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ศูนย์กลางการคมนาคม
ทางทะเลและทางอากาศ 







ROUTE 

NO. 
BEGINNING  POINT 

WEST    COAST 
FINISHING POINT 

EAST COAST 
LENGTH 

(Kilometers) 

1. RANONG CHUMPORN 130 

2. A Little South of 
RANONG 

North  of LUNGSUAN 

CHUMPORN 

90 

2A BAN RACHAGROON 

South of RANONG 

LUNGSUAN 

CHUMPORN 

           90 

3. TAI MUANG 

PANG-NGA 

PHUNPIN 

SURATHANEE 

160 

3C HUB POOK 

PANG -GNA 

PHUNPIN 

SURATHANEE 

          168 

3A/4 SIGAU 

TRANG 

North of PAKPANUNG 

NAKCRN SRI THAMMRAT 
156 

5 SATOOL A Little North of 
SONGKLA 

108 

5A 30 Km.North of 
SATOOL 

North of 
SONGKLA 

102 

6 South of SATOOL 
IN MALAYASIA 

JANA 

SONGKLA 

102 

7A A Little South of GUNTANG 

TRANG 

PATTALUNG - 
SONGKLA 

110 

9A SIGNG 

TRANG 

HOU SAI South of 
NAKORN SRI THAMMARAT 

120 









ข้อดี เส้นทาง 9A 

1. ต าแหน่งที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภาคใต้  อยู่ระหว่างกลางประเทศพม่าปลายแหลม
มลายู และประเทศสิงค์โปร์  ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคง ( ห่างจากชายแดนพม่า
ประมาณ 700 กิโลเมตร และห่างจากประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 700  กิโลเมตร 

2. ทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณคลองเป็นชาวไทยพุทธร้อยละ 95   และรวมพื้นที่ใต้แนว
คลองทั้งหมดประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธหากมีการแทรกแซงจากภายนอกที่
จะก่อให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกดินแดนจะท าได้ยาก 

3. อยู่ในเส้นทางการเดินเรือสากลและสามารถพัฒนาท่าเรือหลบมรสุมได้ทั้ง 2  ฝั่ง
ทะเล 

4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม อาทิเช่น โรงงานปูนซิเมนต์ทุ่งสง ก าลังผลิต 
8  ล้านตัน/ปี และศูนย์ กลางการคมนาคมทางบก   มีทางหลัก 4  สาย รถไฟ 2  
สาย  และทางอากาศมีสนามบินใกล้ถึง 3  สนามบิน 



ข้อดี เส้นทาง 9A 

5. มีแหล่งน้ าจืดที่ใช้ในกิจการของคลองและสนับสนุนอุตสาหกรรมเพียงพอโดยกรม
ชลประทานเป็นผู้วางแผน สนับสนุนเรื่องน้ าอย่างเต็มที่ 

6. มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ส าหรับเมืองใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษและที่จะ
สามารถพัฒนาได้กว้างใหญ่ถึง 3 ที่ คือที่ปากคลองทั้งสองฝั่งทะเลและบริเวณกลาง
คลอง 

7. มีความหนาแน่นของประชากรน้อย ท าให้ลดค่าขนย้าย และค่ารื้อย้าย 
8. ระดับน้ าทั้ง 2  ฝั่งทะเลต่างกันประมาณ 0.5 เมตร 
9. ประชาชนในแนวคลอง ทั้ง 23  อ.บ.ต สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการก าหนด

แนวคลองเองตลอดแนวคลอง 9A  ได้มีการประชุมกัน 15  ครั้ง 
 



คลองไทยแนว 9A 

 พื้นที่ ๓ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง  โดยเริ่มจาก  
 อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ต าบลกะลาเส เขาไม้แก้ว):เริ่มจาก บ้านแหลมขาม แหลมไทร บ้าน

ควนกุน 

 อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง(ต าบลวังคีรี บางกุ้ง อ่าวตง วังมะปรางเหนือ วังมะปราง) 
 อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ต าบลในเตา เขาปูน ท่างิ้ว เขาขาว หนองช้างแล่น เขากอบ บาง

ดี): บ้านเขานุ้ย เขาตามแนวคลองยางยวน ท่างิ้ว คลองระหว่างบ้านหนองหว้ากับบ้านน้ าปลิว 
บ้านห้วยส้ม(โรโร)  

