ส่วนแนวโน้มของมูลค่าการนำเข้ามูลค่าการนำเข้าลดลงเฉลี่ย ร้อยละ -1.19 ต่อปี ในขณะที่มี
ปริมาณการขนส่งนำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 6.56 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการขยายตัวการนำเข้าของสินค้า 
ที่มูลค่าต่ำที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณการส่งออกประมาณ 5,073 - 10,009 ล้านกิโลกรัม และนำเข้าเฉลี่ย
ประมาณ 3,302 - 4,574 ล้านกิโลกรัม 

4) มูลค่าการส่งออกและนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศแอฟริกา มีแนวโน้ม  
ของทั้งมูลค่าการส่งออกและปริมาณลดลง โดยมีอัตราลดลงเฉลี่ย ร้อยละ -0.20 ต่อปี และ -1.97 ต่อปี 
ตามลำดับ ส่วนแนวโน้มของมูลค่าการนำเข้ามูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 7.84 ต่อปี ในขณะที่  
มีปริมาณการขนส่งนำเข้าลดลงร้อยละ -4.09 ต่อปี ทั้งนี้เนื ่องจากอัตราการขยายตัวการนำเข้าของสินค้า 
ที่มูลค่าสูงที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณการส่งออกประมาณ 5,756 - 8,911 ล้านกิโลกรัม และนำเข้าเฉลี่ย
ประมาณ 961 - 1,732 ล้านกิโลกรัม 
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5.  งานศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า 
5.1 การศึกษาทบทวนสินค้าเป้าหมาย 

การศึกษาทบทวนสินค้าเป้าหมายมีว ัตถุประสงค์เพื ่อคัดเล ือกสินค้าตัวแทนกลุ ่มเป้าหมาย  
ที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกด้านการศึกษาปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า  
และการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าเป้าหมายของโครงการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ 
จังหวัดระนอง หลักเกณฑ์คัดเลือกตัวแทนสินค้ากลุ่มเป้าหมายระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้าน
มหาสมุทรอินเดียที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกในด้านปริมาณการขนส่งและข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า 
ได้แก่ (1) สินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสูง และ (2) สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์และขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือ 

หลักเกณฑ์คัดเลือกตัวแทนสินค้ากลุ ่มเป้าหมายระหว่างประเทศไทยกับกลุ ่มประเทศทางด้าน
มหาสมุทรอินเดียที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกในด้านปริมาณการขนส่งและข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า  
ได้แก่ (1) สินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสูง และ (2) สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์และขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางเรือดังรูปท่ี 5 - 1 ส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเป้าหมายระหว่างพ้ืนที่ EEC / 
กลาง / ตะวันเฉียงเหนือ - SEC/ ใต้ดังรูปที่ 5 - 2 

 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 5 - 1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเป้าหมายระหว่างประเทศด้านมหาสมุทรอินเดีย 
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ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 5 - 2 หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกสินค้าเป้าหมายระหว่างพื้นที่ EEC/กลาง/ตะวันออกเฉยีงเหนือ - SEC/ใต ้
 
5.2 ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า 

5.2.1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมาย 

หลังจากทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้นำมาใช้เป็น ฐาน
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมาย ครอบคลุมเนื้อหาประกอบด้วย (1) โครงร่างเครือข่าย
การผลิตและการเคลื่อนย้ายสินค้า (2) แหล่งผลิตและปริมาณการผลิต (3) ปริมาณการส่งออกและนำเข้า และ (4) 
ปริมาณการบริโภคสินค้าในประเทศ 

ตัวอย่างผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมายที่จะนำไปวิเคราะห์หาปริมาณ
ความต้องการขนส่งสินค้า มีดังนี ้

1) พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก (HS39) 

กลุ ่มสินค้าประเภทพลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก (HS39) อยู ่ในกลุ ่มสินค้าเป้าหมาย
ระหว่างประเทศไทยและกลุ ่มประเทศ BIMSTEC และกลุ ่มประเทศตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา  
กลุ่มพลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก (HS39) แบ่งตามพิกัดกรมศุลกากรประกอบด้วยสินค้าย่อยหลายประเภท 
ได้แก่ เม็ดพลาสติกเอทิลีน เม็ดพลาสติกโพรพิลีน เม็ดพลาสติกสไตรีน เม็ดพลาสติกไวนิลคอลไรด บรรจุภัณฑ์
พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป เป็นต้น ในการคัดเลือกตัวแทนสินค้าย่อยของ  
กลุ่มสินค้าประเภทพลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติกจะพิจารณาจากปริมาณการส่งออกและนำเข้าย้อนหลัง 
ซึ่งพบว่า เม็ดพลาสติก มีปริมาณการส่งออกและนำเข้าอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าย่อยประเภทอ่ืน 
ดังนั้น จึงเลือกเม็ดพลาสติกเป็นตัวแทนสินค้าส่งออกและนำเข้าของกลุ่มพลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 
โดยสรุปข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมายดังรูปท่ี 5 - 3 
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รูปที่ 5 - 3 สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมายกลุ่มพลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก (HS39) 

 

2) ยางและของที่ทำด้วยยาง (HS40) 

กลุ่มสินค้าประเภทยางและของที่ทำด้วยยาง (HS40) อยู่ในกลุ่มสินค้าเป้าหมายระหว่างประเทศไทย
และกลุ่มประเทศ BIMSTEC และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา โดยยางและของที่ทำด้วยยาง 
(HS40) แบ่งตามพิกัดกรมศุลกากรประกอบด้วยสินค้าย่อยหลายประเภท ได้แก่ ยางธรรมชาติ (เช่น น้ำยาง 
ยางแผ่น) ยางสังเคราะห์ ยางนอก ยางใน ยางที่ใช้ในทางเภสัชกรรม ถุงมือยางยางแข็ง เป็นต้น ในการคัดเลือก
ตัวแทนสินค้าย่อยของกลุ่มสินค้าประเภทยางและของที่ทำด้วยยางจะพิจารณาจากปริมาณการส่งออกย้อนหลัง 
ซึ่งพบว่า ยางธรรมชาติ มีปริมาณการส่งออกอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าย่อยประเภทอื่น ในขณะที่
สินค้านำเข้า พบว่า ยางสังเคราะห์ มีปริมาณการนำเข้ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าย่อยประเภทอื่น ดังนั้น 
จึงเลือกยางธรรมชาติเป็นตัวแทนสินค้าส่งออกและยางสังเคราะห์เป็นตัวแทนสินค้านำเข้าของกลุ่มยางและ  
ของที่ทำด้วยยาง โดยสรุปข้อมลูการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมายดังรูปท่ี 5 - 4 

 

 
รูปที่ 5 - 4 สรุปข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเป้าหมายกลุ่มยางและของท่ีทำด้วยยาง (HS40) 
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5.2.2 การวิเคราะห์ปริมาณความต้องการขนส่งของโครงการ 

ในการวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งจะพิจารณาจากการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูง 
ซึ่งทำการศึกษาและวิเคราะห์จากข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและการเคลื่อนย้ายสินค้าและชนิด ในหัวข้อ 5.2.1  
โดยปริมาณการขนส่งของโครงการจะแบ่งเป็นการขนส่งสินค้าส่งออกและนำเข้ารวมกับการขนส่งเพื่อใช้ในประเทศ 
ที่มีโอกาสมาใช้โครงการ สมมติฐานของปริมาณการขนส่งสินค้าแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 5 - 5 ภาพรวมการวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดในปัจจุบัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าและชนิดในหัวข้อ 5.2.1 สามารถสรุปแนวทางที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีโอกาสมาใช้โครงการดังรูปที่ 5. - 6 ส่วนแนวทาง 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ EEC - SEC ที่มีโอกาสมาใช้โครงการจะวิเคราะห์ 
โดย (1) ใช้สินค้าสำคัญของประเทศไทยที่มีแหล่งผลิตและผลผลิตสูงในพื้นที่ EEC และ SEC และ (2) เป็นสินค้า
ที่ต้องการขนคราวละมากๆ ทั้งเพ่ือบริโภคในพ้ืนที่หรือนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 5 - 6 การวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีโอกาสมาใช้โครงการ 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 23 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

สำหรับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าในปัจจุบันแบ่งเป็นปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าส่งออก
และนำเข้าที่มีโอกาสมาใช้โครงการ รวมกับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าส่งเพื่อใช้ในประเทศที่มีโอกาส 
มาใช้โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5 - 1 โดยเมื่อนำปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ที่มีโอกาสมาใช้โครงการ (ด้านมหาสมุทรอินเดีย) มาแบ่งสัดส่วนปริมาณความต้องการขนส่งตามกลุ่มประเทศ 
พบว่า มีปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ประมาณ 
19,178,872 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยกับกลุ่มยุโรป 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประมาณ 26,399,521 ตัน 

ตารางท่ี 5 - 1 ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าที่มีโอกาสมาใช้โครงการ  

สินค้า 
สินค้าระหว่างประเทศไทยกับ

กลุ่ม BIMSTEC ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา 

สินค้าระหว่างพ้ืนที่ EEC/
กลาง/ตะวันออกเฉียงเหนือ-

SEC/ใต้ 
1. ปลาและสัตว์น้ำ (HS03) 570,171 38,648 
2. ธัญพืช (HS10) 6,849,064 1,959,565 
3. ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือกุ้ง (HS16) 554,886 4,137 
4. น้ำตาล (HS17) 1,426,914 397,314 
5. ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ (HS20) 528,533  
6. เกลือ ดิน หิน ปูนขาวและซเีมนต์ (HS25) 8,222,319 3,204,131 
7. พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก (HS39) 1,874,392 103,821 
8. ยางและของที่ทำด้วยยาง (HS40) 1,469,396 415,246 
9. ทองแดงและของทำด้วยทองแดง (HS74) 185,485  
10. อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมเินียม (HS76) 577,355  
11. เครื่องจักร เครื่องใช้กล และสว่นประกอบ (HS84) 625,154  
12. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (HS85) 167,795  
13. ยานบก ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (HS87) 546,434  
14. ผลิตภณัฑ์ของอุตสาหกรรมโมส่ีเมล็ดธัญพืช (HS11) 398,187 556,014 
15. ชา กาแฟ และเครื่องเทศ (HS09) 105,743  
16. ฝ้าย (HS52) 98,808  
17. ของปรุงแต่งเบ็ดเตลด็ที่บริโภคได้ (HS21) 407,296 1,704,097 
18. ไม้และและของทำด้วยไม้ (HS44) 2,517,155 3,299,483 
19. ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสตัว์หรือพืช (HS15)  262,366 
11. เหล็กและเหล็กกล้า (HS72)  769,534 
12. เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร ่และผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้
จากการกลั่น (HS27)  2,920,541 
13. ปุ๋ย (HS31)  18,928 
14. ผลิตภณัฑ์เซรามิก (HS69)  254,883 

รวม 27,125,087 15,908,708 
สินค้าอื่นๆ 64,834,950 1,590,871 
รวมท้ังหมด 91,960,037 17,499,579 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 24 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

5.3 การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าเป้าหมายในอนาคต 
การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าเป้าหมายในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ปริมาณ          

การขนส่งสินค้าที่มีโอกาสมาใช้โครงการในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2573 - 2602 การคาดการณ์ได้ใช้วิธีการ
คาดคะเนแนวโน้ม (Trend Projection)1 เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในระยะกลางถึงระยะยาว สำหรับข้อมูลที่ใช้
คาดการณ์สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งมีทั้งการส่งออกและนำเข้า รวมถึง
ปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศของสินค้าเป้าหมาย โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลจากสำนักงานสถิติเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังนำแนวคิดความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage) มาใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณากลุ่มสินค้า 
ที่ควรมีอัตราการเติบโตแตกต่างกัน อีกทั้งสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ดังนั้น จึงต้องคำนึงข้อมูลจำนวนประชากรทั่วโลกที่ประมาณการโดย World Bank และองค์การสหประชาชาติ 
(United Nation : UN) ในอนาคตจะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างลดลง ผลการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการ
ขนส่งสินค้า ได้ดังตารางท่ี 5 - 2  

ตารางที ่ 5 - 2 ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับตะวันออกกลาง ยุโรป  
และแอฟริกาที่มีโอกาสมาใช้โครงการในอนาคต 

หน่วย : ล้านตัน 

สินค้า 
2573 2583 2592 2603 

ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า 
BIMSTEC 16.28 4.11 18.08 4.64 19.30 5.04 19.88 5.25 

ยุโรป/
ตะวันออก

กลาง/แอฟริกา 
17.50 10.97 19.70 12.40 21.39 13.44 22.28 13.99 

รวม 33.78 15.08 37.78 17.04 40.69 18.48 42.16 19.24 
รวมท้ังหมด 48.86 54.82 59.17 61.4 

 

 

 

 

 
1 Jay Heizer, Operation Management, Person Education Indochina LTD., 2008 อ้างอิงใน โครงการศึกษาพัฒนา
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าต่อเนื ่องหลายรูปแบบเชื ่อมโยงกับเขตพื ้นที ่ฐานการผลิตหลักของประเทศ  
โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2557 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 25 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

6.  การศึกษาออกแบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

6.1 การศึกษาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื ่อมโยงทางทะเลระหว่างพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง  

 การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเล จะต้องกำหนดจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง
บริเวณอ่าวไทยในพื ้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ซึ ่งตำแหน่งท่าเร ือชายฝั ่งแห่งใหม่น ี ้จะเป็น 
ตำแหน่งเดียวกันกับท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ฝั ่งอ่าวไทยตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
ของ สนข. ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ากับท่าเรือชายฝั่งบริเวณพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมเพราะเป็นที่ตั้งของท่าเรือชายฝั่งทั้งท่าเรือรัฐและท่าเรือเอกชน
หลายแห่ง แล้วทำการขนส่งสินค้าต่อเนื่องจากบริเวณท่าเรือชายฝั่งฝั ่งอ่าวไทยแห่งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การขนส่งต่อเนื่องโดยเส้นทางทางรถไฟผ่านท่าเรือแห่งใหม่ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นประตูการค้าหลัก เพื่อการส่งออก
และนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างพื้นทีพั่ฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 

 รูปแบบการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งแห่งใหม่ฝั่งอ่าวไทยแห่งใหม่นี้ จะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์เพื่อรองรับ
เรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง ประกอบด้วย พื้นที่กองพักสินค้า อาคารพักสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารซ่อมบํารุง 
และลานล้างตู้สินค้า ลานจอดพักรถบรรทุก ลานขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่สีเขียว โดยมี
ร่องน้ำลึก 10 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลต่ำสุด ประกอบด้วยท่าเทียบเรือสินค้า ดังนี้ 

1) ท่าเทียบเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (Container Berth) รองรับเรือขนาด 5,000 DWT. (ขนาดระวาง
บรรทุกประมาณ 300 - 500 TEU) เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกและนำเข้า  

2) ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป สินค้าทั่วไปเพื่อใช้ภายในพื้นที่ระหว่างเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 

 บทบาทแรกนี้จะถูกนำไปพิจารณาร่วมกับโครงการพัฒนาฯ ดังกล่าว ส่วนบทบาทที่สองเพื่อการ
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) 
จะเป็นการขนส่งภายในประเทศที่ต้องแยกพิจารณาออกจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีท่าเรือชายฝั่งเพ่ิมเติม 
ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งภายใต้บทบาทนี้ต่อไป ดังแสดง
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางทะเลเชื่อมโยงพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และพ้ืนที่
ประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ในรูปที่ 6 - 1  
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 26 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที ่ 6 - 1 การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื ่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้                    
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 

 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 27 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

6.2 การศึกษาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื ่อมโยงทางรถไฟระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง  

การศึกษาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะต้องพิจารณาทั้งในเรื่องแนวเส้นทางรถไฟและสถานีขนถ่ายสินค้า
ทางรถไฟควบคู่กัน โดยในปัจจุบันจะมี ICD ลาดกระบัง เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพียงแห่งเดียว ซึ่งพบว่าปัจจุบันรองรับปริมาณสินค้าจำนวนมาก ดังนั้น จะต้องพิจารณาสถานี
ขนถ่ายสินค้าทางรถไฟแห่งใหม่เพิ่มเติม จากการทบทวน พบว่า ได้มีโครงการพัฒนาท่าเรือบกเพื่อไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค (Dry Port) ของ สนข. ที่ได้ดำเนินการไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางรถไฟบริเวณพื้นที่ฐานการผลิต EEC และพื้นที่แหล่งผลิตและแหล่งบริโภคอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาค
ใกล้เคียง โดยมีพื ้นที ่ที ่มีความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบกในภูมิภาค 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ ขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเชื่อมโยง          
กับโครงข่ายทางรางในพ้ืนที่ตอนบนซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคของประเทศ ผ่านโครงข่ายรถไฟสายตะวันออก          
ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายรถไฟสายใต้ เพื่อส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ             
ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ผ่านโครงข่ายเส้นทางรถไฟสายตะวันออกและสายใต้ได้ 

การพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานทางรางเพื่อเชื่อมโยงพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  
และพื้นที่ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะพิจารณาแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางราง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับผลการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน และโครงการศึกษา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดโครงข่ายเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรางดังกล่าวเชื่อมโยงพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC และพื้นที่ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะพิจารณาแผนพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้พร้อมการพัฒนา
สถานีกองเก็บตู้สินค้า (CY) ซึ่งจะเป็นโครงข่ายที่มีความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่าง
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง แต่อย่างไรก็ดี        
ในอนาคตมีนโยบายจะไม่ให้มีการขนส่งสินค้าผ่านพ้ืนที่ในเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จะต้องทำการก่อสร้าง
โครงข่ายรถไฟสายใหม่เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้ (ช่วงสถานีคลองหลวงแพ่ง - 
อำเภอปากท่อ) เพ่ือให้เกิดเส้นทางการขนส่งทางรถไฟจากพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ผ่านท่าเรือฝั่งอันดามันแห่งใหม่ เพ่ือรองรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย โดยไม่ต้องใช้เส้นทางปัจจุบันที่อ้อมผ่านช่องแคบมะละกา         
ในส่วนนี้ปัจจุบันได้มีการศึกษาแผนการบูรณาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 
(MR Map) กรมทางหลวง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาจากผลการศึกษาดังกล่าวได้มีแนวคิดในการพัฒนา       
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ร่วมกับการพัฒนาระบบราง (MR10) ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการ         
ได้เสนอให้มีเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื ่อมโยงระหว่างเส้นทางรถไฟสายตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้         
ดังแสดงในรูปที่ 6 - 2 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 28 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
ที่มา : การศึกษาของแผนการบูรณาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR Map) กรมทางหลวง 

รูปที่ 6 - 2 แนวคิดการพัฒนาวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 ร่วมกับระบบราง (MR10) 

นอกจากนี้ยังมีส่วนการพัฒนาเชื่อมโยงการขนส่งทางรถไฟกับท่าเรือในพื้นที ่ภาคใต้ รฟท. ได้มี
แผนการพัฒนาโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ ช่วง ชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนองในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็น
การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื ่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายใต้ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรั บ
ผู้โดยสารในจังหวัดระนองและปริมาณการขนส่งสินค้ากับท่าเรือน้ำลึกระนองในปัจจุบัน ดังนั้น เส้นทางรถไฟ
โครงการนี้จะเป็นการรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่ภาคใต้  
กับท่าเรือน้ำลึกระนองในปัจจุบัน ซึ่งประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองปัจจุบัน ที่ถูกกำหนดบทบาทไว้
สำหรับการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ BIMSTEC และได้บรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟของ รฟท.  

แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน สนข. กำลังดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งใน
การศึกษาโครงการดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน พร้อมกับการพัฒนา
โครงขา่ยการเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนา
ทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ฝั่งอันดามัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาเส้นทาง
รถไฟสายใหม่ ช่วง ชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนองในปัจจุบันดังกล่าว ดังนั้นจะนำผลการศึกษาของโครงการดังกล่าว
มาร่วมพิจารณาด้วยเพื ่อให้การจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟขนส่งเชื ่อมโยงทางรถไฟกับประตูการค้า 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ให้มีความสอดคล้องกัน ดังแสดงแนวคิดในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
ทางรถไฟกับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนองในรูปที่ 6 - 3 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 29 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

 รูปที่ 6 - 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  
และพื้นที่ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 30 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

6.3 การศึกษาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื ่อมโยงทางถนนระหว่างพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง  
เมื่อพิจารณาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทางถนนระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) และภาคใต้ กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  
จะเป็นถนนขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ซึ่งปัจจุบันเป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานของประเทศไทยที่มีเส้นทาง
มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีทางหลวงพิเศษเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออก 
จะเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง โดยสามารถเชื่อมโยงกับประตูการค้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองผ่านกรุงเทพมหานครโดยใช้ถนนวงแหวนรอบนอก หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
(ถนนกาญจนาภิเษก) ไปยังทางหลวงหมายเลข 35 สายดาวคะนอง - วังมะนาว หรือถนนพระรามที่ 2 จนถึง
บริเวณทางแยกต่างระดับวังมะนาวและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็น
ทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ภาคใต้ทั้งหมด อีกทั้งในอนาคตยังมีแผนพัฒนาพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองทั่วประเทศ ครอบคลุมเส้นทางการเชื่อมโยงจากพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ดังนั้นโครงข่ายถนนสายหลักจึงมีความพร้อมในการรองรับปริมาณการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า แต่อย่างไรก็ดีตำแหน่งท่าเรือน้ำลึกทั้งในปัจจุบันและที่จะก่อสร้างใหม่จะอยู่ติดกับทะเล 
ทำให้โครงข่ายถนนเส้นทางสายหลักดังกล่าวจะไม่ได้เชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกได้โดยตรง แต่จะมีเพียงถนนสายย่อย
ที่แยกออกจากเส้นทางสายหลักดังกล่าวเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกดังกล่าว ดังนั้นในการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยง
ทางถนนจะมุ่งเน้นการพัฒนาถนนเพื่อเป็นเส้นทางเข้าออกระหว่างท่าเรือกับโครงข่ายถนนสายหลักดังกล่าว 
ประกอบด้วย เพ่ือให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดความปลอดภัย อันประกอบด้วย 

1) ถนนเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกระนองปัจจุบัน (ท่าเรือสินค้าฝั่งอันดามัน) ปัจจุบันจะมีเส้นทางเข้าออก         
2 เส้นทาง ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 4 คือ ทางหลวงหมายเลข 4010 และทางหลวงชนบทหมายเลข 
4004 ซึ่งปัจจุบันเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร อีกทั้งบริเวณท่าเรือน้ำลึกระนองจะมีท่าเรือในการขนส่งสินค้า 
ของภาคเอกชนจำนวนหลายท่า ทำให้ประสบปัญหาด้านการจราจรในบางช่วงเวลา อีกท้ังในอนาคตหากมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางและการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้อง
พิจารณาการก่อสร้างปรับปรุงถนนดังกล่าวให้มีมาตรฐานเป็น 4 ช่องจราจร  

2) ถนนเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงสายหลักกับท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน       
ซึ่งจะรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เข้าออกท่าเรือน้ำลึก
แห่งใหม่ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแห่งใหม่ เพ่ือใช้เป็นเส้นทางเข้าออกท่าเรือสำหรับการส่งออกและนำเข้า
ผ่านท่าเรือ ซึ่งเป็นประตูการค้าทั้งสองฝั่งทะเล 

แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 
และพ้ืนที่ประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ดังแสดงในรูปที่ 6 - 4 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_%28%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%29
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 31 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 6 - 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC  
และพื้นที่ประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 32 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

7.  งานศึกษาและคาดการณ์อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

7.1 แนวทางการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า 

ในการพยากรณ์ปริมาณสินค้าเป้าหมายในอนาคต สามารสรุปกรณีทดสอบต่างๆ (Scenarios Test) ของโครงการได้ดังรูปที่ 7 - 1  

 
รูปที่ 7 - 1 กรณีทดสอบในการคาดการณ์สินคา้ที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 33 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

โดยกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลักและกลุ่มสินค้าสนับสนุน ดังแสดงในรูปที่ 7 - 2 

 
รูปที่ 7 - 2 การแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในการขนส่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้
 

ที่ปรึกษาสรุปสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณสินค้าในปีอนาคตสำหรับโครงการ
การจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
เป็นอรรถประโยชน์ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกเส้นทางหรือรูปแบบการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งหรือ
เจ้าของสินค้า โดยค่าใช้จ่ายแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า (Moving Cost) 
และค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้า (Handling Cost) โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระยะทาง 
ประเภทยานพาหนะ รูปแบบการขนส่งที่เลือกใช้ และจำนวนการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง ตัวอย่าง            
การเปรียบเทียบดังรูปที่ 7 - 3 และรูปที่ 7 - 4 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต  34 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
รูปที่ 7 - 3 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนส่ง 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต  35 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
รูปที่ 7 - 4 การเปรียบเทียบค่าขนส่งรวมทั้งหมด 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 36 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

7.2 การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

แนวทางการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าในส่วนนี้ คือ หากมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนงานที่กล่าวไปข้างต้น อาทิ ระบบรถไฟทางคู่ทั่วประเทศตามแผนงาน และปรับปรุงระบบการให้บริการ
รถไฟให้มีประสิทธิภาพ โครงการแผนแม่บท MR - Map เป็นต้น จะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมา
ขนส่งสินค้าและส่งออกและนำเข้าผ่านท่าเรือน้ำลึกระนอง โดยผลการคาดการณ์กลุ่มสินค้าดังรูปที่ 7 - 5 

 
รูปที่ 7 - 5 สรุปปริมาณสินค้าส่งออก - นำเข้าที่มีโอกาสมาใช้โครงการ (ปีเปิดโครงการ) 

8.  การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

8.1 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ  

8.1.1 แนวทางการประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

การประเม ินความเหมาะสมทางด้านเศรษฐก ิจของโครงการเป ็นการศ ึกษาและว ิเคราะห์  
ถึงผลประโยชน์และผลเสียของโครงการจากการที่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดที่คาดว่าจะได้รับจากการ  
มีโครงการ เปรียบเทียบกับมูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในระหว่างการให้บริการ กล่าวคือเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากรนั่นเอง โดยเป็นการใช้การเปรียบเทียบระหว่าง “กรณีมีโครงการ” และ “กรณีไม่มีโครงการ” 
ด้วยวิธี Cost-Benefit Analysis โดยพิจารณาในแง่การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
แล้วนำผลประโยชน์มาคำนวณเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการตลอดช่วงระยะเวลา 
ของการวิเคราะห์โครงการ โดยจะคำนวณในรูปดัชนีหลักทางด้านเศรษฐกิจ 3 ตัว คือ มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
อัตราผลตอบแทนภายใน (EIRR) และ ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C) 

ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เสนอแนะเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมด้านโลจิสติกส์การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง เพื่อนำมาประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ จะใช้หลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาดังแสดงในตารางท่ี 8 - 1   
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ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

ตารางท่ี 8 - 1 การประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการที่เสนอแนะในแผนปฏิบัติการฯ 

โครงการท่ีเสนอแนะ ประเมินความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจ หมายเหต ุ

1. โครงการก่อสร้างทา่เรือชายฝั่งแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทย   
   1.1 ท่าเรือชายฝั่งเพื่อรองรับการส่งออกและนำเข้า   X จะใช้ท่าเรือระหว่างประเทศ 
  เป็นจุดเชื่อมโยง 
   1.2 ท่าเรือชายฝั่งเพื่อแลกเปล่ียนสินค้าภายในประเทศ ✓  จะต้องประเมินความเหมาะสม 
  ด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
2. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่   
   2.1 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงเส้นทาง ✓  จะต้องประเมินความเหมาะสม 
        รถไฟสายตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้   ด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
         ช่วงสถานีคลองหลวงแพ่ง - อ.ปากทอ่   
   2.2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ชุมพร - ท่าเรือ ✓  จะต้องประเมินความเหมาะสม 
        ระนองในปัจจุบัน  ด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภนน   
    3.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมโยงเขา้สู ่ ✓  จะต้องประเมินความเหมาะสม 
          ท่าเรือน้ำลึกระนองปัจจุบัน  ด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
     3.2  โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่เข้าออกสู่   X จะต้องดำเนินการพร้อมกับการ 
           ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยแห่งใหม่  ก่อสร้างท่าเรือน้ำลกึ 
     3.3  โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่เข้าออกสู่   X จะต้องดำเนินการพร้อมกับการ 
           ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันแห่งใหม่    ก่อสร้างท่าเรือน้ำลกึ 

ที่มา : ที่ปรึกษา 

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการจะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาโครงการ  
ว่าควรบรรจุในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้านโลจิสติกส์การเชื่อมต่อ  
ฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 
ดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์เพื ่อกำหนดปีเปิดที ่เหมาะสมของโครงการ ซึ ่งจะพิจารณาระยะเวลา 
ที่ดำเนินการโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