 อ าเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง (ต าบลป่าพยอม ล่านข่อย เกาะเต่า): บ้านห้วยกรวด บ้านไม้
เสียบ 

 อ าเภอชะอวด,อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช(ต าบลเคร็ง ท่าเสม็ด นางหลง วัง
อ่าง): พรุควนเคร็ง   

 อ าเภอหัวไทร(ต าบลหน้าสตน รามแก้ว เขาพังไกร ควนชะลิก แหลม) 



แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทย 

 ระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2523 ถึง 2531   มีเป้าหมายหลักคือการลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์
ด้านปิโตรเคมี  จึงได้พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) ขึ้นเป็นพื้นที่รองรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพียงพอใช้ในประเทศไทย 

 ระยะที่ 2 ช่วงปี พ.ศ.2532 ถึง 2538   มีเป้าหมายหลักคือการสร้างมูลค่าส่งออกด้านปิ
โตรเคมี  จึงได้ขยายการผลิตโดยการขยายและพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ท าให้ประเทศไทยมีก าลังการผลิตเพียงพอที่จะส่งออกไปยังประเทศขา้งเคยีง 

 ระยะที่ 3 เป็นช่วงเวลาต่อเนือ่งในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง 2558 มีเป้าหมายหลักคือการ
ขยายการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นและจัดกลุ่ม CLUSTER การผลิตปิโตรเคมีให้เข้มแข็ง โดยใช้
วิธีการขยายการผลิตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นส่วนส าคัญของ
แผน 

 พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  เป้าหมายหลักคือการพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภทให้สอดรับกับ
โครงการ LAND BRIDGE (สะพานเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันและอ่าว
ไทย) โดยมีเป้าหมายพื้นที่ ที่อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  



สะพานเศรษฐกจิ(แลนด์บรดิจ์) 

 พ.ศ. 2532 ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา “สะพานเศรษฐกิจ”(แลนด์บริดจ์)
เชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย  และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้(เซาเทอร์นซีบอร์ด) ตามที่ สศช.เสนอ 

 พ.ศ. 2546 ถนนสาย 44 กระบี-่ขนอมขนาด 4 ช่องจราจรสร้างเสร็จ   
 ระยะทาง 133.85 กิโลเมตร มีเขตทางตลอดแนวถนน 200 เมตร โดยแบ่งเป็นถนน 100 เมตร  

เตรียมไว้ส าหรับระบบท่อส่งน้ ามัน 40 เมตร และ พัฒนาเส้นทางรถไฟ  60 เมตร จะสร้างคลัง
เก็บน้ ามันส ารองที่ฝั่งอันดามัน  และสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ฝั่งอ่าวไทย    

 แผนยังก าหนดให้สร้างท่าเรือน้ าลึกโดยแต่เดิมก าหนดด้านฝั่งอ่าวไทยไว้ที่ อ.ขนอม  
ต่อมาในได้เปลี่ยนเป็นที่บ้านบางปอ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

 





ลักษณะของสะพานเศรษฐกิจ 

 เป็นเส้นทาง ถนน 8 ช่องทางจราจร  
 พร้อมด้วยรถไฟระบบรางคู่ซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้า 
 จากท่าเรือน้ าลึกจังหวัดสงขลาที่จะมีการก่อสร้างขึ้นบริเวณ บ้านนาทับ 

อ.จะนะ จ.สงขลา ไปยัง ท่าเรือน้ าลึกปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล  
 ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร  
 คาดว่ามูลค่าการลงทุนในครั้งนี้จะอยู่ที่ประ มาณ 1 แสนล้านบาทใน

การก่อสร้างโครงการท่าเรือน้ าลึกและในส่วนของ Landbridge  
 จะท าให้เกิดการเชื่อมโยงร่วมกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

Southern Seaboard ที่ก าลังเกิดขึ้นใน ภาคใต้  



แปลงสัมปทานปิโตรเลียม
ในอ่าวไทยและอันดามัน 



ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
เพื่อนบ้านภายใต้โครงการ

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT 



ศูนย์กลางและแหล่งส ารอง
พลังงานของประเทศ 

ภูเก็ต 



ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของ
ภาคใต้ตอนบน
และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับ
เพื่อนบ้านมี
ระนองเป็นประตู
การค้าสู่กลุ่ม
ประเทศ 
BIMST-EC 



1. แผนพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลตะวันตก (WSB) 

2. โครงการถนนยุทธศาสตร์พลงังาน (SELB) 

3. โครงการพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต ้(SSB) 

4. โครงการสามเหลีย่มเศรษฐกิจ  

อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 

5. แผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

6. แลนด์บริจด ์สงขลา – ปีนัง – เมดาน 

7. โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้า้ปากพนัง 

 
 

แผนระดับภูมิภาคและชุดโครงการ 
ขนาดใหญ่ของภาคใต้ 



8.    โครงการคลองไทย 

9.    โครงการพัฒนาลุม่น้้าทะเลสาบสงขลา 

10.  โครงการพลังงานขนาดใหญ่  

• โครงการท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย 

• โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสงขลา (จะนะ) 

• เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าสะบ้าย้อย 

11.  โครงการเมืองยาง 

12.  โครงการนคิมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

 
 

แผนระดับภูมิภาคและชุดโครงการ 
ขนาดใหญ่ของภาคใต้ 



นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน์และที่ตั้ง

ทางภูมิศาสตร ์เพื่อเชื่อมโยงภาคใตกับภูมิภาคเอเชีย 

แนวทางที่ 1 :  

เน้นปรับปรุงโครงข่ายโครงสรางพื้นฐานระบบการคมนาคมขนสง : ถนน 
ท่าเรือ และสนามบิน 

แนวทางที่ 2 :  

เน้นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  

โครงการพลังงานต่างๆ และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 



นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล 

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ภาคใต้และเชื่อมโยงการพัฒนาสู่พื้นท่ีด้อยโอกาส 

แนวทางที่ 1 :  

เน้นปรับปรุงโครงข่ายและมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ : ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวที่ภูเก็ตและสมุย และภูเก็ต-เมือง ICT  

แนวทางที่ 2 :  

เน้นการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาล, เมืองยาง เป็นต้น 



นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล 

ยุทธศาสตรที ่3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนและยกระดับคุณภาพชิวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

แนวทางที่ 1 :  

เน้นการฟื้นฟแูละอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น โครงการพัฒนาลุม่น้้า
ทะเลสาบสงขลา การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

แนวทางท่ี 2 :  

เน้นการปฏิรูปการศกึษา พัฒนาฝีมือแรงงาน และสาธารณสุข 



กลไกและเครื่องมือทางนโยบาย 

 การใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและการให้อ้านาจ
แก่ผู้ว่า CEO   
 

 การเร่งปรับปรุงกฎหมายบางฉบับเพื่อเอื้อต่อการลงทุน เช่น 
พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522  

 การยกร่างกฎหมายใหม่ : ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ พ.ศ. ... 

 การจัดท้าผังเมือง 
 

 



กลไกและเครื่องมือทางนโยบาย 

 

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่มอบแก่ผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 

 ยกเว้นค่าเช่า 3 ปีส้าหรับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง  

 ผู้ประกอบการต่างชาติได้รับกรรมสทิธิถ์ือครองที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรม  

 ผู้ประกอบการสามารถน้าคนต่างชาตทิี่เป็นช่างฝีมือชา้นาญการเข้ามาอยู่ และ

ท้างานในราชอาณาจักร รวมทั้งบุตรและภรรยา 

 คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือผู้ชา้นาญการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

จะได้รับอนุญาตให้ท้างานเฉพาะต้าแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ.ให้ความเห็นชอบ  

 ผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างชาติได้รบัอนุญาตใหน้้าเงินต่างประเทศเข้าและออก

นอกประเทศไทย 



การพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 

 ชุดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโครงการ
ย่อยๆจ้านวนมาก!!!!  
 

 การลงทุนในโครงการเหล่านี้ เน้นประโยชน์สูงสุดในทาง
เศรษฐกิจ... มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุด 
 

 ปัจจัยและเป้าหมายการลงทุน ไม่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
 

 มีโครงสร้างอ้านาจการบริหาร-การจัดการพิเศษ 