8.1.2 สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ 

สมมติฐานในการวิเคราะห์ด ้านเศรษฐกิจที ่ใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินผลด้านเศรษฐกิจ 
ของโครงการ เป็นดังนี้ 

1) มูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการ จะพิจารณาเป็นมูลค่า
ทางการเงินคงทีท่ี่ปีปัจจุบัน (Constant Price) ซ่ึงสามารถคำนวณราคาทางเศรษฐศาสตร์จากราคาทางการเงินได้ 
โดยใช้ตัวคูณปรับค่าทางการเงินให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Conversion Factor) 

2) ค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของโครงการ ที ่ใช้ในการประเมินความเหมาะสม 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ใช้สมมติฐานในการกระจายการลงทุน เริ ่มตั ้งแต่ ขั ้นตอนการศึกษาความเหมาะสมฯ  
ออกแบบรายละเอียด การเวนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สินจนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ การกระจายค่าลงทุน 
ของโครงการตามค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทคิดเป็นร้อยละในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 
และดำเนินการระหว่างการเปิดใช้บริการของโครงการ 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 38 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

3) ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ จะพิจารณาเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านการจราจร
และขนส่ง ประกอบด้วย การประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Cost Saving) และการประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า 
(Time Saving) รวมทั้งการประหยัดอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาตามลักษณะโครงการที่เสนอแนะ   

4) ระยะเวลาในการวิเคราะห์โครงการ 30 ปี (พ.ศ. 2573 - 2602) โดยจะวิเคราะห์ผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการที่ปีเป้าหมายตลอดระยะเวลา 30 ปี หลังปีที่สมมติที่คาดว่าเปิดให้บริการโครงการได้
เร็วที่สุด ซึ่งจะใช้ปีจากผลจากการศึกษาของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ปี พ.ศ. 2573 ซึ่งจะเป็นกรณีพื้นฐาน 
ที่จำเป็นต้องมี โดยมีสมมติฐานของขั้นตอนและระยะเวลาในการวิเคราะห์โครงการในเบื้องต้น ดังนี้ 

• ศึกษาความเหมาะสมฯ และออกแบบรายละเอียดโครงการ 3 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2568) 
จัดทำ EIA และขอความเห็นชอบ EIA และอนุมัติโครงการ  

• ออก พ.ร.ฎ. เวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์และก่อสร้างโครงการ 5 ปี  (พ.ศ. 2569 - 2572) 
• ระยะเวลาการให้บริการโครงการ 30 ปี  (พ.ศ. 2573 - 2602) 

5) ส่วนปีคาดการณ์สภาพการขนส่งสินค้าหลังปีสมมติทีเ่ปิดให้บริการโครงการ จะพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับปีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที ่ได้กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการ 30 ปี  
(พ.ศ. 2573 - 2602) ดังนี้  

• ปีที่สมมติเปิดให้บริการโครงการ พ.ศ. 2573 
• หลังปีที่สมมติเปิดให้บริการโครงการ 10 ปี พ.ศ. 2582 
• หลังปีที่สมมติเปิดให้บริการโครงการ 20 ปี พ.ศ. 2592 
• หลังปีที่สมมติเปิดให้บริการโครงการ 30 ปี พ.ศ. 2602 

6) การคิดมูลค่าซาก (Salvage value) ของโครงการ จะถือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีสุดท้าย
ของโครงการ โดยจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าก่อสร้างของโครงการ โดยมีสมมติฐานให้มีค่าเฉลี่ยในการใช้งาน 
ที่แตกต่างกันตามลักษณะของโครงการ โดยจะคำนวณเป็นสัดส่วนเทียบกับอายุการใช้งานที ่เหลืออยู่  
โดยปีสุดท้ายจะคิดมูลค่าซาก (Salvage Value) ของโครงการที ่เหลืออยู่ ส่วนมูลค่าที ่ด ินที ่ปีส ุดท้าย 
จะกำหนดให้มีมูลค่าเท่าเดิม 

7) อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 12 ซ่ึงเป็นอัตราที่เคยมีการศึกษาถึงต้นทุนของเงินลงทุน 
ในประเทศไทย โดยธนาคารโลกและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และเป็นอัตรา 
ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์โครงการภาครัฐในหลายๆ หน่วยงานในปัจจุบัน  โดยเฉพาะโครงการของหน่วยงาน          
ที่เกี ่ยวข้องกับด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรมทางหลวง (ทล.) และ 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นต้น 
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8.2 มูลค่าลงทุนและผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

8.2.1 มูลค่าลงทุนของโครงการ 
ในการประเมินค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจของโครงการนั้น จะคำนวณเป็นมูลค่าทางการเงินแล้วนำมูลค่า

ทางการเงินของโครงการดังกล่าวคูณด้วยตัวคูณประกอบ (Conversion Factor) ที่แปลงจากมูลค่าทางการเงิน
ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะพิจารณาประมาณมูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายจากงานออกแบบแนวคิด
เบื้องต้นในการพัฒนารูปแบบโครงการทางด้านวิศวกรรม ซึ่งจะเกี่ยวพันถึงเรื่องรูปแบบ มาตรฐานการออกแบบ 
และขนาดโครงการ โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าลงทุนของโครงการจากผลการศึกษาที่เก่ียวข้อง ดังแสดง
มูลค่าลงทนุของโครงการที่เสนอแนะเพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการฯ ในตารางท่ี 8 - 2 

ตารางท่ี 8 - 2 มูลค่าลงทุนของโครงการที่เสนอแนะเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการฯ 

ลำดับ รายการ 
มูลค่าทางการเงิน  

ปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 

1 
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายตะวันออก
กับเส้นทางรถไฟสายใต้ (ช่วงสถานีคลองหลวงแพ่ง - อ.ปากท่อ) 

75,031.25 

2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ชุมพร - ท่าเรือระนองในปัจจุบัน 27,581.54 
3 โครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทย 2,737.28 
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกระนองปัจจุบัน 3,459.14 

ที่มา : ที่ปรึกษา 

นอกจากมูลค่าลงทุนของโครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงทางรถไฟดังกล่าวแล้ว ยังต้องพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นระหว่างที่เปิดให้บริการโครงการไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าดำเนินการ (Operation) และค่าบำรุงรักษารายปี (Routine Maintenance) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด (Periodic Maintenance) 

8.2.2 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
ส่วนการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ซึ่งอาจจะครอบคลุมผลประโยชน์ที่การขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ดังแสดงในตารางที่ 8 - 3 หรือบางโครงการอาจจะต้องพิจารณาผลประโยชน์การขนส่ง
ผู้โดยสารเพิ่มเติม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สภาพการขนส่งสินค้าในกรณีท่ีมีโครงการ (With Project) กับกรณีที่ไม่มีโครงการ (Without Project)  

ตารางท่ี 8 - 3 ผลประโยชน์การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของโครงการ 

ที่มา : ที่ปรึกษา 
 

กรณี
ทดสอบ 

โครงการที่เสนอแนะ 
ผลประโยชน ์

ระหว่างประเทศ ภายในประเทศ 
1. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เช่ือมโยงเส้นทางรถไฟสาย

ตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้ (สถานีคลองหลวงแพ่ง - อ.ปากท่อ) 
✓  ✓  

2. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ชุมพร - ท่าเรือระนองปัจจุบัน ✓  ✓  
3. โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำชายฝั่งแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทย  ✓  
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกระนองปัจจุบัน  ✓  
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 40 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

1) ผลประโยชน์ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย 

ในการประเมินผลประโยชน์ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝั่งมหาสมุทร
อินเดียดังกล่าว จะประเมินจากการประหยัดต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
ฝั ่งมหาสมุทรอินเดียโดยผ่านท่าเรือน้ำลึกระนอง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าเสียเวลา 
ในการขนส่งสินค้า โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นในกรณีที ่มี การปรับเปลี ่ยนเส้นทาง  
และรูปแบบการขนส่งจากเส้นทางในปัจจุบันที่ทำการขนส่งผ่านท่าเรือบริเวณแหลมฉบัง  / กรุงเทพ โดยผ่าน
ช่องแคบมะละกา มาใช้การขนส่งทางทะเลและเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องทางรถไฟผ่านท่าเรือน้ำลึกระนอง 
ไปยังประเทศในกลุ่มฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะครอบคลุมทั้ งค่าระวางเรือและค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างต้นทางหรือแหล่งผลิตไปยังท่าเรือที่จะส่งสินค้าออก  รวมทั้งมูลค่าเวลาในการ
ขนส่งสินค้า  

2) ผลประโยชน์ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

ในการประเมินผลประโยชน์ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ จะพิจารณาผลประโยชน์
ทางด้านการจราจรขนส่งที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งหมดอันเนื่องมาจากการดำเนินการโครงการ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ระบบการขนส่งทางทะเลและทางราง ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
โดยจะพิจารณาครอบคลุมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้เส้นทางโครงการและผู้ใช้บนโครงข่ายถนนที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย อันเนื่องมาจากสภาพการจราจรบนโครงข่ายถนนเดิมคล่องตัวยิ่งขึ้น เนื่องจากมีปริมาณ         
การเดินทางและขนส่งส่วนหนึ ่งเปลี ่ยนมาใช้โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางทะเลและทางรางที่ เสนอแนะ                      
โดยผลประโยชน์ดังกล่าวจะพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดของผู้ใช้ถนน (Road User) ทั้งหมด
ครอบคลุมทั้งการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า ซึ่งในการศึกษานี้จะได้ทำการปรับปรุงข้อมูลค่าใช้จ่าย         
ในการใช้ถนน (Road User Cost) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน อันประกอบด้วย 

• ต้นทุนการขนส่งสินค้า (Freight Transport Cost) 

• ค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (Vehicle Operating Cost) 

• มูลค่าเวลาเดินทางในภาพรวมกับมูลค่าเวลา (Value of Time) 

• มูลค่าการสูญเสียทางอุบัติเหตุ (Accident Cost) 

• มูลค่าการปล่อยมลภาวะจากการขนส่ง (Pollution Cost) 

8.3 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

ผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของการดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟสายตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง 
ในปัจจุบัน โครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทย และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกระนองปัจจุบัน ตลอดระยะอายุโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 41 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

ตารางที ่8 - 4 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของโครงการที่เสนอแนะเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการฯ 

โครงการท่ีเสนอแนะ 
อัตราผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจ 

(EIRR) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV)   

อัตราสว่น
ผลประโยชน ์

ต่อค่าลงทุน (B/C) 
1. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟสายตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้ 
(ช่วงสถานีคลองหลวงแพ่ง - อ.ปากท่อ) 

13.91% 4,583 ล้านบาท 1.16 

2.โครงการกอ่สร้างทางรถไฟสายใหม่ ชุมพร - 
ท่าเรือระนองในปัจจุบัน 

7.49% -3,712.96 ล้านบาท 0.67 

3.โครงการกอ่สร้างท่าเรือชายฝั่งแหง่ใหม่บริเวณ
ฝั่งอ่าวไทย 

5.20% -608.39 ล้านบาท 0.60 

4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมโยงเขา้สู่
ท่าเรือนำ้ลึกระนองปัจจุบัน 

12.52% 129.80 ล้านบาท 1.10 

ที่มา : ที่ปรึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ 
เชื ่อมโยงเส้นทางรถไฟสายตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้ (ช่วงสถานีคลองหลวงแพ่ง - อำเภอปากท่อ)  
และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกระนองปัจจุบัน  จะมีความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐกิจเมื่อมีการก่อสร้างและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ เพราะโครงการดังกล่าวให้ผลตอบแทน 
ในด้านมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มากกว่า ศูนย์ และให้ผลตอบแทนในด้านอัตราส่วน
ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) มากกว่า 1 รวมทั้ง 
ให้ผลตอบแทนในด้านอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return: EIRR) มากกว่า
ค่าเสียโอกาสของทรัพยากรในมุมมองของสังคม ซึ่งมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 12 ส่วนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ 
ชุมพร - ท่าเรือระนองในปัจจุบัน และโครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทย จะยังไม่มี
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจเมื่อมีการก่อสร้างและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2573  

แต่อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมกรณีหากมีการชะลอระยะเวลาในการดำเนินการ
โครงการทั้งสองที่ให้ผลการวิเคราะห์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยได้ทดสอบว่าหากชะลอระยะเวลาในการ
ดำเนินการโครงการจนถึง ปี พ.ศ. 2580 หากผลการวิเคราะห์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่าโครงการทั้งสอง 
ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการที่ปี พ.ศ. 2580 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ชุมพร - ท่าเรือ
ระนองในปัจจุบัน มี EIRR = 9.57% ส่วนโครงการก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งแห่งใหม่บริเวณฝั่งอ่าวไทยมี EIRR = 
6.25%) ดังนั้นทั้งสองโครงการจะไม่ถูกบรรจุลงในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
ด้านโลจิสติกส์การเชื่อมต่อฐานการผลิตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่
ภาคใต้ จังหวัดระนอง ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะระยะเวลาที่ดำเนินการโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580)  
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ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

9.  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับประตูการค้าในพื้นท่ีภาคใต ้จังหวัดระนอง 

9.1 ความสอดคล้องของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง กับยุทธศาสตร์ชาติ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการกำหนดให้การจัดทำ
แผนของประเทศไทยมีแผนเพียง 3 ระดับเท่านั้น โดยแผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจั ดทำแผนต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง          
และบูรณาการกัน โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ 
แผนระดับที่ 2 เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์  
และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจ
ของส่วนราชการที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 หรือจัดทำขึ้น
ตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดตั้งชื่อ
แผนในระดับที่ 3 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะเป็นไปตามแนวทาง
ในการจัดทำแผนระดับ 3 เนื ่องจากเป็นแผนพัฒนาเชิงประเด็น ( Issue Based) ที่ไม่ใช่การดำเนินการ 
ที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติและมีการบูรณาการมากกว่า 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงต้องกำหนดตั้งชื่อแผน        
ในระดับท่ี 3  ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....) โดยแผนที่จัดทำข้ึนโดยหน่วยงาน 
ของรัฐจะเป็นแผนระดับ 3 ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแปลงแผนระดับ 1 และ แผนระดับ 2 ไปสู่การปฏิบัติ             
โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย 1 แผนฯ และต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  

ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง
ฐานการผลิตในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที ่ภาคใต้ จังหวัดระนอง          
(แผนระดับ 3)  กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ดังแสดงในรูปที ่9 - 1 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต   43 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 9 - 1 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง (แผนระดับ 3) กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต  44 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

9.2 แผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

จากผลการทบทวนและวิเคราะห์ที ่ได้จากการศึกษาโครงการและแนวคิดในการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าว ได้นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการจัดทำ “แผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง” ซึ่งเป็นไปตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Casual 
Relationship : XYZ) โดยเป็นแผนระดับ 3 ประกอบด้วยโครงการต่างๆ โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักของแผนฯ 
สอดคล้องกับแผนย่อยที่ 1 ในประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนระดับ 2 คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  โดยมี
เป้าหมายและตัวชี้วัดคือต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น และส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้น 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติหรือ แผนระดับ 1 ในประเด็นโครงสร้างพื ้นฐานเชื ่อมไทยเชื ่อมโลก ภายใต้
ยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมาย  

เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดีย
โดยไม่ต้องใช้เส้นทางอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (SEC)  

ตัวช้ีวัด 

- ต้นทุนการขนส่งสินค้าลดลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโลจิสติกส์ ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง  

- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมมากข้ึน 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

- ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่งส ินค้า ส ่งผลให้
ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน 

- ลดการใช้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนนโดยใช้รถบรรทุก ทำให้ลดปัญหาการจราจร และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

- สนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ภาคใต้ SEC 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต  
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง จะมีแนวทาง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมด้านโลจิสติกส์เพ่ือให้เป็นเส้นทางทางเลือกสำหรับการขนส่งสินค้านำเข้า
และส่งออกของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดียผ่านท่าเรือประตูการค้า ฝั่งอันดามัน 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต  45 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

ที่มีระยะทางและระยะเวลาสั้นลง ซึ่งปัจจุบันต้องทำการขนส่งผ่านท่าเรือฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยใช้เส้นทาง 
การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกา ทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าลดลง ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มของประเทศไทย 
เพ่ิมมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา  

จากผลการทบทวนแนวนโยบายและและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งแนวคิด
ในการพัฒนาโครงการ และผลการศึกษาของโครงการ รวมทั้งข้อความคิดเห็นของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ได้นำมา
ประกอบการจัดทำแผนเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในด้านโครงสร้างพื ้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ  
โดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมด้านโลจิสติกส์ทางรางและทางทะเลและสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งสินค้าของประเทศ โดยมีการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุน 
และรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าทางรางและทางทะเล  

(2) การพัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนายกระดับศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุน
การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ      
ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

(3) การพัฒนาเพิ ่มบทบาทพื้นที ่หลังท่า ทั ้งนี ้เพราะท่าเรือในปัจจุบันจัดว่าเป็นส่วนหนึ่ง             
ของระบบโลจิสติกส์ไม่ใช่เป็นเพียงท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าอย่างเดียว โดยมีแนวทางในการพัฒนาทั้งในรูป 
ของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตลอดจนการเพิ่มกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่          
และกิจกรรมอุตสาหกรรมการผลิตหลังท่า นอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณสินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือ ก็จะส่งผลต่อ          
การพัฒนาพ้ืนที่ SEC ให้เป็นฐานการผลิตแห่งใหม่  

กลยุทธ์ในการดำเนินการ 

จากแนวทางการพัฒนา สามารถนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านโลจิสติกส์เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื ่อมโยงฐานการผลิตในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  
จะประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ โดย 3 กลยุทธ์แรกจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนกลยุทธ์ 4         
จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ 5 จะเป็นการพัฒนา
ต่อยอดหลังจากที่โครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้ว ซึ่งแต่ละกลยุทธ์จะประกอบด้วยโครงการที่จะดำเนินการ 
และรายละเอียดของโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการต่อไปได้  
ดังแสดงภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองในรูปที่ 9 - 2  
โดยมรีายละเอียดของโครงการภายใต้กลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต   46 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

รูปที่ 9 - 2 แผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 47 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

9.3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 
ที่ปรึกษาได้ทำการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง

ฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 
โดยจะประกอบด้วย แผนงาน / โครงการที่เสนอแนะ พร้อมกรอบระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็น
ผลจากการทบทวนแผนงาน / โครงการที ่เกี ่ยวข้องและผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม  
ด้านเศรษฐกิจของแต่ละโครงการ และนำมาใช้ในการจัดทำแผนงานและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยจะประกอบด้วย
รายละเอียดของโครงการภายใต้กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 - กลยุทธ์ที่ 3 จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ 
และสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงทะเลฝั่งอ่าวไทย  
และฝั่งอันดามัน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยจะใช้เป็นเส้นทางทางเลือกในการขนส่งสินค้า 
ทั้งภายในประเทศและการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย       
ดังแสดงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใตก้ลยุทธ์ดังกล่าวในตารางท่ี 9 - 1  

ตารางที่ 9 - 1 แผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

ชื่อโครงการ 
ระยะทาง

(กม.) 
ปีเปิด 
พ.ศ. 

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 

1. การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันแห่งใหม่  - 2573 417,565 คค. 
2. การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยแห่งใหม่  - 2573 453,469 คค. 
3. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทางถนนและรถไฟ 91 2573 207,258 คค. 
4. โครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่     
   4.1 ทางหลวงสายใหม่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันแห่งใหม่ 8.5 2573 781 ทล. 
   4.2 ทางหลวงสายใหม่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยแห่งใหม่ 9.6 2573 1,201 ทล. 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง 
เชื่อมเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะท่ี 2     
   1.1 ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 168 2570 24,294 รฟท. 
   1.2 สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา  321 2571 57,375 รฟท. 
2. โครงการระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  2570 7,938 รฟท. 
    ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ 45    
3. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่     
   3.1 สุราษฎร์ธานี - พังงา - ท่านุ่น  163 2571 36,128 รฟท. 
   3.2 สุราษฎร์ธานี - ดอนสัก 77 2575 18,102 รฟท. 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 48 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

ตารางที่ 9 - 1 แผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง (ต่อ) 

ชื่อโครงการ 
ระยะทาง

(กม.) 
ปีเปิด 
พ.ศ. 

มูลค่าโครงการ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสาย     140 2573 75,031 รฟท. 
   ตะวันออกกับเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงสถานีคลองหลวงแพ่ง - อ.ปากท่อ     
5. โครงการพัฒนาท่าเรือบกในภูมิภาค     
    5.1 จ.ฉะเชิงเทรา         - 2567 7,000 กทท. 
     5.2 จ.ขอนแก่น - 2568 6,790 กทท. 
     5.3 จ.นครราชสีมา - 2568 3,270 กทท. 
     5.4 จ.นครสวรรค์ - 2570 8,180 กทท. 

การพัฒนาโครงข่ายทางถนน  
เชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

1. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M91     
    1.1 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 ด้านตะวันออก 97 2570 53,000 ทล. 
    1.2 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 ด้านตะวันตก 98 2570 55,000 ทล. 
    1.3 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 3 ด้านใต้ 59 2573 56,071 ทล. 
2. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M8 2 ช่วง บ้านแพ้ว - ปากท่อ 47 2573 83,367 ทล. 
3. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M8     
   3.1 นครปฐม - ชะอำ 119 2570 80,600 ทล. 
   3.2 ชะอำ - ชุมพร 295 2570 52,850 ทล. 
   3.3 ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 166 2575 34,470 ทล. 
   3.4 สุราษฎร์ธานี - สงขลา (หาดใหญ่) 302 2575 68,066 ทล. 
   3.5 สงขลา (หาดใหญ่) - นราธิวาส (ด่านสุไหงโกลก) 221 2580 46,651 ทล. 
4. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M84 สงขลา - ชายแดนไทย/
มาเลเซีย 

 
 

 
 

   4.1 สงขลา - หาดใหญ่ 25 2575 9,700 ทล. 
   4..2 หาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 63 2570 40,787 ทล. 
5. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M8 สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต 190 2577 43,958 ทล. 
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง 4 ช่องจราจร      
   6.1 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง ระนอง - ตะกั่วป่า 10.7 2573 370 ทล. 
   6.2 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง ระนอง - ราชกรูด 68.8 2573 2,500 ทล. 
   6.3 ทางหลวงหมายเลข สาย 4006 ราชกรูด - หลังสวน 68.4 2567 2,390 ทล. 
   6.4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึก     
        ระนองปัจจุบัน     
        6.4.1 ทางหลวงชนบทหมายเลข 4010 11.5 2573 1,808 ทล. 
        6.4.1 ถนนชนบทสายระนอง 3008 4.5 2573 708 ทช. 
        6.4.1 ทางหลวงชนบทหมายเลข 4004 6.0 2573 943 ทล. 

หมายเหต ุ: คค.: กระทรวงคมนาคม รฟท.: การรถไฟแห่งประเทศไทย กทท.: การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทล.: กรมทางหลวง ทช.: กรมทางหลวงชนบท 
ที่มา : ที่ปรึกษา   
 

 



เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คร้ังที่ 2 

 

งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 49 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

ในส่วนของของกลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า  จะเป็นกลยุทธ์
สนับสนุนเพื ่อให้การบริหารจัดการการขนส่งส ินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลา  
การดำเนินการการขนส่งสินค้า และกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาเพิ่มบทบาทพื้นที่หลังท่า (Hinterland) เป็นการพัฒนา
มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทพื้นที่หลังท่า อันเนื่องมาจากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและมีศักยภาพเพื่อรองรับ
การพัฒนาดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาบริเวณพื้นที่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC ให้เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 9 - 2  
ตารางท่ี 9 - 2 กลยุทธ์สนับสนุนและสร้างประโยชน์จากแผนปฏิบัติการฯ 

ชื่อโครงการ ปีดำเนินการ 
ปี พ.ศ. 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า 
1. การเพิ่มพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการขนส่งเต่อเนื่อง   
   หลายรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ   
   1.1 การติดตั้งระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า 2573 - 2602 เอกชนผู้รับสัมปทาน 
       บนเส้นทางโครงการ   
   1.2 การนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าในท่าเรือโครงการ 2573 - 2602 เอกชนผู้รับสัมปทาน 
   1.3 การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 2573 - 2602 กรมศุลกากร 
2. การให้การส่งเสริมและการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
   2.1 การส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชนผู้รับสัมปทาน 2573 - 2602 กระทรวงการคลัง 
   2.2 การบังคับเข้มงวดการขนส่งทางรถบรรทุกเป็นไปตามกฎหมาย 2573 - 2602 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
3. การส่งเสริมให้เอกชนร่วมการลงทุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน   
   ของภาครัฐ   
   3.1 การให้เอกชนเข้ามาเข้ามาร่วมลงทุนและให้บริการโครงสร้าง 2573 - 2602 กระทรวงคมนาคม 
        พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ   
        ภาคใต้เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน   
   3.2 การให้เอกชนเข้ามาให้บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่าง EEC  2573 - 2602 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
        เชื่อมโยงประตูการค้าฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง   
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน   
   4.1 การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 2573 - 2602 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  /กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
   4.2 การส่งเสริมให้เกิดการร่วมลงทุนและความร่วมมือเชิงพันธมิตร 2573 - 2602 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  /สภาและสมาคมด้านโลจิสติกส์ 
   4.3 การส่งเสริมการสื่อสารการตลาดเชิงรุกในกลุ่มประเทศ 2573 - 2602 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
        ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย   
   4.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการด้านโลจิสติกส์ 2573 - 2602 สำนักสำนักงานนโยบายและ 
  แผนการขนส่งและจราจร 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาเพิ่มบทบาทพื้นที่หลังท่า (Hinterland) 
1. การพัฒนาท่าเรือให้เป็นศูนย์ขนส่งต่อเนื่องและกระจายสินค้า 2573 - 2602 เอกชนผู้รับสัมปทาน 
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการให้บริการโลจิสติกส์บริเวณพื้นท่ีท่าเรือ 2573 - 2602 เอกชนผู้รับสัมปทาน 
3 การพัฒนาพื้นท่ีหลังท่าเพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ   
   ภาคใต้ SEC   
   3.1 โครงการจัดต้ังเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก  2568-2569 กระทรวงอุตสาหกรรม 
        การประมง จังหวัดระนอง   
   3.2 โครงการศึกษาการจัดต้ังพื้นท่ีบริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ  2565 การยางแห่งประเทศไทย 
   3.3 โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นท่ีหลังท่าเพ่ือรองรับการพัฒนา 2568 กระทรวงอุตสาหกรรม 
        พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC   

ที่มา : ที่ปรึกษา 
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งานศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต 50 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง IPC / PSK / DC / CU 

9.4 การประเมินแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 

9.4.1 มูลค่าลงทุนของแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 
ฐานการผลิตในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที ่ภาคใต้ 
จังหวัดระนอง 

จากผลการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะมีจำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
ด้านโลจิสติกส์ที ่จะต้องดำเนินการทั ้งหมด 31 โครงการ ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2580  
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) รวมมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น 1,455,273 ล้านบาท  
ดังแสดงในตารางท่ี 9 - 3 

ตารางท่ี 9 - 3 มูลค่าลงทุนของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมด้านโลจิสติกส์ฯ 

ชื่อโครงการ จำนวนโครงการ มูลค่าลงทุน 
(ล้านบาท) 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 5 1,080,274 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางเชื ่อมเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนท่ีภาคใต้ จังหวัดระนอง 10 244,108 

การพัฒนาโครงข่ายทางถนนเชื่อมต่อฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพ้ืนท่ีภาคใต้ จังหวัดระนอง 

18 633,240 

รวมทั้งหมด 31 1,957,622 
ที่มา : ที่ปรึกษา 

9.4.2 การประเมินแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง 
(แผนระดับ 3) 

การประเมินแผนปฏิบัติการฯของโครงการ จะพิจารณาสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
2 ประเด็นแผนแม่บทที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ได้แก่ การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มมากขึ้น ที่ปีเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. 2570 ปี พ.ศ. 2575 และปี พ.ศ. 2580 ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 9 - 4 

ตารางท่ี 9 - 4 สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการฯ 

ที่มา : ที่ปรึกษา 

ชื่อโครงการ 
ปีเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2566 - 2570 2570 - 2575 2575 - 2580 

มูลค่าลงทุน (ล้านบาท) 1,176,129 734,842 46,651 
การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ปีเป้าหมาย 
(ล้านบาท) 

730 94,893 103,459 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางทีป่ีเป้าหมาย 
เพิ่มมากข้ึน (ล้านตัน - กม.) 0.61 9,021.13 10,079.50 
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